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וככל שיש בידי פרטים ונתונים (חוברת ובה מפורטים המאחזים שיש בידי עתה פרטים עליהם : 'חוברת א
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 ; א" חוברות שבהן מפורטים המאחזים בתצ3: 'חוברות ב

 

 ה מאוגדים מסמכים שונים הרלוונטיים לתוכן חוות הדעת אליהם מפנה חוות הדעתחוברת וב: 'חוברת ג

 

להלן אפרט את כתב .  מינית אותי ליתן לך חוות דעת בנושא המאחזים הבלתי מורשים28.7.04ביום 

 . המינוי הקובע את גדר סמכותי לצורך מתן חוות הדעת

 

 

 כתב המנוי
 

 

באזורים יהודה שומרון ") מאחזים("בלתי מורשים אבקשך לחוות דעתך בנושא המאחזים ה .1

 . חוות דעת ביניים על פי שיקול דעתך– ככל הנדרש –תגישי ; וחבל עזה על פי האמור להלן

 

 :בין היתר אבקשך לבדוק .2

 

 ;גודלם ומועד הקמתם, תיאורם, מיקום המאחזים 2.1

 ;דרך הקמתם 2.2
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 :אבקשך להמליץ על .3

 

 ככל הנדרש למניעת הקמתם של – לרבות תוכניות מתאר –שנוי או תיקון הדינים  3.1

 ;המאחזים והמשך פעילותם ולרבות מניעת תמיכה מצד רשויות ציבוריות שונות

לטות ממשלה ככל הנדרש או הח, צווים, תקנות, שנויים תיקונים או תוספות חקיקה 3.2

 ; להפסקת תופעת המאחזים ופינויים

הליכי אכיפה יעילים יותר למניעת התרחבותם של המאחזים ופינוי הקיימים לרבות  3.3

או /כלפי המקימים ו) פליליים או אזרחיים(האפשרות לנקיטת הליכים משפטיים 

 ;המשתמשים במאחזים

 

 ").חוות הדעת: "להלן) (ביניים(בהתייחס למבוקש אפרט בפניך את חוות דעתי 

 .1.2.2005מועד אחרון להגשת חוות דעת ביניים נקבע ליום 

 

 

 

 פרק ראשון

 פתח דבר
 הבהרת מושגים 1.3 הערות מקדימות 1.2 מבוא דיוני 1.1

 

 

 מבוא דיוני 1.1
 

דין ה. עוסקת בנושאים משולבים של עובדות ועמדות משפטיות, חוות הדעת שלפניך הינה עמוסת פרטים

 .עניין מכביד כשלעצמו, כשלעצמו שואב ממספר מקורות משפטיים, הרלוונטי איננו מוכר

 

כדי להקל על הקריאה בה ככל , אני מוצאת לנכון להבהיר בפתח חוות הדעת את מבנה חוות דעתי

 .האפשר
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בפרק זה אסקור את תמצית הממצאים . מצוי פרק המבוא, לאחר פרק פתח דבר, בפתח חוות הדעת

 .ואזכיר חלק מההמלצות שאני ממליצה בפניך, מסקנותוה

 

לאחר מכן אעמוד על הרקע . בגוף חוות הדעת אעמוד על הרקע לצמיחת תופעת המאחזים הבלתי מורשים

במסגרת זו אפרט בקצרה את . לפי הדין הפנימי החל, ש"הנורמטיבי להקמת יישוב כדין בשטחי איו

לאחר מכן אסקור את התנאים הנדרשים להקמת . יה בשטחיםמקורות הדינים החלים על ישראל בפעולות

) תחום שיפוט(ההיבט המוניציפאלי , ההיבט הקרקעי, במסגרת זו אסקור את ההיבט המדיני. יישוב כדין

 .וההיבט התכנוני

 

אבאר את ; בכלל זה אגדיר אותם.  אסקור את המאחזים הבלתי מורשים-לאור הרקע הנורמטיבי כאמור 

ואציין דרכי הקמתם ; אסווג את המאחזים לקטגוריות; ריים ככל שאלה ידועים ליהנתונים המספ

 .המרכזיות ככל שנודעו לי

 

מכאן אעבור לפרק מרכזי בחוות דעת זו והוא מעורבות רשויות המדינה ורשויות ציבוריות בהקמת 

 . המאחזים הבלתי מורשים

 ; בות בהקמתם ותיקצובםבמסגרת זו אסקור את הידוע לי על מעורבות החטיבה להתייש

 

 

 

 

מימון משרד השיכון , את מעורבות משרד הבינוי והשיכון במימון הקמת תשתיות ומבני ציבור למאחזים

 .  על ידי משרד השיכון2003ופרשת רכישת הקרוונים בשנת , של תכנון מאחזים בלתי מורשים

י שבאה לידי ביטוי במעורבות כפ, אסקור את מעורבות משרד הביטחון בנושא המאחזים הבלתי מורשים

 . המינהל האזרחי ומעורבות עוזר שר הביטחון להתיישבות

 

אעמוד על הסיבות .  אסקור את אכיפת החוק בשטחים–על רקע הממצאים העובדתיים שאפרוש בפניך 

 . ואציע רפורמה חקיקתית לגבי הדין החל בשטחים, לכשלים באכיפת החוק

 

, חלק מההמלצות המנויות בו מופיעות לאורך חוות הדעת. רק ההמלצות נמצא פ-לקראת סוף חוות דעתי 

 . אך פרק ההמלצות כולל גם המלצות נוספות,  בהקשר הרלוונטי
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 . לבסוף יבוא סיכום

 

 

 הערות מקדימות 1.2
 

 ללא חבל עזה, ש בלבד"התייחסות למאחזים הבלתי מורשים באיו 1.2.1
 

סברתי כי אם תוכנית ההתנתקות אכן . תי מורשים בחבל עזהח אינו מתייחס בשלב זה למאחזים בל"הדו

אתייחס , היה ויעלה הצורך.  אזי מתייתר הטעם בסקירת המאחזים הבלתי מורשים בחבל עזה–תבוצע 

 .לכך בחוות הדעת המשלימה

 

 חוות דעת ביניים 1.2.2
 

 . מלאכת איסוף האינפורמציה הנדרשת מתבררת כמשימה מורכבת ביותר

 

בכל . נהפוך הוא. אינה מצויה במשרד אחד, יה הרלוונטית בנוגע למאחזים הבלתי מורשיםהאינפורמצ

קיימת אינפורמציה חלקית בנושאים הנוגעים , משרד המנוי ברשימה שלהלן בו אספתי חומר עד כה

או מתאם , המרכז את כל האינפורמציה הרלוונטית לנושא המאחזים, אין משרד או גוף כלשהו. למאחזים

 .ולות רשויות המדינה בכל הנוגע אליהםאת פע

 

 

 

 

גם לאחר , לא אוכל לומר. אך חלק נכבד ממנה אינו גלוי לעין, חלקה של האינפורמציה הוא נגיש לברור

מהיקף , לעיתים הדבר נובע מסרבול ביורוקראטי.  כי הגעתי לכל האינפורמציה הנדרשת–בדיקה ודרישה 

אך בלא מעט מקרים נוצר אצלי . ומחלוף הזמן, בים בנושאממספר הרשויות והמשרדים המעור, המידע

ממקורות אחרים ולאו דווקא , בחלקו, שהגיע אלי, הרושם כי לא היתה פתיחות למסירת המידע הרלוונטי

התוצאה היא שלא הגעתי לכל . מהמשרד הנוגע בדבר או מהאדם הממונה על המידע באותו משרד

 .האינפורמציה הנדרשת
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אחר הגיע , יש מי שטען שהוא עסוק מדי. א כל מי שפניתי אליו הסכים לשוחח עמיעוד אציין כי ל

 .לפגישה אך סרב להתייחס עניינית למרבית השאלות שהוצגו

 

 המעורבות בנושא המרכזיותכבר בבירור הראשוני שערכתי הגעתי למסקנה כי הרשויות הרלוונטיות 

; משרד הבינוי והשיכון; ל המינהל האזרחיל כול"המאחזים הבלתי מורשים הן משרד הביטחון וצה

 . משרד הפנים; החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית

 .חוות דעת זו מתמקדת אפוא באינפורמציה שאספתי במשרדים אלה

 

וכן המועצות , עם זאת נראה לי כי משרדי ממשלה נוספים מעורבים בנושא המאחזים הבלתי מורשים

, י להרחיב בירוריי גם אליהם וזאת מחמת לוח הזמנים הקצר שקצבת לילא הצלחת. ש"האזוריות באיו

. וכן המשאבים הדלים העומדים לרשותי לצורך עריכת הברור, היקף האינפורמציה הרלוונטית הנדרשת

. ש"כדי לקבל תמונה מקיפה יותר יש להמשיך ולבדוק משרדי ממשלה נוספים ובמועצות האזוריות באיו

 . יש להעמיק את הבדיקה–הם בדקתי וכן בחלק מהמשרדים ב

 

 עד כה לא קיבלתי את כל הנתונים הנדרשים – בכל הנוגע לאיתור כל המאחזים הבלתי מורשים

ככל הנראה  מספר  –במלים אחרות . ולכן הרשימה שאפרט כאן היא חלקית בלבד, מהמינהל האזרחי

 .המאחזים הקיים עולה על זה המפורט בחוות דעת זו

 

 ים בהם נאסף חומר עד כההמשרד 1.2.3
 

ואלה המשרדים בהם . וחלקו במשרדי חברות ציבוריות רלוונטיות, רוב החומר נאסף במשרדי הממשלה

 :אספתי חומר

 

מתאם הפעולות , עוזר שר הביטחון להתיישבות, סגן שר הביטחון,  שר הביטחון-משרד הביטחון 

זכיר צבאי לשר הביטחון עוזר שר הביטחון מ, אלוף עמוס גלעד יועץ אסטרטגי לשר הביטחון, בשטחים

 . שפיגל) במיל(תת אלוף 

המינהל האזרחי כולל ראש המינהל ; אלוף פיקוד מרכז וקצינים בכירים אחרים; ל" הרמטכ- ל"צה

 ; ענף הדין הבינלאומי בפרקליטות הצבאית; היועץ המשפטי ליהודה ושומרון ואנשיו; ם"וקמטי

 ;ים"בגצ' מח, פרקליט המדינה, משנה ליועץ, לממשלה היועץ המשפטי -משרד המשפטים 
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יועץ , אגף הפרוגרמות, המינהל לבניה כפרית, ל"מנכ, ת הבינוי והשיכון/ שר–משרד הבינוי והשיכון 

 ;חשבות, משפטי

 ;חשבות; יועץ משפטי;מינהל השלטון המקומי; ש" מנהל מחוז ירושלים ואיו-משרד הפנים 

 ;יעוץ משפטי, אגף תקציבים,  סגן חשב כללי-משרד האוצר 

 ;חשבות, אנשי מחלקת חוזים וביטחונות, ל" מנכ– החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית

 ;ש" מנהל חברת חשמל ירושלים ואיו-חברת חשמל 

 . מנהל מחוז מרכז וירושלים-חברת מקורות 

 .ואנשי הנהלה, לית" מנכ-עמידר 

 .ובים והענקת סמל יישובממונה על יש -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 

רק בימים האחרונים . ביחס לחומר שביקשתי, ל הוא חלקי בלבד"החומר שנמסר לי בחלק מהמשרדים הנ

העביר לי משרד הבינוי והשיכון התייחסות לנתונים בדבר השקעות , 2005בשלהי חודש ינואר , ממש

לופי מכתבים מאז חודש ספטמבר זאת לאחר חי,  השנים האחרונות4 –המשרד במאחזים בלתי מורשים ב 

 וכל זאת ללא –התערבותה ודרישתה כי יימסר לי חומר , ליבני' פניה לשרה גב, תזכורות, בקשות, 2004

אף שאין היא מניחה עדיין את , קיבלתי התייחסות לפנייתי, רק עם כניסת השר הרצוג לתפקידו. הועיל

 ). ' ד8.3.1.1יף ראה התייחסות מפורטת בסע(ויש לבודקה לעומק , דעתי

אוסיף עוד כי בתגובה לפנייתי האחרונה למשרד השיכון בה הצגתי כי לפחות חלק מהנתונים שנמסרו 

הודיעני משרד הבינוי והשיכון לפני זמן מה כי הוא מודה עתה שהנתונים שנמסרו לי הם , אינם נכונים

ככל שידוע , נתונים השגויים שנמסרולמותר לציין כי ה. וכי הוא זקוק לזמן נוסף לבדיקה, שגויים בחלקם

 .הם סכומים פחותים מהסכומים שתוקצבו בפועל מאחזים בלתי מורשים, לי

החטיבה להתיישבות לא העבירה עד כה נתונים בדבר הסכומים שהשקיעה במאחזים הבלתי מורשים 

ים בלתי  תחום תשתית במינהל האזרחי לא העביר חלק מהחומר בדבר מאחז-וכן . בהקמתם נטלה חלק

 . מורשים נוספים ונתונים אודותיהם

 

 אופן איסוף המידע על ידי 1.2.4
 

נפגשתי עם מספר רב של בעלי תפקידים בכל , לצורך איסוף האינפורמציה הנחוצה להכנת חוות הדעת

 . הפגישות תועדו על ידי. כמאה במספר, ל"אחד מהמשרדים הנ

 

 .  רלוונטיים לצורך ביצוע התפקידכמו כן ביקשתי וקיבלתי לידי מסמכים שנראו לי
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ישיבות אלה . בנוסף לכל אלה נטלתי חלק בדיונים בנושאים שוטפים הקשורים לנושא חוות הדעת

בחלקן עם שר : במשרד הביטחון; ועם אחרים, עם מר וייסגלס, התקיימו במשרד ראש הממשלה עמך

עם שרת הבינוי , הבינוי והשיכוןבמשרד ; שר הביטחון ברוך שפיגל ואחרים' הביטחון ובחלקן עם ע

ישיבות עם היועץ המשפטי לממשלה והמשנה , במשרד המשפטים; כמה ראשי אגפים ואחרים, והשיכון

; במשרד הפנים; במשרד האוצר; ליועץ המשפטי לממשלה מר מייק בלס ואנשי פרקליטות המדינה

ב "בשגרירות ארה; טות הצבאיתש וענף הדין הבינלאומי בפרקלי"ישיבות עם אנשי היועץ המשפטי לאיו

 . עם השגריר קרצר ואחרים

 

ברוך .) במיל(חלק נכבד בנושא איתור המאחזים עצמם יש לזקוף לזכות עוזר שר הביטחון תת אלוף 

והושיט לי כל עזרה וסיוע , הקשה להשגה, שעושה לילות כימים לאיתור האינפורמציה הנחוצה, שפיגל

 . ועל כך מסורות לו תודותיי, עולה מלאנדרשים תמיד ברוח טובה ושיתוף פ

 

כמו כן אני מבקשת לציין את שיתוף הפעולה המלא לו זכיתי מהיועץ המשפטי ליהודה ושומרון ואנשיו 

אנשי משרד המשפטים ופרקליטות , ל"לאנשי ענף הדין הבינלאומי בצה, שעזרו לי בכל עניין בו התבקשו

 .המדינה

 

 תי מורשים באספקלריית הדין הפנימיבחינת חוקיות המאחזים הבל 1.2.5
 

 –קרי , בחינת חוקיות המאחזים הבלתי מורשים תעשה בחוות דעת זו מבחינת חוקיותם לפי הדין הפנימי

 כמו עצם –נושא המאחזים הבלתי מורשים . הדין ותחיקת הביטחון החלים באזור , החלטות הממשלה

 .  מזווית ראייתו של הדין הבינלאומי הוא נושא שניתן לבוחנו גם–נושא ההתנחלות בשטחים 

שכן התבקשתי על ידך לבחון את סוגיית המאחזים הבלתי , אני סבורה כי אין צורך בבחינה זו כאן

לפיכך חוות דעתי זו אינה מתייחסת לזווית הבחינה של הדין . מורשים מבחינת הדין הפנימי החל בעניין

 .הבינלאומי בנושא המאחזים הבלתי מורשים

 

  משמעות השם–מאחזים בלתי מורשים  1.2.6
 

חצי "הוא " בלתי מורשה"אין פירושו שה.  איננו מונח משפטי מובהק– "מאחזים בלתי מורשים"המושג 

שהנו , כוונת הדברים היא" בלתי מורשה"כאשר מתואר מאחז כ. בלתי מורשה הנו בלתי חוקי". חוקי

 כדין על ידי הרשויות המוסמכות בישראל  אילו היתה לו הרשאה.בלתי חוקי במובן הדין הפנימי

 .  הוא לא היה בלתי חוקי במובן הפנימי–ובשטחים 
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בחינת חוקיות המאחזים הבלתי מורשים בלבד ולא בחינת חוקיות ישובים  1.2.7

 ש"אחרים באיו
 

ולאלה הנכנסים , ש"חוות דעת זו מתמקדת בשאלות הנוגעות למאחזים הבלתי מורשים בשטחי איו

אני רואה עצמי מוסמכת לחוות דעתי בהקשר זה , מעצם הגדרת סמכותי בכתב המנוי. זו בלבדלהגדרה 

ותעשה הבחנה בין מאחז כאמור לבין , הגדרת מאחז בלתי מורשה תעשה על ידי בתוך חוות הדעת. בעיקר

 .או יישוב ותיק, שכונות חדשות של יישוב ותיק

 

שכונות שהוקמו כהרחבות ליישובים ישובים כמו או חלקי , ש"כי ישנם יישובים באיו, אציין כבר

חלקן ממוקמות על קרקעות פרטיות של . ששאלת חוקיותם לפי הדין הפנימי היא מסופקת, ותיקים

אינני נכנסת לשאלות , אולם מחמת הגדרת תפקידי. מחוץ לתחום שיפוט, ללא תוכנית כדין, פלסטינים

 .אלה במסגרת חוות דעת זו

 

 מציה בנוגע למאחזים הבלתי מורשיםדיוק האינפור 1.2.8
 

נמסרה על ידי תחום , מן הראוי לציין כי האינפורמציה שנמסרה לי בדבר נתוני המאחזים הבלתי מורשים

, אין לי מקור מוסמך אחר לקבלת אינפורמציה בנוגע למאחזים הבלתי מורשים. תשתית במינהל האזרחי

 . וכל נתון עובדתי רלוונטי לגביהם

ותחום תשתית כתב בעצמו על קובצי , יש אפשרות לטעויות שנפלו בנתונים שונים שנמסרוידוע לי כי 

מאחר שכבר נמסרו בעבר נתונים . שהם בגדר טיוטא בלבד, תצלומי האוויר המצורפים לחוות הדעת

 . זו בפתח חוות הדעת" הערת אזהרה"אני מוצאת לנכון לרשום , שגויים על ידי המינהל האזרחי

 

 

  מושגיםהבהרת 1.3
 

זאת מאחר שהדין החל בשטחים הוא . ברצוני להבהיר מספר מושגי יסוד, טרם שאכנס לחוות דעתי לגופה

 . הבנת מושגי היסוד תבהיר את האמור בחוות דעתי. מורכב ואף לא מוכר
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 :סוגי הקרקעות שיימנו בחוות דעתי זו הן
 

.  ממשלתי הידועות בשם אדמות מדינה הכוונה לקרקעות שהן רכוש– קרקעות שהן אדמות מדינה

בנוסף . ש"מדובר בקרקעות שנרשמו על שם ירדן או רשות מרשויותיה בתקופת השלטון הירדני באיו

 : גם את אלה" קרקעות מדינה"לקרקעות אלה יש להכליל במינוח 

וכן קרקעות שנוהלו על ידי ; ש"קרקע שהוכרזה כאדמות מדינה בתקופת השליטה הישראלית באיו

 .כמו אדמות יהודים, האפוטרופוס הירדני לנכסי אוייב

 על ידי מי שהפכו לישראלים לאחר הקמת 1948 קרקעות שנרכשו לפני שנת -" אדמות יהודים"

 הן 1967בשנת .  הן נוהלו על ידי האפוטרופוס הירדני לנכסי אוייב1967 עד 1948ובשנים , המדינה

 הן –קרי . נת תחיקת הביטחון הן נחשבות כרכוש ממשלתימבחי. עברו לניהול הממונה על הרכוש הנטוש

 .נחשבות אדמות מדינה

ש מתייחסים אליהן כקרקע שניתן להקים עליה "קרקעות נוספות שלצורך ההתיישבות הישראלית באיו

 : בדומה לקרקעות מדינה, התיישבות ישראלית

 ; וא הסכים לעשות כןוה, קרקעות שבעליהן ביקש מהממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש לנהלן

 

 הכרזה על קרקע כאדמת מדינה הינה טכניקה שמטרתה איתור – קרקע שהוכרז עליה אדמת מדינה

בדיקת , ההכרזה נעשית בין השאר על בסיס בדיקת רישומי הקרקע. הקרקעות שאין בהן זכויות פרטיות

בדיקת טענות לזכויות , ריםפרסום בכפ, סימון הקרקע על ידי מודד, בדיקת תצלומי אוויר, השטח בפועל

 .בקרקע של פלסטינים

 

 . לא נרשמה בספרי המקרקעין כקרקע מדינה, קרקע שהוכרז עליה כאמור

יש לציין כי אם קרקע שהוכרז עליה כאדמת מדינה רק סומנה על גבי מפות אך בפועל לא נעשה בה 

ואף ניתן לטעון ,  שנים10משך הרי שעדיין ניתן לרכוש בה זכויות על ידי חזקה ועיבוד חקלאי , מאומה

 . ולהביא לידי רישום הזכות, בנסיבות מסוימות לרכישת זכויות בעלות בה
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הכרזות על קרקעות כאדמות מדינה נעשות בעיקרן לתכלית איתור קרקע להקמת ישובים ישראלים 

 .ש"באיו

 

 נכנס לנעלי הריבון מפקד האזור. אמורות להיות בבעלות הריבון בשטחים, אדמות מדינה, קרקעות אלה

 .הוא מנהל את הקרקעות הנמצאות בבעלות הריבון הקודם, ומחזיק בשטח עד שייקבע גורלו בהסכם

 

נקבעה פרוצדורה על ידי מפקד האזור .  קרקעות שיש ספק בדבר זכויות הבעלות בהן– קרקעות סקר

לצורך הליך . ות מדינהלברור הזכויות בקרקעות אלה על מנת לבחון את ייתכנות ההכרזה עליהן כאדמ

 .הסקר כונן נוהל אדמות סקר

 

 קרקעות פרטיות שהיו שייכות לפלסטינים ונמכרו – 1967 -קרקעות שנרכשו על ידי ישראלים מ

במקרים . ורישום הזכות בספרי האחוזה, הרכישה טעונה רישיון מאת המינהל האזרחי. לישראלים

 העבירו אותה לניהול הממונה על –ע על שמם מסוימים בהם לא הצליחו הרוכשים לרשום את הקרק

 . שהקצה את הקרקע לרוכשים עצמם, הרכוש הממשלתי והנטוש

 

 קרקעות הרשומות על שם פלסטינים בלשכת רישום המקרקעין - קרקעות פרטיות של פלסטינים

ת  מהקרקעו30% –יש להזכיר כי רק כ . או קרקעות המוחזקות ומעובדות על ידי פלסטינים, בשטחים

ל לשטחים חוקק צו בידי מפקד "מאז כניסת צה. 67בשטחים עברו הליך של הסדר מקרקעין עד שנת 

מכאן שרוב הקרקעות המוחזקות . האזור לפיו הקרקעות בשטחים לא יעברו הליך של הסדר מקרקעין

 .ומעובדות על ידי פלסטינים אינן רשומות על שמם

 

מות נפקדים המנוהלות על ידי הממונה על הרכוש אד: קרקעות נוספות המסווגות כאדמות פרטיות

 –ז "תשכ) 58. מס) (יהודה ושומרון) (רכוש הפרט(צו בדבר נכסים נטושים הממשלתי והנטוש לפי 

קרקעות ; אדמות המוחזקות על ידי הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש מכוח חוזי חליפין; 1967

 . טרם הוצאת צו התפיסה היו מאחד הסוגים שלעילפרטיות של פלסטינים שנתפסו לצרכים צבאיים ואשר

 

שתיחומיהן ברורים ומשורטטים על ,  לחלקות–כל גוש ,  תא שטח המחולק לגושים- קרקע מוסדרת

 היא קרקע שגבולות קרקע בלתי מוסדרת. מפות והבעלות בהם מוחלטת ורשומה בספרי המקרקעין

 .וחלטתוהבעלות בהן אינה מ, החלקות אינן מסומנות על מפות

 

 :מושגים אחרים שיוזכרו בחוות הדעת
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שתכליתו רישום ,  הליך משפטי המתנהל בפני ועדה לרישום ראשון של המנהל האזרחי– רישום ראשון

הליך רישום ראשון מתנהל במקום שהקרקעות לא עברו הסדר . קרקע על שם הטוען לזכויות בה

חוק רישום נכסי דלא ניידי שלא נרשמו  הוא ,הליך הרישום הראשון נעשה מכוח חוק ירדני. מקרקעין

צו בדבר תיקון חוק נכסי דלא ניידי שטרם נרשמו וכן מכוח . 1964 משנת  6חוק מספר , קודם

ונקבעה בו , לפי הצו הוקמה ועדה לדיון ברישום ראשון. 1971 –ב " תשל448מספר ) יהודה ושומרון(

 . זכות להגשת ערר על החלטה כאמור

 

 .הרישום הוא הקובע את זכות הבעלותיש להדגיש כי 

 

 

 

 

 בניה כדין באזור כפרי בשטחים מותנית בקיומה של תוכנית מפורטת הקובעת ייעודי – תוכנית מפורטת

קבלת היתר . מכוחה של תוכנית מפורטת ניתן להוציא היתר בניה. שטח מפורטים ותכנון מפורט לבניה

 .בניה הוא תנאי להתחלת בניה כדין

 

תוכנית מתאר היא תנאי להכנת תוכנית מפורטת .  קובעת ייעודי שטח כלליים בלבד- ארתוכנית מת

באזורים כפריים אין צורך בקיומה של תוכנית מתאר וניתן להכין תוכנית מפורטת גם . באזורים עירוניים

 .לא ניתן לקבל היתר בניה מכוחה של תוכנית מתאר. ללא תוכנית מתאר

 

חלה בעיקר בשטחים חקלאיים .  שקיבלה תוקף בתקופת המנדט הבריטיתוכנית – תוכנית מנדטורית

.  לא חלה תוכנית מנדטורית–במקום שחלה תוכנית בת תוקף מכוח תחיקת הביטחון . ש"וכפריים באיו

הבניה המותרת מכוח תוכנית . ניתן לקבל היתר בניה מכוח תוכנית מנדטורית במקום שחלה תוכנית כאמור

ניתן לקבל היתר בניה . ר" מ150 –מבנה אחד בהגבלת גודל של כ , קרי,  מאדמנדטורית היא מוגבלת

 .או ועדת המשנה לתכנון מקומי, ועדת משנה לרישוי: מכוח תוכנית מנדטורית באחת משתי ועדות

 

: להלן ( הירדני1966 לשנת 79חוק זמני , חוק תכנון ערים כפרים ובניינים - הליכי תכנון עיקריים

שהוא החוק הקובע בדיני תכנון ובניה באזור ) דני או חוק התכנון והבניה או חוק התכנוןחוק התכנון היר

 : ש קובע מספר שלבי תכנון"איו

 : עיקר שלבי אישור תוכנית הם.  הגשת התכנית לועדות התכנון–שלב שני . הכנת תוכנית: שלב ראשון
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כדי , פרסום בעיתונים יומיים -פרסום להפקדה.  מחליטים אם להפקיד את התוכנית–דיון להפקדה 

מתן . ושינויים בתכנית אם ישנם עקב כך, דיון בהתנגדויות שהוגשו. לאפשר הגשת התנגדות לתוכנית

.  פרסום בשני עיתונים יומיים-פרסום למתן תוקף.  החלטה בועדת התכנון אם לתת לתוכנית תוקף–תוקף 

 .  יום לאחר פרסומה15התוכנית מקבלת תוקף רק 

 

 13וזאת מכוח סעיף , ט פנים הוא המוסמך לקבוע בצו מרחב תכנון" קמ– אזור כמרחב תכנוןהכרזת 

מרחב . מרחב התכנון ייקבע על ידו על סמך המלצת מועצת תכנון עליונה. לחוק התכנון והבניה הירדני

 . תוכנית מפורטת בת תוקף חלה רק במרחב התכנון. התכנון טעון פרסום

 

קביעת תחום שיפוט נעשה על ידי . לות התחום המוניציפאלי של רשות מקומית קביעת גבו– תחום שיפוט

ובצו בדבר ניהול מועצות ; 783. צו מס, בדבר ניהול מועצות אזוריותמכוח צו שהוציא , מפקד האזור

,  מכוח צווים אלה קבע מפקד האזור את תחום השיפוט של המועצות האמורות.892מספר , מקומיות

 .וקבע איזה יישובים יכללו באיזה מועצות אזוריות, וטצרף מפת תחום שיפ

 

 

 

 :צווים מרכזיים שיוזכרו
 

צו , )הוראת שעה(צו בדבר מבנים בלתי מורשים מוצא מכוחו של ,  או צו תיחום– צו תיחום שטח

והוא מכריז על שטח או מקום בתחומו מצוי , צו תיחום מוצא על ידי אלוף פיקוד מרכז. 1539מספר 

הכניסה . מבנה לא מורשה הוא מבנה שאין לו סטאטוס תכנוני כחוק. מורשה כשטח מתוחםמבנה לא 

צו זה הוא . וחייל ושוטר הוסמכו להפעיל כוח לפינויו במידת הצורך, אסורה-למבנה או מקום שתוחם 

עד אז נעשו ניסיונות . 2003החל מדצמבר , הכלי המשפטי המרכזי לטיפול בפינוי מאחזים בלתי מורשים

צו זה חוקק לפי המלצת היועץ המשפטי לאזור . ואלה נתקלו בקשיים) ראה להלן(ח "ינוי מכוח נוהל בבפ

 ). להלן11.2.1ראה בסעיף , על הרקע לחקיקת הצו והאפקטיביות שלו. (ל ואחרים"יהודה ושומרון בצה

 –אם זו נדחית ; ניתן להגיש עליו השגה; הוצאת צו תיחום למאחז: הפרוצדורות הנחוצות לצורך צו זה הן

 . הצו הוא צו חלוט ובר תוקף למשך שנתיים–הוגשה עתירה ונדחתה . צ"ניתן לעתור נגד ההחלטה לבג

ד לצו בדבר מבנים בלתי מורשים ניתן לנקוט צעדים משפטיים אחרים נגד מבנים .א.11בהתאם לסעיף 

 .צעדים כמו בנוהל פלישה טרייה, בלתי מורשים
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 מספר) תיקון(צו בדבר העברת טובין ; 1252 צו בדבר העברת טובין - יליםצו בדבר איסור שינוע יב

 צו בדבר .1988 –ח "התשמ) 1252מספר ) (יהודה ושומרון(תקנות בדבר העברת טובין ; 1389

) קרוון(יביל ) הובלת(לפיו שינוע , שינוע יבילים מוצא על ידי  אלוף פיקוד מרכז מכוח הצווים לעיל

ההיתר ניתן על ידי הרשות המוסמכת הפועלת על פי הצו .  ובתוך האזור טעון היתרלאזור יהודה ושמרון

 .  על ידי שר הביטחון-כיום  . לאחר אישור הדרג מדיני

העונש הקבוע בגין , מהווה עבירה פלילית, או שלא לפי היתר שניתן, שינוע קרוון לשטחים שלא בהיתר

 .  שנות מאסר5 –עבירה זו 

 

צו הקובע כי מי . 1472מספר ) סילוק פולשים(צו בדבר מקרקעין  – לשיםצו בדבר סילוק פו

ורשאי לסלק  תופס במקרקעין שלא , שמתקיימים בו התנאים המנויים בצו זכאי להגנת חזקתו במקרקעין

 מכשיר איננוהוא . צו זה רלוונטי בעיקרו להגנת מקרקעי המדינה.  יום מיום התפיסה30כדין תוך 

 .הפרטרקעי אפקטיבי להגנת מק

 

הנוהל מבוצע . נוהל הטיפול בבניה בלתי חוקית כפי שקבוע בחוק התכנון והבניה הירדני – ח"נוהל בב

הוצאת  צו הפסקת עבודה וזימון : שלבי הנוהל העיקריים הם. בידי יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי

אם החליטה הועדה ; בודהוטענות הבעלים נגד צו הפסקת ע, דיון בוועדה; הבעלים להופיע בפני ועדה

.  יום להגשת ערר30 היא מוציאה צו הריסה ומעניקה לבעלים ארכה בת –לדחות את טענות הבעלים 

  רשאית הועדה באמצעות אנשי –או לא טרח להגיש ערר , הגיש ערר ונדחה

 

יה לחוק התכנון והבנ) 7(38בהתאם לסעיף (הפיקוח מטעמה לפעול בעצמה להריסת המבנה הבלתי חוקי 

 .ח" נוהל בב– הטיפול בבניה בלתי חוקית המתואר לעיל נקרא). הירדני

 

נוהל סילוק פולשים שלא כדין למקרקעי מדינה מכוח צו בדבר סילוק פולשים שלא  - נוהל פלישה טרייה

 .כדין

 

 לצו 90סעיף הצו  מוצא מכוח . מכוחו ניתן להוציא צו המכריז על שטח סגור -נוהל שטח צבאי סגור 

אך אינה מאפשרת פנוי של מי , הכרזה כאמור מאפשרת פינוי אנשים מהשטח. ר הוראות ביטחוןבדב

 .כמו כן ההכרזה אינה מאפשרת פינוי מיטלטלין. שהוא תושב קבוע בשטח

 
 : קיצורי מונחים
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 אזור יהודה ושומרון : הכוונה,  או השטחים– ש"איו

 . וכנית מפורטתלת: הכוונה בחוות דעת זו.  תוכנית בנין עיר– ע"תב

  מזכיר צבאי– צ"מזכ

 . עוזר שר הביטחון להתיישבות– שר הביטחון להתיישבות' ע

תפקיד מקביל למנהל מקרקעי ,  הממונה במנהל האזרחי על הרכוש הממשלתי והרכוש הנטוש– הממונה

 .ישראל בתוך מדינת ישראל

 .ש" מועצת התכנון העליונה של המנהל האזרחי באיו– ע"מת

 צין מטה במנהל האזרחי ק– ט"קמ

 .גוף מיישב,  החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית– או החטיבה להתיישבות, החטיבה

הגורם המקצועי הממונה על המנהל האזרחי והמקשר .  מתאם הפעולות בשטחים– ש או המתאם"מתפ

 .בינו לבין משרד הביטחון ושר הביטחון

 .  אלוף פיקוד מרכז– ז"אלוף פקמ

הוא גוף .  הממונה במינהל האזרחי על כל תחום המקרקעין– ח תשתית"ם תשתית או רתראש תחו

לבין ראש המינהל האזרחי ובינם , ם במנהל האזרחי העוסקים בנושאים קרקעיים"מתאם בין כל הקמטי

 ). המינהל האזרחי–בפרק משרד הביטחון ,  ראה בהרחבה(לבין משרד הביטחון 

 . תצלומי אוויר– א"תצ

 .ר ניתן על ידי משרד הפנים"אישור לתב.  תקציב בלתי רגיל של רשות מקומית– ר"תב

ניתן , כאשר הוא מונח על הקרקע. מבנה הניתן להעברה על גבי טריילר, או מגורונים,  קרוונים– יבילים

 45 – כ –שטח רוב הקרוונים . וכמוהו כמבנה לכל דבר) טלפון, חשמל, ביוב, מים(לחבר אותו לתשתיות 

 מבנים סגורים ללא – מכולות. בדרך כלל יש בהם שני חדרי מגורים מטבח ושירותים.  מרובעמטר

 ".יבילים"נכללים במונח . משמשים כמחסנים או למגורים). בדרך כלל במצבם התחילי(חלונות 

 

 פרק שני

 המסקנות וההמלצות,  תמצית הממצאים–מבוא 

 ש"אים ההכרחיים להקמת יישוב באיוהתנ .2.2 הרקע להקמת המאחזים הבלתי מורשים .2.1

תנופת עיבוי  .2.5 מספר המאחזים ונתונים אודותם .2.4 מאחזים בלתי מורשים .2.3

מעורבות רשויות המדינה בהקמת  .2.7 דרכי הקמת מאחזים  .2.6המאחזים עדיין בעיצומה     

  יכוןמשרד הבינוי והש 2.9 החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית 2.8 המאחזים

 ש"אכיפת החוק באיו .2.12 עוזר שר הביטחון להתיישבות  2.11 המנהל האזרחי 2.10

 המלצות .2.14 הצעה לרפורמה בתחיקת הביטחון .2.13
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 הרקע להקמת המאחזים הבלתי מורשים 2.1
לאחר הקפאת ,  החלה במחצית שנות התשעיםכתופעה בעלת היקףהקמת המאחזים הבלתי מורשים 

אך , אמנם אושרה עדיין בניה בהתנחלויות. 1993ל בשנת "ש על ידי ממשלת רבין ז"איוהבניה בשטחי 

 . הלך ותפס תאוצה, קצב האישורים הלך ופחת ככל שהתהליך המדיני מול נציגי העם הפלסטיני

 

החלה תופעת המאחזים , ועמדתה השלילית בנוגע לבניה המאושרת בשטחים, נוכח עמדת הממשלה אז

 .התרחבהבלתי מורשים ל

 

אך בעוד שבעבר הרחוק . למעשה תופעת המאחזים הבלתי מורשים היא המשך מפעל ההתנחלות בשטחים

הרי , להכרה ועידוד פורמאליים של ממשלות ישראל, יותר זכה מפעל ההתנחלות בחלק מהשנים

בהקמת פורמאלית ממשלות ישראל לא היו עוד מעורבות . שבמחצית שנות התשעים הוא שינה פנים

ככל הנראה מחמת מצבה הבינלאומי של ישראל ועמדתן השלילית של רוב מדינות העולם נגד , אחזיםהמ

שנטלו חלק מרכזי , לא כך הוא המצב לגבי רשויות ציבוריות וגופים מטעם המדינה. מפעל ההתנחלות

ללא אך , ומי בעידוד ותמיכה, מי בעצימת עין, בחלקן בהשראת הדרג המדיני, בהקמתם יחד עם אחרים

 . מטעם המדינההמוסמךהחלטה של הדרג המדיני 

 

 

 

 

 

 

 ש "התנאים ההכרחיים להקמת יישוב באיו 2.2
 

 . ש לפי הדין הפנימי מחייב קיום מספר תנאים בסיסיים"הקמת ישוב בשטחי איו

עמדו כל , מאז ומעולם. ההחלטה על הקמתו צריכה להתקבל על ידי הדרג המדיני המוסמך, ראשית

כך לגבי ישוב . החלטת הממשלהכי הקמת יישוב חדש טעונה ,  על כךבהחלטותיהןל ממשלות ישרא

, חברתיים, בהם שיקולים כלכליים, הקמת יישוב מצריכה מגוון שיקולים. ש"בישראל וכך לגבי ישובי איו

 . ואחרים, ציבוריים, פוליטיים, גיאוגרפיים
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ובהם גם שיקולי , על הנזכרים לעילש מחייבת שיקולים נוספים "הקמת יישוב ישראלי בשטחי איו

רק בידיו של הדרג המדיני המוסמך הכלים לשקול את . ושיקולי ביטחון, מדיניות בינלאומית ולאומית

 .  ובצידם מוטלת עליו האחריות המתחייבת מההחלטה–השיקולים הללו 

 

נוגע בכל ה. מאפשר זאת, שטיב הזכויות בקרקע עליה מבקשים להקים יישוב הוא תנאי שני

צ בפרשת אלון "בעקבות החלטת בג, 1979לקרקעות בשטחים הוחלט על ידי ממשלת ישראל בשנת 

 .יישובים ישראלים יוקמו בשטחים על אדמות מדינהמורה כי 

 

פירושו של דבר כי . שיישוב יוקם אך ורק לפי תוכנית בעלת סטאטוס תכנוני כדין,  הואתנאי שלישי

עוד יש להוסיף .  תוכנית מפורטת שניתן לקבל מכוחה היתר בניהש יוקם רק לפי"יישוב בשטחי איו

 לפי הדין המדיני נדרש אישור הדרג, יישובלהקמת כי בנוסף לאישור הדרג המדיני הנדרש , ולהבהיר

 תוכנית כל עוד לא אושרה –משמע . במספר שלבים משלבי אישור תוכניתש גם "החל בשטחי איו

 .אישור הדרג המדיני להקמתולא ניתן  –ליישוב או לחלק ממנו 

 

מפקד האזור . שתחום השיפוט של יישוב כאמור ייקבע בצו על ידי מפקד האזור הוא תנאי רביעי

 .יקבע תחום שיפוט רק לאחר קבלת אישור הדרג המדיני לכך

 

העדרו של אחד משמעו שהיישוב איננו . ארבעת התנאים המתוארים לעיל הינם תנאים מצטברים

 . חוקי

 

 

 מאחזים בלתי מורשים 2.3
 

וזאת יש . אינו מתקיים לגביו) או יותר(יישוב שאחד התנאים שלעיל , מאחז בלתי מורשה הוא אם כן

. בלתי מורשה הוא בלתי חוקי". חצי חוקי" מאחז בלתי מורשה אין פירושו שמדובר במאחז –להדגיש 

בהעדר . הוא היה חוקי, עיל לפי הפרמטרים שהצגתי ל–שאם המאחז היה מורשה , כוונת הדברים היא

 .  הוא אינו חוקי–הרשאה מהסוגים שנמנו לעיל 

 

ישיבות ועדות שרים להתיישבות בין שנקראו כך ובין , ישיבות שרים לביטחון, עיינתי בהחלטות הממשלה

 ולמיטב בירורי אין בנמצא החלטת –שתפקדו כועדות משנה להתיישבות של ועדת שרים לביטחון 
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בה הוחלט על הקמת ישוב חדש , החל מראשית שנות התשעים ואילך, כאמורממשלה או ועדה 

 . או הרחבת שכונה של יישוב ותיק יותר, בשטחים

 

 . היא שהחליטה על הקמתם, נראה כי לא הממשלה, ש הוקמו מאחזים לרוב"מאחר שבשטחי איו

 

 : מאפייני המאחז הבלתי מורשה הם אלה
 

 .ומכל מקום דרג מדיני מוסמך לא אישר את הקמתו, ולא התקבלה החלטת ממשלה על הקמת .א

 

 בלי שחלה על השטח עליו הוקם תוכנית –כלומר . המאחז הוקם ללא סטאטוס תכנוני כדין .ב

 . מפורטת בת תוקף מכוחה ניתן לקבל היתר בניה

 

אלא מרוחק ממנו בקו אווירי כמה מאות , מאחז בלתי מורשה אינו צמוד דופן ליישוב קיים .ג

 . רים ויותרמט

 

 . בעיקר מאמצע שנות התשעים ואילך, מועד הקמת המאחז הוא משנות התשעים .ד

 

 

 מספר המאחזים הבלתי מורשים ונתונים אודותם 2.4
 

זאת מן הטעם שמקור המצאת , ש"לא הצלחתי לבדוק כמה מאחזים בלתי מורשים ישנם בשטחי איו

נמסר לי כי ברור . סר לי את כל הנתונים הנדרשיםשלא מ,  תחום תשתית–הנתונים הוא המינהל האזרחי 

 . ואורך זמן, הנתונים הנדרשים כרוך בעבודה רבה

 

. 105עומד על , )הידועים לי היום(מהנתונים שנמסרו לי עד כה עולה כי מספר המאחזים הבלתי מורשים 

בין מספר לפער . (אך ככל הנראה מספר זה איננו משקף את מספר המאחזים המצויים בשטח בפועל

 ). בחוות דעתי5.4 ראה סעיף –זה לבין נתונים שהציג בנדון משרד הביטחון בעבר 
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כ ממוקמים על אדמות "סה. 26 -כ: כ ממוקמים מאחזים על אדמות מדינה"סה, מתוך המאחזים הידועים לי

 כ ממוקמים על קרקעות שהן"סה. 15: כ ממוקמים על קרקעות פרטיות של פלסטינים"סה. 7: סקר

 . 39 –כ : חלקן פרטיות פלסטיניות+ חלקן סקר + חלקן מדינה ": מעורבות"

 

 .  ישנם מספר מאחזים שטיב הזכויות בקרקע לא התברר לי בוודאות עד כה-בנוסף 

 

 משמעות הקמת מאחזים בלתי מורשים שלא על אדמות מדינה
 

יכול להוות בנסיבות הדבר . הקמת מאחזים על קרקעות פרטיות של פלסטינים הוא אסור בתכלית

 . מסוימות עבירה פלילית

רק נזכיר כי זכות הקניין נקבעה בישראל . אך בראש וראשונה זוהי פגיעה חמורה ביותר בקניינו של אדם

ש העליון בישראל כזכות חוקתית על "ונקבעה על ידי ביהמ, בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כזכות יסוד

ו של מפקד האזור להגן על זכויות היסוד של התושבים הפלסטינים צ כי מחובת"כבר נפסק בבג. חוקית

הקמת מאחז על קרקעות . על זכות הקניין שלהם, בין השאר, משמעות הדבר כי מחובתו להגן. ש"באיו

 . פרטיות של פלסטינים הינה פגיעה בלתי נסבלת בזכות הקניין ומחובתו של מפקד האזור למנוע זאת

דין המאחזים . גם לא בדיעבד,  של פלסטינים אינה ניתנת להכשרההקמת מאחז על קרקע פרטית

 .וככל המוקדם כן ייטב, הללו הוא פינוי

 

 רשימות המאחזים לפי מועד הקמתם
 

 2001אלה שקמו עד מרץ : אציין כי ניתן לחלק את רשימת המאחזים לפי מועד הקמתם לשתי רשימות

 ואין מדינייםהמועד שננקב כאמור נעשה מטעמים . חזרואו פונו ו, וטרם פונו, ואלה שקמו לאחר מועד זה

 מאחזים 71 - ו2001  מאחזים שהוקמו לאחר מרץ 24לפי חלוקה זו ישנם  . לו משמעות משפטית

ככל הנראה אין .  שעדיין לא ידוע לי מועד הקמתם– מאחזים נוספים 10וכן עוד . שהוקמו לפני מועד זה

 ).מחמת חסר בנתונים(ש כמבואר לעיל "טחי איוזו רשימה מלאה של מספר המאחזים שבש

 

 נתונים בדבר פינוי מאחזים
 

לשאלת הפינוי של , הנתונים שלהלן נמסרו לי על ידי משרד הביטחון המתייחס לעת הזאת

 :ואלה הם, ולא לפני  כן,   בלבד2001המאחזים שהוקמו ממרץ 
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אחזים שפונו ומתיישביהם חזרו למקום או ישנם מ. חלקם הקטן בלבד היה מאויש.  מאחזים81עד כה פונו 

 . ישנם  כמה שחזרו וטרם פונו. חלק פונו שוב. בסמוך לו

הוגשו השגות על צווי . הצו בדבר מבנים בלתי מורשים מכוח שטח צווי תיחום 13עד כה הוצאו 

מי או על בפינוי עצ(חלק מהמאחזים הללו פונה . אחד טרם נענה על ידי משרד הביטחון.  נענו12. התיחום

 . מתוכם שניים חזרו.  מאחזים7: כ"סה). ל"ידי צה

ניתן לפנות  באופן מיידי את . צ והעתירות נדחו" מאחזים הסתיימו ההליכים המשפטיים בבג4לגבי 

 .  מאחזים ניתנים היום לפינוי מיידי6: כ"סה. וכן עוד שני מאחזים שפונו וחזרו, אותם מאחזים

ניתן להוציא נגדם צווי . רובם נדחו. ת לרישוי מכוח תוכנית מנדטוריתלגבי מספר מאחזים הוגשו בקשו

ראה (נגד מאחזים אחרים ניתן להוציא צווי תיחום . ואז יהיה צורך לדון בו, תיחום אלא אם יוגש ערעור

 ).5.5.1פרוט בסעיף 

 

 שכונות שאינן מאחזים
 

א יישוב שאיננו צמוד דופן ליישוב הו, כפי שהוגדר על ידי, למען הבהירות יש לציין כי הגדרת מאחז

שהם צמודי , עיון בנתוני המינהל האזרחי מלמד כי הוקמו שכונות והרחבות ליישובים קיימים. קיים

 . מצבם אינו שונה מהמאחזים הבלתי מורשים, אך מהבחינה המשפטית, דופן ליישוב

 

 .  לא עסקתי בשכונות בלתי מורשות אלה–בהתאם להגדרת סמכויותיי 

 

 

 תנופת עיבוי המאחזים עדיין בעיצומה .2.5
 

אך לפי הדיווחים שבידי מתקיימת בניה בלתי . לא ידוע לי כי הוקמו מאחזים חדשים בחודשים האחרונים

שינוע של (תנופת הבניה באה לידי ביטוי בין השאר בשינוע קרוונים למאחזים . מורשית במאחזים קיימים

אך היא באה לידי ביטוי ). 04בתקופה שבין אוגוסט לדצמבר  יבילים למאחזים בלתי מורשים 64 -כ 

בניה קשיחה , הכשרות שטחים; כמו יצירת תשתיות חדשות לחיבור קרוונים בעתיד, בדרכים נוספות

מבנים בני  23 28.9.04במאחז ברוכין הונחו ביום , למשל (מבני קבעבמאחזים מסוימים כולל בנית 

;  מבני מגורים9 נבנו במאחז אחוזת שלהבת הסמוך ליצהר 2004בחודש אוקטובר ; )ר כל אחד" מ160

השתלטות , מבנים לעיסוק חקלאי, הוקמו סככות. ר במגרון ובמאחזים נוספים" מ60הונח מבנה טרומי בן 

ח אתרים לא חוקיים "דו. מעשים אלה הם מעשים של יום ביומו. פריצת דרכים וסלילתן, על קרקעות

עוד יש לציין כי . ' לחוברת ג2 - ו 1כנספחים ב " רצ5.12.04 עד 8.8.041ופלישות טריות לתאריכים 



 24

 –למשל . צ"עיבוי המאחזים נמשך גם במאחזים שהוצא לגביהם צו תיחום שטח שאושר בידי בג

;  יבילים למגורים ונעשו הכנות להצבת שני יבילים נוספים3  2005 הוצבו בינואר בגבעת הרואה

 דות  החלו בהקמת יסובגבעת הדגל

 הוצבו מחוץ לתחום במצפה אסף; צופו שני קרוונים באבן,  הוקם גן משחקים2005בדצמבר , מברזל

ח ובו פירוט עיבוי מאחזים "דו.  הוצבו שני קרוונים ושני קונטיינריםבמצפה יצהר;  קרוונים5התיחום 

 .ל" הנ2 - ו 1נספחים ב כ"צ רצ"שתוחמו ופינויים אושר על ידי בג

 

 

 מת המאחזיםדרכי הק .2.6
 

הצגת מצג שווא כלפי חלק , השיטה להקמת המאחזים הינה בעיקרה בדרך של עקיפת נהלים והפרת חוק

 . תוך שיתוף בהפרת חוק בוטה של רשויות אחרות, מרשויות המדינה

 

לאחר מכן . אחת הדרכים היא הקמת מאחז בתואנות שווא כאילו מבקשים להציב אנטנה בראש גבעה

לאחר מכן מוקמת ביקתה לשומר וגם אותה . ה קו חשמל המיועד לחיבור אנטנה בלבדמבקשים לחבר אלי

 מגיעים יום -ואז . מכינים תשתיות לחיבור קרוונים. נפרצת דרך עפר למקום. מחברים לרשת החשמל

 . ומוקם מאחז–אחד למקום מספר קרוונים 

 

החווה ). יקלום או חווה ביוספריתחוות א(דרך אחרת היא בתואנות שווא שמבקשים להקים חווה חקלאית 

 .כעבור זמן מגיעים למקום קרוונים ומוקם מאחז. מוקמת לצרכים חקלאיים כביכול

 

 .ומוקם מאחז, מתיישבות במקום" הסגל"משפחות . דרך אחרת היא על ידי הקמת מוסד חינוכי

 

. של יישוב וותיקכביכול "  שכונות"ו" הרחבות"דרך אחרת היא על ידי הקמת מאחזים  בתחפושת של 

זאת למרות שהמאחז מצוי , כאילו מדובר בשכונה חדשה שלו, מכנים את המאחז בשם היישוב הוותיק

בחלק מהמקרים הדבר מסביר ). (בשטח המרחק גדול בהרבה(לעתים במרחק קילומטרים בקו אווירי 

הדבר ) 'וכו'  עלי ט–נוף הרים ;  מגדלים דרום– 827. ג.כמו אש קודש נ, את ריבוי השמות לאותו מאחז

המוכר על ידי , כביכול מדובר בישוב הוותיק, מאפשר הזרמת כספים על ידי רשויות שונות לאותו מאחז

 . בפועל הכספים מועברים להקמת אותו מאחז. רשויות המדינה

שכן אנשי , והצגת המאחז כשכונה של יישוב ותיק אינה נוחה עוד, כאשר המאחז כבר קם, כעבור זמן

דבר (ומעוניינים לקבל סמל יישוב ממשרד הפנים ,  מעוניינים בחיבור ישיר לתשתיות שונותהמאחז
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 ביקש עוזר שר הביטחון להתיישבות –) המאפשר קבלת תקציבי משרד הפנים לרשויות המקומיות

הזכאים לסמל , מהחטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית להכיר במספר מאחזים כישוב עצמאי

 . ל לשכת ראש הממשלה לשעבר ביקש להכיר בחלק מהם כישוב נפרד"כגם מנ. יישוב

 מעורבות רשויות המדינה בהקמת המאחזים .2.7
 

אך ללא החלטה מוסמכת של , מספר ניכר של מאחזים הוקמו במעורבות רשויות ציבוריות וגופי מדינה

 .ממשלת ישראל

 

 : הן אלה, רשויות המדינה אותן הספקתי לבדוק

 

  והשיכוןמשרד הבינוי

ואספקטים מסוימים בתפקוד עוזר שר הביטחון , המינהל האזרחי: ל"משרד הביטחון וצה

 .להתיישבות

 

 .שהינה  רשות ציבוריתהחטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית העולמית : וכן

 

 

אך מתברר כי נעשה , ש"למשרדים אלה מוענקות סמכויות כדין בכל הנוגע להתיישבות הישראלית באיו

 .  בקשר להקמת מאחזים בלתי מורשים- כפי שיבואר בהמשך –בהן שימוש שלא כדין 

 

 ישנן רשויות ומשרדי ממשלה נוספים הקשורים להקמת המאחזים –כפי שכבר ביארתי בפרק הראשון 

אך מחמת הזמן . חלק נכבד בכך, ככל הידוע לי, ש שלהן"וכן המועצות האזוריות באיו, הבלתי מורשים

 .  לא הספקתי להגיע בבירוריי גם אליהן– לרשותי והיקף הבירור המתחייב המועט שעמד

 

 :עיקר סמכויותיהם ותפקידיהם הרלוונטיים לעניינינו הם
 

  החטיבה להתיישבות–ההסתדרות הציונית 

 

הממונה על הרכוש הממשלתי (מקבלת מהממונה במינהל האזרחי . ההסתדרות הציונית היא גוף מיישב

אמורה להקצות את הקרקע לצורכי הקמת יישובים לאחרים ; או לתכנון ופיתוח,  לתכנוןקרקעות) והנטוש
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אמורה לדאוג ; ובלבד שהתקבל אישור הדרג המדיני המוסמך להקמת יישוב או הרחבה לישוב קיים

 . ויצירת אמצעי ייצור; הקמת המחנה הראשוני; לתכנון הקרקע

 

 

 

 

 
 משרד הבינוי והשיכון

 

ש באמצעות המינהל לבניה כפרית של משרד "ים או הרחבות לישובים קיימים באיומעורב בהקמת ישוב

ומעסיק , מתכנן ישובים חדשים. ש"מממן הקמת תשתיות ומבני ציבור לישובים באיו. הבינוי והשיכון

בעלים של קרוונים למגורים אותם . ש"אדריכלים חיצוניים בתכנון יישובים והרחבות ליישובים באיו

 .ש"במיוחד לאיו, יםמעביר לאחר

 
 המינהל האזרחי

 

רישום ;  איתור קרקעות וברור טיב הזכויות בקרקע המיועדת להקמת ישובים ישראלים–באחריותו 

אחראי ; אחראי לטיפול בהקצאת קרקע לגופים מיישבים ובהם לחטיבה להתיישבות; זכויות בקרקעות

אחראי על הפיקוח על בניה ; המדיני לתכנוןאחראי לקבלת אישור הדרג ; לתהליך התכנון והרישוי לבניה

אחראי למתן ; )כמו מים וחשמל(אחראי על מתן אישור חיבור מבנים לתשתיות ; בלתי חוקית בשטחים

 .אישורים לשינוע קרוונים בשטחים בכפוף לאישור משרד הביטחון

 
 משרד הביטחון

 

הרשאה לתכנון קרקע טרם ;  לפתיחה בהליך סקר קרקעות–בין השאר , אחראי למתן היתרים שונים

) שר הביטחון(אישור הדרג המדיני ; היתר לשינוע קרוון לשטחים; הקצאתה על ידי הממונה לגוף מיישב

 .לשלבים שונים של תכנון תוכנית

 

 משרד הביטחון אחראי על מתן אישור דרג מדיני לתחיקת הביטחון –בנושא אכיפת החוק בשטחים 

; ותפיסת קרקעות שלא כדין, טית לנושא הקמת מאחזים בלתי מורשיםבכלל זה התחיקה הרלוונ, באזור

אחראי להוצאת צווי תיחום שטח במגמה ; אחראי למתן אישור לביצוע צווי הריסה בגין בניה שלא כחוק

 .ל לפנות בפועל מאחזים בלתי מורשים"אחראי למתן הוראה לצה; לפנות מאחזים
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בצד הממצאים אציין את עיקר ההמלצות . דים לעילאפרט להלן את הממצאים לגבי כל אחד מהמשר

עם זאת יש להפנות את תשומת הלב לכך שבפרק ההמלצות מצויות המלצות . שהמלצתי לגבי כל אחד

 .נוספות שהן מטבען כלליות יותר

 

 

 

 

 

 :בהתאם למבוקש בכתב המינוי הן, סוגי ההמלצות
 

 המלצות ארגוניות .א

 בלת החלטות ממשלה חדשות שינוי החלטות ממשלה קיימות וק .ב

 מתן הוראות מנהליות לרשויות שונות בנושאים הקשורים בהקמת מאחזים בלתי מורשים .ג

 הצעות חקיקה בכנסת .ד

 רפורמה בתחיקת הביטחון בשטחים .ה

 המלצות ליועץ המשפטי לממשלה .ו

 

 

 החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית 2.8
 

בהתאם להחלטת הממשלה , החטיבה להתיישבות  הינה גוף מיישבההסתדרות הציונית אליה שייכת 

היא . ש"מתפקידה של החטיבה להתיישבות לסייע לממשלה בהקמת יישובים ישראלים בשטחי איו. בעניין

 .מתוקצבת כולה על ידי אוצר המדינה

 

 שהיא ח מלמדים"ממצאי הדו. ש"החטיבה להתיישבות פעלה רבות להקמת יישובים ישראלים בשטחי איו

 .ללא אישור הדרג המדיני המוסמך, הקימה בעיקר מאחזים בלתי מורשים רבים

ההחלטה על . מעשיה של החטיבה מעלים שלא קיים עוד מנגנון מדיני להקמת ישובים חדשים בשטחים

אין זו החלטה של דרג . אף שלא הוסמכו לכך, והפכה להחלטה של פקידים" ירדה מדרגה"הקמת ישובים 

 . לו אחריות ציבורית כלפי צבור בוחריושיש , נבחר
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, מתנחלים ופעילים, ש"מועצות אזוריות באיו, להחלטה על הקמת מאחזים הן ככל הנראה" הקטר המניע"

עמם שותפים חלק מפקידי . ש"חדורי אידאולוגיה ומוטיבציה להגברת ההתנחלות הישראלית בשטחי איו

שפעלו לקידום , בין עובדי משרד הבינוי והשיכוןומי מ, החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית

ככל הנראה , החל מאמצע שנות התשעים ואילך, כל אלה נעשו. תופעת המאחזים הבלתי מורשים

תוך מתן עזרה ותמיכה , מי מהם בעצימת עין ומי מהם בתמיכה עידוד וזרוז, בהשראת שרי שיכון שונים

וימים  ובין מיוזמה ועידוד של הדרג המדיני של אותו בין מיוזמת פקידים מס, של משרדי ממשלה אחרים

 .משרד

 

שתפקידה הוא להוציא לפועל החלטות של הדרג , אמורה להיות דרג ביצועי בלבד, החטיבה להתיישבות

 .לשותף לדרג המחליט,  שלא לפי ייעודו, והדרג הביצועי הפך, אלא שכאן התהפכו היוצרות. המדיני

 

 

ע מהממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש במנהל האזרחי בהנחה שתפעל החטיבה קיבלה הקצאות קרק

: אך מתברר שהחטיבה פעלה בניגוד להסכם עם הממונה בכמה מישורים. בתום לב ולפי כללי ההקצאה

הקצתה את הקרקע לאחרים למרות שבחלק ; הקצתה קרקע לאחרים בהקצאת משנה ללא אישור הממונה

לא . ההקצאה נעשתה אף ללא יידוע הממונה. לצורך תכנון בלבדמהמקרים קיבלה את הקרקע אך ורק 

 .פעלה להסדרת מעמדם של המתיישבים בקרקע מול הממונה

החטיבה להתיישבות הקימה מאחזים בלתי מורשים תוך התעלמות מהצורך בתכנון תוכנית בת תוקף 

 ירדני החלבכך פעלה בניגוד לחוק התכנון והבניה ה. וזאת שלא באקראי אלא כשיטת עבודה

 . העלייה על הקרקעטרםהיא אף לא ניסתה כלל להביא לאישור תוכנית . בשטחים

והם ממוקמים בחלקם על קרקעות שאינן אדמות , חלק מהישובים שהקימה חורגים מתחום ההקצאה

וחלק אחר שלו ממוקם מחוץ לתחום ההקצאה על , חלק מהישוב מצוי בתוך תחום ההקצאה (מדינה

 ).ולעיתים קרקעות פרטיות, ים קרקעות סקרקרקעות שהן לעית

 
 

 :טענות החטיבה ותשובותיה לממצאים
 

 אין צורך באישור דרג מדיני להקמת מאחזים .א

 

  אזי ניתן אישור כנדרש–אם יש צורך  .ב
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המאחזים הוקמו ללא תוכנית מפורטת בת תוקף כי כך מקימה החטיבה באופן שיגרתי יישובים  .ג

 .גם בישראל

 

 

הקמת המאחזים טעונה .  החטיבה להתיישבות אינן עולות בקנה אחד עם הממצאים אליהם הגעתיטענות

טענותיה לפיהן ניתן אישור דרג . אישור דרג מדיני הן לפי החלטות הממשלה והן לפי הדין החל בשטחים

 .  אין בהן ממש–מדיני להקמת המאחזים על ידה 

בניגוד לחוק התכנון והבניה בטענה כי היא עושה כן החטיבה מנסה להצדיק פעולותיה להקמת מאחזים 

לא ניתן להצדיק פעולות הנעשות בניגוד . טענה זו אי אפשר לקבל כל עיקר. גם בישראל, כשיטת עבודה

 . אינן מצדיקות הפרות חוק נמשכות במקום אחר–ודאי  שהפרות חוק נמשכות במקום אחד . לחוק

 

 .בתפקוד החטיבה להתיישבותמסקנתי הינה שיש להביא לשינוי יסודי 

 

 עיקר המלצותיי לעניין החטיבה להתיישבות
 

 :לקבל החלטת ממשלה שאלה הם עיקריה

לבטל את כל הקצאות הקרקע שבידי החטיבה להתיישבות וטרם הוקצו על ידה לאחרים ולהחזירן לממונה 

ת והיא הקצתה אותן לבטל את כל הקצאות הקרקע שהוקצו לחטיבה להתיישבו;  במידה שיש כאלה עדיין-

, לבטל את כל ההקצאות שהחטיבה הקצתה לאחרים וטרם נעשה בהן שימוש; לאחרים בניגוד להרשאה

לבטל את כל ההקצאות עליהן הוקמו מאחזים בלתי מורשים ולהחזיר את ; ולהחזיר את הקרקע לממונה

ך אד הוק על ידי להפסיק את פעולות החטיבה להקמת ישובים אלא אם החטיבה תוסמ; הקרקע לממונה

ש שהממשלה "הממשלה לתפקד כגוף מיישב לצורך הקמת יישוב או הרחבה של יישוב קונקרטי באיו

משרד האוצר יבדוק את השינויים הנדרשים בתקציב החטיבה להתיישבות ; תחליט על הקמתו או הרחבתו

 .בהתחשב בהחלטות אלה ויתאים את תקציבה להחלטה זו

 

 

 ןמשרד הבינוי והשיכו 2.9
 

 .משרד הבינוי והשיכון מעורב בהקמת מאחזים בלתי מורשים
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, למעורבות המשרד במאחזים בלתי מורשים היא המינהל לבניה כפרית) אך לא היחידה(הזרוע המרכזית 

המינהל . ש והרחבות של יישובים ותיקים"שהתמקד מזה שנים בעיסוק בהקמת ישובים חדשים באיו

לי המשרד בשנים הרלוונטיות לתופעת "ת שהכתיבו שרי השיכון ומנכלבניה כפרית פעל בהתאם למדיניו

 . קרי מאמצע שנות התשעים ואילך, הקמת המאחזים

 

 2000לפחות בשנים , נראה כי חלק נכבד מתקציב משרד הבינוי והשיכון שמופנה למינהל לבניה כפרית

 . ובכלל זה למאחזים בלתי מורשים, הוזרם לבניה בשטחים, 2004עד 

 

 : לות משרד הבינוי והשיכון להקמת מאחזים בלתי מורשים הידועות לי הן אלהפעו

 

 

 סיוע במימון הקמת תשתיות ומבני ציבור למאחזים בלתי מורשים 2.9.1
 

, כמו הכשרות שטח(ש במימון הקמת תשתיות "משרד הבינוי והשיכון סייע למועצות האזוריות באיו

הכנת תשתיות לחיבור קרוונים , תיות מים וחשמל ואחרותחיבור לתש, פריצת דרכים וסלילתן, פיתוח

הסיוע נעשה  במסווה של הקמת שכונות חדשות . והקמת מבני ציבור למאחזים בלתי מורשים) ועוד

משרד . הכל כדי לעקוף את הקושי שבהעדר החלטת ממשלה על הקמת המאחזים, ליישובים ותיקים

 . ג מדיני מוסמך להקמת המאחזיםהבינוי והשיכון היה מודע לכך שאין אישור דר

 

 באמצעות -הסיוע של משרד הבינוי והשיכון להקמת המאחזים הבלתי מורשים נעשה בדרך עוקפת 

, כאשר משרד הבינוי והשיכון לא התקשר ישירות עם הקבלנים לביצוע העבודות, המועצות האזוריות

 . ן זאתומשרד הבינוי והשיכון מימ, אלא המועצות האזוריות הן שעשו כן

 
והשתמש בו " פתוח כללי שונות" סעיף תקציבי מיוחד בשם 2001משרד הבינוי והשיכון יצר בשנת 

בשנת  .   17,000,000₪ על 2001סעיף תקציבי זה עמד בשנת . למימון הסיוע למאחזים בלתי מורשים

יפות ואין שק, לא נקבעו כל קריטריונים לשימוש בכספים אלה.  34,000,000₪ עמד על  2002

 . ציבורית לגבי יעדי התקציב והשימוש שנעשה בו

 
לפי רשימה ( שילם משרד הבינוי והשיכון עבור מאחזים בלתי מורשים 2004 עד שנת 2000בין השנים 

  . 71,870,000₪סכום של , לפי הנתונים שמסר עד כה, )חלקית שהועברה אליו
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הסכום איננו תואם את . ינהל לבניה כפרית המ–נתון מספרי זה נמסר על ידי משרד הבינוי והשיכון 

 נחזה מתוך תוכניות .נתוני המשרד כעולה מתוך תוכניות העבודה של המשרד לשנים הרלוונטיות

שאלות . כי המשרד תיקצב מאחזים בלתי מורשים בסכומים גבוהים מאלה מהרבה, לכאורה, העבודה

זמן מה לפני ). 8.3.1.1וט בעניין בסעיף ראה פיר(בעניין הופנו למשרד השיכון אך טרם נענו לגופן 

הגשת חוות הדעת לראש הממשלה הודיעני משרד הבינוי והשיכון כי פנייתי האחרונה נבדקה על ידו ועתה 

לטענתם נערכת בדיקה נוספת בעניין . מתברר להם כי הנתונים שנמסרו לי קודם לכן הם בחלקם שגויים

 .עתה

 

עוד יש . על הסכום שלעיל, בהרבה, ועל עולה ככל הנראהנראה כי הסכום ששולם בפ, מכל מקום

 . לציין כי הסכומים שלעיל הם נומינאליים
 

כמו כן אין סכום זה כולל את הסכומים ששולמו על ידי משרד הבינוי והשיכון עבור הקמת 

 .ש" באיובשכונות בלתי מורשותותכנון , מבני ציבור, תשתיות
 

במלים . ללא סטאטוס תכנוני כחוק הבניה הנעשות במימונו נעשות משרד הבינוי והשיכון ידע שעבודות

 .  הן נעשות תוך הפרת חוק התכנון והבניה בריש גלי–אחרות 

 

בלתי  משרד הבינוי והשיכון לא עשה כל פעולה לבדיקת טיב הזכויות בקרקע עליה מוקמים מאחזים

 יכון הוקמו על קרקע חלק מהמאחזים שהוקמו בסיוע משרד הבינוי והש. מורשים במימונו

 

 

אין מחלוקת כי לא טרח לברר . משרד השיכון טוען כי לא ידע זאת. פרטית של פלסטינים ואדמות סקר

 . זאת

 

 

 חלקם בקרקעות פרטיות של פלסטינים, תכנון מאחזים בלתי מורשים 2.9.2
 

, חזים בלתי מורשיםואף מימן העסקת אדריכלים חיצוניים בתכנון מא, משרד השיכון העסיק את אדריכליו

תכנון חלק . ביודעו כי אין החלטת ממשלה או דרג מדיני מוסמך על הקמתם, וזאת לאחר הקמתם

 . מהמאחזים הבלתי מורשים נעשה לגבי מאחזים שהוקמו על קרקע פרטית פלסטינית
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 2003רכישת קרוונים והצבתם במאחזים בלתי מורשים בשנת  2.9.3
 

הנוגע גם למאחזים בלתי מורשים היא פרשת רכישת , תקינות מנהליתאחת הדוגמאות הבולטות לאי 

 .הקרוונים על ידי משרד הבינוי והשיכון

 

. ש" לתמוך ברכישת קרוונים על ידי המועצות האזוריות באיו2003משרד הבינוי והשיכון החליט בשנת 

 . 33,749,180₪ :סכום תקציב הקרוונים

 ממכרז כדי שיוכל להזרים את הכספים הנחוצים עבור הקרוונים משרד הבינוי והשיכון ניסה להשיג פטור

העניין התגלגל לפתחו של היועץ המשפטי . משרד האוצר התנגד למתן פטור ממכרז. למועצות האזוריות

כתנאי לתמיכה במועצות , שהמשנה שלו קבע כי על משרד הבינוי והשיכון לקבוע קריטריונים, לממשלה

, שיכון לא חפץ לקבוע קריטריונים והחליט על מתן התמיכה בדרך אחרתמשרד הבינוי וה. האזוריות

 .שהציבה בפניו המערכת המשפטית" קושי"שתעקוף את ה

 

ש "וחלוקתם למועצות האזוריות באיו, משרד הבינוי והשיכון החליט על רכישת הקרוונים בעצמו

 . וללא קביעת קריטריונים לחלוקה, ללא הסבר, ורק להן

מחברה אחת הזמין . במכרז זכו שתי חברות. השיכון פרסם מכרז מסגרת לרכישת קרווניםמשרד הבינוי ו

,  כי חלק מהקרוונים הוזמנו ויוצרו זמן ניכר קודם לכןהתברר. 120מהשנייה .  קרוונים400המשרד 

שעה שפורסם מכרז משרד הבינוי ,  קרוונים אלה הוצבו כבר בשטח.ש"עבור המועצות האזוריות באיו

 .  מהם במאחזים בלתי מורשים90 -כ.   קרוונים בשטחים140כ הוצבו אותו זמן "סה. ן לייצורםוהשיכו

היא זו שייצרה עבור ,  קרוונים400 משרד השיכון והתבקשה לייצר החברה שזכתה במכרזהתברר כי 

 .המועצות האזוריות את הקרוונים עבורם שילם משרד הבינוי והשיכון

 עם המועצות בלי שנחתמו הסכמיםש " הקרוונים לשטחי איו400את כל משרד הבינוי והשיכון העביר 

. שאמורה להשתלם למשרד הבינוי והשיכוןהתמורה האזוריות או עם מי שקיבל אותם לשימושו בדבר 

 . מזה כשנה וחצי לא קיבל משרד הבינוי והשיכון כל תמורה עבור הקרוונים

היא נתנה הוראה מיידית להפסיק את , י והשיכוןמ שר הבינו"עם כניסת השרה ציפי ליבני לתפקיד מ

 .ש עד שתיערך בדיקה בנושא"העברת הקרוונים לאיו

 

 עיקר ההמלצות לגבי משרד הבינוי והשיכון
 

 :לקבל החלטת ממשלה שאלה הם עיקריה .1
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 או מבנים בלתי מורשים/תקצוב והקמת מאחזים ו, בנושא תכנון ).א(

 

או שכונה או הקמת מבנים , ש"שוב בשטחי איומשרד הבנוי והשיכון לא יתכנן יי

משרד ;  כלשהם טרם שעשה בדיקה ממצה בדבר טיב הזכויות בקרקע המיועדת לתכנון

הבינוי והשיכון לא יתכנן הקמת ישוב או שכונה בלי שהדרג המדיני המוסמך החליט על 

משרד הבינוי ; משרד הבינוי והשיכון לא יתכנן בדיעבד מאחז בלתי מורשה; כך

למען . לא יתקצב ולא יבנה בקרקעות שאינן בגדר אדמות מדינה, והשיכון לא יתכנן

הסר ספק משרד הבינוי והשיכון לא יעשה אף פעולה מהמנויות לעיל בקרקעות סקר או 

מאגר יקים משרד הבינוי והשיכון ; בקרקעות שהן קרקעות פרטיות של פלסטינים

 שיהיה זמין לכל יחידות המשרד מאגר, ש"קרקעות באיוטיב הזכויות ב בדברנתונים 

בעצמו או , משרד הבינוי והשיכון לא יממן ולא יבנה;  נהל לבניה כפריתילרבות המ

 . באמצעות אחרים בלי שניתן היתר בניה קודם לכן

 

 לגבי רכישת קרוונים ).ב(

 

בין אם תעשה על ידי משרד , ש"כל רכישה של קרוונים בעתיד המיועדים לשטחי איו

תחייב קבלת הסכמת ראש ,  והשיכון ובין אם על ידי  משרד אחר כלשהוהבינוי

וזאת טרם פרסום מכרז לייצור הקרוונים או מכרז , הממשלה ושר הביטחון לרכישה

זאת באשר רכישת קרוונים המיועדים לשטחים כמוה כאישור לבניית בתים . לרכישתם

 .בשטחים

 

 

 

 

 

 

 

 

 המלצות מנהליות בנושא הקרוונים .2
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ובהן קביעת קריטריונים לרכישה , יתנו מספר המלצות מנהליות בנוגע לרכישת הקרווניםנ

הומלץ לדרוש ; הקרוונים שנרכשו יידרשו על ידי משרד השיכון מהמועצות האזוריות; בעתיד

 .השבה כספית עבור השימוש בהם עד להשבתם בפועל למשרד השיכון

 

 טי לממשלהח ליועץ המשפ"המלצה להעביר את החומר בדו .3

 

ח הנוגעים לפרק זה על מנת שישקול "המלצתי  להעביר ליועץ המשפטי לממשלה את ממצאי הדו

אם יש מקום לנקוט בהליכים משפטיים נגד עובדי מדינה ומעורבים אחרים שפעלו ביודעין 

 .בניגוד לחוק בכל הנוגע להקמת מאחזים בלתי מורשים

 

בכל הנוגע לפרסום המכרז לייצור הקרוונים ח זה "המלצתי להעביר את החומר שבדו, וכן

העברתם למאחזים בלתי מורשים וכל עניין אחר הנוגע לפרשת הקרוונים ליועץ , והזכייה בו

המשפטי לממשלה על מנת שיבחן אם יש מקום לנקוט בהליכים משפטיים נגד מי מעובדי 

 .המשרד ומעורבים אחרים

 

 

 ש"המינהל האזרחי באיו 2.10
 

 . ם שונים של תחומי סמכויותיו ופעולותיו הרלוונטיים להקמת מאחזים בלתי מורשיםבחנתי אספקטי

 

 :אלה עיקר הממצאים
 

 : לגבי נושא איתור קרקעות וברור טיב הזכויות בקרקע המיועדת להקמת יישובים ישראלים

 

כאדמות נמצא כי הוקצו קרקעות על ידי המינהל האזרחי לחטיבה להתיישבות שחלקן קרקעות המוגדרות 

זאת ככל הנראה מחמת טעויות שנפלו בדרך סימון אדמות . סקר וחלקן אף קרקעות פרטיות של פלסטינים

הוקמו חלק מהמאחזים הבלתי מורשים על קרקעות שאינן אדמות , בין השאר, עקב כך. מדינה על המפות

 .מדינה

מיקה חוזרת בדבר טיב  כי לגבי הקצאות חדשות יפסקו הקצאות הקרקע עד שתיערך בדיקה מעהמלצתי

 בהתאם להחלטת , על מנת שיוקצו אך ורק קרקעות מדינה, הזכויות בקרקע המוקצית
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; לגבי הקצאות ישנות תעשה בדיקה שיטתית חוזרת של טיב הזכויות בקרקע; 1979הממשלה משנת 

בירור ועדות התכנון יונחו שלא לאשר תוכנית אלא אם נעשתה בדיקה חוזרת של טיב הזכויות בקרקע ל

 .ודאי כי התוכנית תחול על אדמות מדינה בלבד

  מצאתי כי אין מקום לפתוח בנוהל אדמות –פתיחה בנוהל אדמות סקר לגבי מאחזים בלתי מורשים 

סקר לגבי מאחזים שהוצא לגביהם צו תיחום שהרי בכך הביע הדרג המדיני עמדתו כי לא רק שהמאחזים 

המלצתי .  בנוהל אדמות סקר לגביהם היא בבחינת תרתי דסתריפתיחה.  אלא שיש לפנותם–אינם חוקיים 

 לא –על כן כי תתקבל החלטת ממשלה לפיה לא תוגש בקשה לפתיחה בנוהל אדמות סקר ואם הוגשה 

כמו כן המלצתי כי לא תוגש ולא תיבדק בקשה לפתיחה . תיבדק לגבי מאחזים שהוצא לגביהם צו תיחום

אלא אם הממשלה החליטה ) גם אם לא הוצא צו תיחום(מורשה בנוהל אדמות סקר לגבי מאחז בלתי 

עוד . ולצורך כך יש מקום לפתיחה בנוהל סקר אדמות, עקרונית כי היא מבקשת להכיר בו כיישוב מוכר

עד (המלצתי כי החלטה על פתיחה בנוהל אדמות סקר תינתן מעתה ואילך רק בידי שר הביטחון או סגנו 

 ).שר הביטחון להתיישבות' ל ידי עכה ניתנו הנחיות בנדון זה ע

 

 
 היתר בניה לפי תוכנית מנדטורית

 

בעוד שלצורך מתן תוקף לתוכנית . מצאתי כי ניתן לקבל היתר בניה לפי תוכנית מנדטורית שחלה בשטח

הרי שניתן לקבל היתר בניה לפי , המוגשת לאישור מכוח תחיקת הביטחון נדרש אישור הדרג המדיני

 . דרך פירצה זו הוקמו חלק מהמאחזים הבלתי מורשים. ללא אשור הדרג המדיניתוכנית מנדטורית 

 

 : מוצע לעשות את אלה

להנחות את שר הביטחון להורות לממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש כי על כל בקשה להיתר בניה לפי 

רות ולא ההסתד,  יחתום מעתה הממונה–תוכנית מנדטורית המתייחסת לקרקע שהיא אדמות מדינה 

 . הציונית שנהגה לחתום עד כה

לא תקבל עוד בקשה להיתר כאמור אלא ) המוסמכת לתת היתר בניה לפי תוכנית מנדטורית(ועדה לרישוי 

. הממונה לא יחתום טרם שקיבל את אישור שר הביטחון לכך.  רק אם היא תהא חתומה על ידי הממונה

יה לפי תוכנית מנדטורית רק אם אישר התוצאה תהיה שבאדמות מדינה ניתן יהיה לקבל היתר בנ

 .זאת שר הביטחון קודם לכן

 

עוד מוצע כי ועדה לרישוי תונחה שלא לתת היתר בניה לישראלי טרם שהמבקש הציג אישור ממפקד 

 . האזור כי המפקד מסכים למתן ההיתר
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קד  יקבע מפ1970 –ל "תש ,)393מספר ) (יהודה ושומרון(צו בדבר הפיקוח על הבניה בהתאם ל

 האזור בצו כי ממועד כניסת הצו לתוקף ואילך יתנו ועדות הרישוי היתר בניה לפי תוכנית 

 

זאת נוכח המשמעות הביטחונית . מנדטורית רק למבקש ישראלי המציג אישור מפקד האזור למתן ההיתר

 . לישראלי בשטחים) תוכנית מנדטורית מאפשרת הקמת בית אחד(של הקמת בית מבודד 

ור לעיל תהיה כי לא יינתן עוד היתר בניה לפי תוכנית מנדטורית ללא הסכמת שר התוצאה מהאמ

 .או מפקד האזור/הביטחון  ו

 
 בקשה להיתר בניה לפי תוכנית מפורטת

 

מקצה ,  שהוא נציג הבעלים של אדמות המדינה, הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש במינהל האזרחי

מתברר . תכנון בלבדקצית להסתדרות הציונית קרקע למטרת  מו1996מאז . קרקעות להסתדרות הציונית

 . לפיתוח והקמת יישוב, כי היא מקצה את הקרקע בפועל לאחרים בניגוד להרשאה

 

עוד מתברר כי ועדות התכנון במינהל האזרחי מנפיקות היתרי בניה לפי תוכנית מפורטת בת תוקף 

בה נדרש מינהל ,  וזה שלא כמו בישראל– ללא חתימת הממונה, כשהקרקע הוקצתה להסתדרות הציונית

 . מקרקעי ישראל לחתום על היתר בניה כתנאי להנפקתו

 

וחתם על בקשה לתוכנית  , מעת שהיקצה הממונה קרקע להסתדרות הציונית, עולה מהדברים כי למעשה

 לא –כאשר מתבקש היתר בניה למימוש התוכנית , שכן כאמור,  נותק הקשר בינו לבין הקרקע-מפורטת 

בין השאר מטעם זה לא הוסדרו יחסים חוזיים בין הממונה לבין המתיישבים . נדרשת חתימת הממונה

 . ולא שולמו כספים לממונה עבור השימוש בקרקע, ש"באיו

 

לפיכך יש מקום לדרוש כי לא  יונפק עוד היתר בניה על ידי ועדת תכנון אלא אם הממונה נתן את הסכמתו 

מונה תעשה רק לאחר שמערכת היחסים החוזית והכספית תוסדר כראוי בין חתימת המ. לכך בחתימתו

 . הצדדים

שכן , הסדר כמוצע לעיל יתרום למניעת הקצאות הקרקע על ידי החטיבה להתיישבות בניגוד להרשאה

 . הממונה לא יחתום על היתר בניה מקום שהקרקע הוקצתה להסתדרות הציונית לתכנון בלבד

 ינחה את שר הביטחון להורות למתאם הפעולות בשטחים ולראש המינהל  כי ראש הממשלההמלצתי

האזרחי כי ועדת תכנון לא תדון בבקשה להיתר בניה ולא תוציא היתר בניה מכוח תוכנית מפורטת החלה 

הממונה ;  טרם שהממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש יאשר בכתב כי הוא מסכים לכך, על אדמות מדינה
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בין הממונה לבין , בניה טרם שהוסדרה המערכת החוזית בין הממונה לבין החטיבהלא יחתום על היתר 

הממונה לא יחתום על היתר בניה מקום שהקרקע ; וטרם הסדרת התשלומים הכרוכים בכך, המתיישבים

 .הוקצתה להסתדרות הציונית למטרת תכנון בלבד

 

 
 חיבור לרשת המים והחשמל

 

ט "נמצא שיש לקבל היתר מקמ, ולרשת החשמל של חברת חשמל, לגבי חיבור לרשת המים של מקורות

מצאתי כי חלק מהמאחזים הבלתי מורשים חוברו . לפי העניין, ט מים של המינהל האזרחי"חשמל וקמ

ט חשמל אישר חיבורים כאמור בלי שהפעיל שיקול דעת המתחייב "מצאתי כי קמ. לרשתות כאמור

לפי חוות דעתי . ללא קריטריון ברור,  מהמאחזים ולחלק לאעוד מתברר כי האישור ניתן לחלק. בנסיבות

ככלל אין ליתן היתר לחיבור מאחז בלתי מורשה לרשת החשמל אלא במקרה חריג ומטעם , המשפטית

 אני –) מקורות(בכל הנוגע למתן היתר לחיבור לרשת המים . בטחוני מיוחד ולפי קריטריונים שייקבעו

 .וקשה לי לראות מקרה מיוחד שיצדיק זאת, תרסבורה כי ככלל אין מקום למתן הי

ובהן לרשת ,  שותף לדעה זאת והודיעני כי הנחה שלא יחובר מאחז בלתי מורשה לתשתיותשר הביטחון

 . המים או החשמל

כי שר הביטחון יורה למתאם הפעולות בשטחים וראש המינהל האזרחי לקבוע קריטריונים המלצתי 

הכלל הוא שאין לאשר חיבור מאחזים בלתי מורשים כאשר , חשמלמוצעים למקרה חריג לגבי חיבור 

בנוגע לחיבור לרשת החשמל כמקרה חריג מטעם , קריטריונים אלה. לרבות חשמל ומים, לתשתיות

כמו כן המלצתי על . אם ימצא לנכון לעשות כן, יובאו לאישור היועץ המשפטי לממשלה, ביטחוני מיוחד

המתנים חיבור , ת חוק התכנון והבניה הישראלי והתקנות על פיותיקון חקיקה שיהא מקביל להוראו

 ". 4טופס "תשתיות של חשמל מים וטלפון למבנה בקבלת 

 
 יחידת הפיקוח

 

היחידה . ש"יחידת הפיקוח היא זרוע אכיפת החוק של המינהל האזרחי על הבניה הבלתי חוקית באיו

 החליט מפקד האזור להגביל 1998בשנת  . יתאמורה לפקח על הבניה הבלתי חוקית הישראלית והפלסטינ

הותר לה שלא לפקח בישובים בתחום בו חלה תוכנית מפורטת בת . את תחום הפיקוח של יחידת הפיקוח

יחידת הפיקוח את הגבלת הפיקוח שקיבלה הרבה מעבר לתחום " מתחה", אך בניגוד להנחיה. תוקף

בין אם חלה בהם תוכנית מפורטת , ש בכלל"יווהפסיקה לפקח בתחום יישובים ישראלים בא, שהותר לה
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ובמקרים , האינפורמציה שבידה בנוגע למתרחש בשטח אינה מלאה, בין השאר, עקב כך.  ובין אם לאו

 .ומאחזים בלתי מורשים, הרחבות, רבים לא נמסר ולא דווח על ידה על בנית שכונות

טעמים שאינם באחריות יחידת , יקוחעם זאת יש טעמים נוספים לחסר האינפורמטיבי שבידי יחידת הפ

יחידת הפקוח היא דלה באנשים ואין בכוחה למסור נתונים מלאים בזמן אמת על כל : ובהם, הפיקוח

 שנים שצילומי אוויר לצורך מעקב שוטף על הבניה הבלתי חוקית בשטחים 4מזה ; המתרחש בשטח

 ינפורמציה אין בידי המינהל האזרחי מלוא הא, בין השאר, עקב כך. הופסקו

 

 

רק לאחרונה חודשו טיסות הצילום אך עדיין בקצב שאינו . הנחוצה לגבי הבניה הבלתי חוקית בשטחים

 .משביע רצון

 הודיעני שר הביטחון בתשובה לפנייתי אליו בעניין כי הורה לחדש את טיסות הצילום 24.1.05ביום 

 .' לחוברת ג3נספח , בתדירות של פעם בחודש

 

ראה פרק (יחידת הפיקוח הוציאה אלפי צווי הריסה לפי נוהל בניה בלתי חוקית : הריסהאי ביצוע צווי 

מתברר כי רק בהוראת שר .  אך אלה נותרו ללא מעש–) ח" נוהל בב-הבהרת מושגים , ראשון פתח דבר

, מזה שנים ארוכות נמנעו שרי הביטחון מלהורות על ביצוע צווי הריסה. ביטחון ניתן לממש את הצווים

ראה תשובת שר הביטחון (הנושא הוצג על ידי לשר הביטחון הנוכחי מר מופז . מעט מקרים בודדיםל

 )9.1.8סעיף  ,  פרק תשע–בעניין ועמדתי המפורטת שם 

 ".על ריק"יוצא שיחידת הפיקוח פועלת 

 

עט כמ, מכאן עולה כי יחידת הפיקוח כמכשיר לאכיפת החוק על בניה בלתי מורשית היא אינה משמעותית

 .ולא מופקת ממנה התועלת המצופה והמתחייבת מתפקידה, זניחה

 

שר הביטחון הודיעני כי הורה על חידוש טיסות ; להגדיל את כוח האדם של יחידת הפיקוחהמלצתי 

עם זאת יש לקבוע גוף מפענח של צילומי . הוראה זו נראית לי מספקת, למעקב וצילומי אוויר מדי חודש

ש ולא "מי הפיקוח של יחידת הפיקוח על פני ההתיישבות הישראלית באיולהרחיב את תחו; האוויר

כמו כן מומלץ כי ראש הממשלה ינחה  את שר הביטחון להורות . להסתפק בפיקוח שבוצע עד כה בפועל

 . על ביצוע צווי ההריסה שבתוקף

 
 היתר לשינוע קרוונים
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הנחתם על הקרקע וחיבורם , וע קרווניםהדרך האופיינית להקמת מאחזים בלתי מורשים היא על ידי שינ

 . ניודם מאפשר הקמת יישוב בן לילה". בית על גלגלים"הקרוונים הם . לתשתיות

.  יש צורך בהיתר בניה–לשם הנחתם על הקרקע . יש צורך בהיתר, לשם שינוע קרוון לשטחים ובתוכם

ום היעד המאפשרת הנחת מכאן שניתן לקבל אישור לשינוע קרוון רק אם חלה תוכנית בת תוקף במק

 . הקרוון על הקרקע

מתברר כי עוזר שר הביטחון להתיישבות אישר שינוע קרוונים לאזור גם כאשר נמסר לו שאין סטאטוס 

ח מבקר המדינה "לפי ממצאי דו, גם עוזר שר הביטחון הקודם עשה מעשים דומים; תכנוני למקום היעד

 . ולפי מסמכים שבידי, בנושא

בתקופת זמן מסוימת .  לא הגיעו ליעדם–י קרוונים שקיבלו אישור להגיע למקום פלוני כמו כן מתברר כ

.  לא הגיעו ליעדם70 – קרוונים שנכללו בבדיקה כ 111התברר כי מתוך ) 2004(לגביה נערכה בדיקה 

 . במקביל הגיעו קרוונים למאחזים בלתי מורשים

הוא . ראות לעניין מתן היתר לשינוע קרוונים הורה שר הביטחון מר מופז להחמיר את ההו2004ביולי 

למרות הנחיה זו . ל עד שיגיעו למקום היעד"הורה כי הקרוונים שיקבלו היתר ילוו על ידי חיילי צה

 . מתברר כי קרוונים ממשיכים להגיע למאחזים בלתי מורשים

השר . ע קרווןלאחרונה נמסר לי כי שר הביטחון החמיר עוד את התנאים הנדרשים למתן היתר לשינו

 . דורש כי יוכח לו הצורך בקרוון כתנאי לאישור שינועו

עדיין ממשיכים קרוונים להגיע , למרות הצעדים החיוביים שננקטו על ידי שר הביטחון בעניין זה

 .למאחזים בלתי מורשים

  עד18.8.04סיכום נתונים בין " ע"ח אתרים לא חוקיים ופלישות טריות ביש"דו"לפי , לשם המחשה

 קרוונים במאחזים בלתי מורשים למרות שבתקופה זו  64ל הונחו " מצביע כי בין התאריכים הנ5.12.04

 .הוחמרו הקריטריונים למתן היתר לשינוע

,  כמו חובת המבקש לצרף היתר בניה כדין מטעם ועדה לתכנון–כי תנאים שהונהגו כבר בפועל המלצתי 

 יעוגנו בתחיקת הביטחון לגבי מתן היתר –רך בקרוון והגשת תצהיר ערוך כדין כדי להבהיר את הצו

כמו כן תעוגן בצו הדרישה כי מבקש ההיתר יחוייב בהצגת תצלום אוויר של יעד . לשינוע קרוונים

וחתימה של מהנדס המועצה המקומית כי הקרוון יונח בהתאם , תוכנית מפורטת בת תוקף, הקרוון

 בסכום שייקבע כדי לוודא ערובהוע קרוון יחוייב להמציא בנוסף הצעתי כי המבקש היתר לשינ; לתוכנית

 חודש מעת כניסת הקרוון לשטחי 18הערובה תעמוד בתוקפה . שהקרוון יגיע ליעדו המוצהר ויישאר שם

 . תחולט הערובה–היה ויימצא כי קרוון אינו מונח במקומו . ש"איו

 
 קביעת קדנציות לאנשי המינהל האזרחי
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, היקף הסמכויות שבידם מחד. שופים ללחצים בתוקף תפקידם הקשהאנשי המינהל האזרחי ח

מעמידה אותם מול בקשות למתן אישורים , והתמודדותם מול אוכלוסיה חדורת להט אידאולוגי מאידך

משך זמן השירות בתנאים המתוארים עלולים לגרום לשחיקה ופגיעה . לחצים ושתדלנות, והיתרים

 .בתפקוד

ל והם מכהנים "אינם מתחלפים בתפקידם כנהוג בצה, ויים בתפקידי ניהולאנשי המינהל האזרחי המצ

 . בתפקידם שנים ארוכות

 . לתפקידי ניהול במינהל האזרחי, המלצתי היא לקבוע קדנציות של פרק זמן קבוע וקצוב

 

 

 עוזר שר הביטחון להתיישבות 2.11
 

תפקידיו ; ר הביטחון להתיישבותבראשה עומד עוזר ש. יחידת עוזר השר כפופה ישירות לשר הביטחון

 עוזר . של עוזר שר הביטחון להתיישבות הוגדרו בהוראות פנימיות של משרד הביטחון

השר אמור לעסוק בעיקר במתן סיוע לרשויות מקומיות וליישובים בהקצאות תקציב לרכישת מרכיבי 

יצוע מדיניות שר הביטחון פקוח ומעקב על ב; ייזום וסיוע בנושאי ביטחון בתחומי ההתיישבות; ביטחון

 .ש"בנושא ההתיישבות בתחומי איו

 

 שהם –מצאתי כי עוזר שר הביטחון כתב מכתבים לחטיבה להתיישבות בהם אישר כי מאחזים מסוימים 

שר הביטחון איננו .  הם יישובים עצמאיים שיש לתת להם תקציב וסמל ישוב-מאחזים בלתי מורשים 

שר הביטחון מאשר כי . להתיישבות מר שכנר לא הודיע לו על משלוחםשר הביטחון ' מכותב למכתבים וע

 .לא ידע על המכתבים ולא על תוכנם

עוזר שר הביטחון להתיישבות טוען כי מכתבים אלה נכתבו אך ורק בקשר למרכיבי ביטחון למאחזים 

 –שות אחרות מנגד נכללו בהם בק, לא מצאתי כי מרכיבי ביטחון נכללו בתוכן המכתבים. הבלתי מורשים

יש להבהיר כי יישוב זכאי לסמל יישוב רק אם יש לו סטאטוס תכנוני . בנוגע להענקת סמל ישוב ותיקצוב

 . הענקת סמל יישוב  היא תנאי זכאות לתקציבי משרד הפנים לרשויות המקומיות. כדין

כרה ביישוב מכתבים אלה חורגים לכאורה מגדר סמכותו של עוזר השר שכן אין זה מתפקידו לעסוק בה

 ; ובתיקצובו על ידי משרד הפנים

מכתבים אלה אינם משקפים את עמדת שר הביטחון ומשרד הביטחון שכן שר הביטחון הצהיר בוועדה 

' יוצא שע.  הם בגדר מאחזים בלתי מורשים–בכנסת שחלק מהמאחזים עליהם כתב מר שכנר במכתביו 

שר הוא אמור לפעול ליישום מדיניות שר הביטחון זאת כא, שר הביטחון פועל נגד מדיניות שר הביטחון

 .ודאי לא מדיניות הפוכה למדיניות משרד הביטחון, ומשרד הביטחון ולא לייצר מדיניות משל עצמו
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נראה שהם  ). החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית(מכתבים אלה נשלחו להנחיית רשות אחרת 

יישבות בטענה כי הם מהווים לדידה אישור דרג מדיני כיום נאחזת בהם החטיבה להת. עלולים להטעות

וזאת כאשר בפועל דרג מדיני מוסמך לא החליט על ,  מאושרים הם-שהמאחזים הנזכרים במכתבים 

, אך היא דווקא סירבה להסתמך על מכתבו, אחד ממכתבי מר שכנר התגלגל לידי מקורות. הקמתם

 דומה הוצג לפני בית המשפט העליון בדיון מכתב. וסירבה לחבר מאחז בלתי מורשה לרשת המים

 ).ח" לדו9.2.2ראה סעיף , על התייחסות בית המשפט העליון לנושא. בעתירה

 

עוד התברר כי עוזר שר הביטחון אישר שינוע יבילים לשטחים למרות שנמסר לו כי אין סטאטוס תכנוני 

ון להתיישבות אישר שינוע משמעות הדבר היא כי עוזר שר הביטח. כדין ליעד של אותם קרוונים

במקביל הוציא המינהל האזרחי את יחידת הפיקוח להוציא צווי . קרוונים להצבה ביעד בלתי חוקי

 .במטרה להוציא כלפיהם צווי הריסה, הפסקת עבודה לאותם קרוונים

 

עוד התברר כי עוזר שר הביטחון להתיישבות כתב לחטיבה להתיישבות מכתב בדבר אספקת חשמל 

. מכתב זה מהווה  הנחיה כללית בשאלה עקרונית ובעייתית.  היקפית למאחזים בלתי מורשיםלתאורה

מכתב זה נשלח ללא . לדעתי בעיקרון חיבור מאחז בלתי מורשה לרשת החשמל הוא איננו חוקי, כאמור

 .יידוע שר הביטחון

 

ביטחון ומשרד עולה לכאורה מהמקובץ כי עוזר שר ביטחון להתיישבות פעל בניגוד לעמדות שר ה

אישר פעולות ; הנחה רשויות אחרות באופן שעלול היה להטעות; הביטחון תוך חריגה מסמכות

 . שתוצאתן המסתברת והידועה מראש היא הפרת החוק

ראה עמדת מר שכנר ושר . (הצגתי את העובדות המפורטות לעיל  הן למר שכנר והן לשר הביטחון

ולא , שר הביטחון הודיעני כי לא ידע על משלוח המכתבים). 9.1.6וכן בסעיף , 9.2.2-4הביטחון  בסעיף 

והורה לו שלא ייתן עוד כל אישור , הוא העיר למר שכנר על פעולותיו אלה. היה מקום לשלוח אותם

 .ביחס למאחזים הבלתי מורשים

 

 .  שקלתי בדבר ומצאתי כי אין די בכך

 

 אזי יש למנות –אם יש צורך . חון להתיישבות על כן לשקול את הצורך בתפקיד עוזר שר הביטהמלצתי

על מנת שימלא את התפקיד , לתפקיד אדם שאין לו כל מחויבויות קודמות למאחזים ולמפעל ההתנחלויות

 .ובהתאם להנחיות שר הביטחון, חסר פניות, באופן אובייקטיבי
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 הביטחון ח בכל הנוגע לתפקוד עוזר שר"להעביר את ממצאי הדו לראש הממשלההמלצתי עוד 

שר הביטחון ' להתיישבות ליועץ המשפטי לממשלה על מנת שיבדוק נקיטת הליכים משפטיים נגד ע

 .להתיישבות

 

 

 ש"אכיפת החוק באיו 2.12
 

 . ח זה לנושא אכיפת החוק בשטחים בדגש על נושא המאחזים הבלתי מורשים"פרק נכבד הקדשתי בדו

 : וק בשטחים בקשר למאחזים הבלתי מורשיםשלוש סיבות מרכזיות אני רואה לכשל באכיפת הח

 

המאחזים  ורשויות ציבוריות בהקמת , עובדי מדינה, מעורבות שלא כדין של רשויות מדינה .א

 . הבלתי מורשים

 

 .אכיפת חוק בלתי אפקטיבית .ב

 

 

 

 

 .העדר חקיקה מתאימה וכלים משפטיים הולמים לטיפול בהקמת המאחזים הבלתי מורשים .ג

 

 : מאחזים בלתי מורשיםעבירות נלוות להקמת שפטי בהטיפול המ
 

 .הקמת מאחזים בלתי מורשים כרוכה בביצוע עבירות פליליות

 

של פתיחת תיק פלילי ,  טיפול פלילי–האחד . הטיפול המשפטי במקרים אלה יכול להיות משני סוגים

לסילוק , והמנהל האזרחיל " טיפול מנהלי על ידי צה–השני . גיבוש כתב אישום והעמדה לדין, וחקירה

 . 'הקרוון הפולש או הבניה הבלתי חוקית או פינוי המאחז וכו

 

שינוע קרוון שלא : לדוגמא( בשל העדר חקיקה מתאימה –חלקן .  נתקל בבעיות רבותהטיפול הפלילי

.  שנות מאסר אך אין בית משפט מוסמך לדון בעבירה זו5ש היא עבירה שדינה "בהיתר לשטחי איו

 אינה עבירה –עבירת בניה בלתי חוקית ". על ריק" פתיחת תיקים וניהול חקירות פליליות –התוצאה 
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בעיה ) ועוד.  לא מועמדים לדין בגין בניה בלתי חוקית בשטחים–התוצאה . בשטחים, כשלעצמה, פלילית

ת קושי חמור אחר הוא בשל מעורבות רשויו. ש"נוספת נעוצה בקושי המיוחד בהשגת ראיות בשטחי איו

 . מדינה ורשויות ציבוריות בהפרת החוק על ידי הקמת המאחזים הבלתי מורשים

 

ללא הנחיה של שר הביטחון לא יבוצע צו .  כרוך בהנחיות מהדרג המדיניהטיפול בדרך המינהלית

 .  ללא הוראה של ראש הממשלה ושר הביטחון לא יפונה מאחז בלתי מורשה וכן הלאה; הריסה

 

 . אלפי צווי הריסה מונחים ללא מעש. הנחית שרי הביטחון לביצוע צווי הריסהמזה שנים שלא ניתנת 

כמו כן לא ניתנת הוראה מדינית גורפת להוצאת צווי תיחום שטח נגד המאחזים הבלתי מורשים 

גם המאחזים שצו התיחום , וכן). פינוי מאחז יכול להיעשות רק לאחר הוצאת צו תיחום שטח(

למרות ,  לא פונו-)6כ "סה,  במספר ועוד שניים שפונו וחזרו4(צ "שהוצא נגדם אושר כבר בבג

 .צ"שחלפו חודשים מאז אישור בג

 

 .חוסר המעש האמור משדר כשלעצמו מסר ברור של אי אכיפת חוק בשטחים

 

נדרש גיבוי הדרג המדיני , אך באופן מעשי.  בשטחים נתונה לכאורה בידי מפקד האזורתחיקת הביטחון

 במיוחד זו הרלוונטית לאכיפת החוק בקשר להקמת מאחזים . ביטחוןלחקיקת תחיקת ה

 

 .הדורשת זה שנים תיקונים נרחבים,  לא תתוקן תחיקת הביטחון–ללא גיבוי כאמור . בלתי מורשים

 .רק בחודשים האחרונים החלה להיעשות עבודת הכנה מסוימת למספר תיקוני חקיקה

 

 אופן ניכר בידי הדרג המדיניאכיפת החוק בשטחים בקשר למאחזים נתונה ב
 

במיוחד בנושא הטיפול בהקמת מאחזים בלתי , המסקנה המתבקשת היא שאכיפת החוק בשטחים

 .בידי הדרג המדיני הישראלי, נתונה למעשה בחלקה,  מאכיפת החוק בישראלבנבדל, מורשים

 

 המסר המועבר מהדרג המדיני בנוגע לאכיפת החוק בקשר למאחזים בלתי מורשים
 

לא רק . סר המועבר מהדרג המדיני בכל הקשור לאכיפת החוק בשטחים הוא מסר של אי אכיפההמ

התמונה בכללותה מחייבת מסקנה שאיש איננו מתכוון ברצינות לאכוף את . שהעבריין אינו נענש

 : החוק
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חלק מתפיסות הקרקע והבניה שלא כדין נעשו בסיוע משרד השיכון והחטיבה להתיישבות ללא רשות 

לפחות חלק מהקמת המאחזים הבלתי , מדינת ישראל מממנת;  בריש גליתוך הפרת החוקלא סמכות ול

המינהל האזרחי מעלים עין זה שנים מהרחבות של שכונות שלמות בסמוך ושלא בסמוך ; מורשים

לא מקיים פיקוח על ; חלקן על קרקעות פרטיות של פלסטינים, ללא תכנית מפורטת כדין, ליישובים

וטוען להעדר , לא מדווח כאשר נדרש לדווח על המאחזים בתואנות של הגדרות מהו מאחז; םהבניה ש

" מתח"אותן כאמור , בין השאר מחמת הגבלות הפיקוח שהוחלו בתחום היישובים, מידע על מאחזים

ש גם אם אין "קרוונים מקבלים לעיתים ממשרד הביטחון היתר כניסה לאיו; הרבה מעבר להנחיה שקיבל

עוזר שר הביטחון להתיישבות מאשר לרשויות המדינה כי ; משפטי תכנוני ליעד המבוקש להצבתםבסיס 

 זכאים לתקצוב משרד הפנים –משמעות הדבר (מאחזים בלתי מורשים הם יישובים הזכאים לסמל ישוב 

צווי הריסה שהוצאו ; בעוד שר הביטחון מצהיר עליהם פומבית שהם בלתי מורשים) לרשויות המקומיות

אף לא , ולא מוצאים צווי תיחום, המאחזים הולכים ומתרבים ומתעבים; לאלפים משך השנים לא בוצעו

 – לגביהם יש התחייבות מדינית ישראלית מפורשת 2001לגבי אותם מאחזים המצויים ברשימת מרץ 

 במספר בתוספת עוד שניים שפונו 4(צ לא מומשו "הוצאו ואושרו בבגצווי תיחום שכבר ; לפנות

 . ותיקוני צווים קיימים אינם מחוקקיםהחיוניים לאכיפת החוק צווים ;)חזרוו

 

.  תינתן לו הגנה–לכך יש להוסיף את הקונספציה הביטחונית לפיה בכל מקום בו ישנו ישראלי בשטחים 

 . ל לשמור עליו" מגיעים חיילי צה–בכל מקום בו מחליט פלוני להקים מאחז , לפיכך

 

נגרר לתת למעשה ההתנחלות הבלתי חוקית גושפנקא , ם שלא ברצונוהג, ל"התוצאה היא שצה

בעצם נוכחותו במקום ובהגנה שהוא מספק לאותם מפרי ; מעצם נוכחותו והגנתו על המתיישבים שם

 . הוא שומר עליהם–במקום לפנותם . יחד עם מפרי החוק עצמם, הוא קובע עובדות בשטח, חוק

 

אין לנו עניין עם עבריין או קבוצת עבריינים . סדת ומוסדיתנראה על כן כי הפרת החוק הפכה ממו

על ידי רשויות מדינה התמונה הנגלית לעין המתבונן היא הפרת חוק בוטה . הפועלים בניגוד לחוק

הכל  תוך הצגת מראית עין כאילו , ש ומתנחלים"מועצות אזוריות באיו, רשויות ציבוריות, מסוימות

 . הפועלת כחוקיש כאן מערכת מוסדית מסודרת 

 

לציבור המתנחלים . למשטרת ישראל ולשוטריה. למפקדיו, לחייליו, ל"מצב דברים זה משדר מסר לצה

 . בפרט ולציבור בכלל
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, הם מעשה ציוני, על אף שאינם חוקיים, המסר הוא שמעשי ההתנחלות במאחזים הבלתי מורשים

 . המסר הכפול, הקריצה, ולכן יפה לו העלמת העין

 

 .ל והן על משטרת ישראל"הן על צה, מסר היא קשההשפעת ה

 

  ל בנוגע לאכיפת החוק והשפעת המסר מהדרג המדיני עליו"תפקידו של צה
 

תפקיד משטרת ישראל הוא לאכוף את . ל אמורים לעסוק בביטחון בשטחים כמשימתם העיקרית"חיילי צה

 .  מספר טעמיםמחמת, ל"אך לעיתים קרובות מלאכת אכיפת החוק נופלת על צה. החוק

מכאן רובצת עליו האחריות הכוללת . מבחינה משפטית מפקד האזור הוא שנכנס לנעלי הריבון בשטחים

 . י כפופה לו"משטרת ישראל במחוז ש. לשמירת הסדר והביטחון בשטחים

 

 לעומת –ל הם שמצויים בשטח "חיילי צה. ל לא רק מטעמים פורמאליים"האחריות הכוללת רובצת על צה

, ל נמצא ראשון במקום בו מבוצעות עבירות על ידי ישראלים"צה; י" המשטרתי הקטן שבמחוז שהכוח

לעיתים מחמת תנאי הביטחון המשטרה אף אינה יכולה ; המשטרה מגיעה פעמים רבות רק לאחר מכן

 פוטנציאל להפוך לאירוע בעל, ל"בו מעורבים חיילי צה, וכן לכל אירוע ביטחוני. להגיע למקום העבירה

 . ולהיפך, פן פלילי

 

וזאת מכוח נוהל אכיפת החוק בשטחים הנכלל בפקודות , ל מוקנות סמכויות אכיפה כשל שוטר"לחיילי צה

 .ל"צה

 

 

אינם מכירים את נוהל אכיפת החוק ואינם מעוניינים , ל אינם אוכפים את החוק"אך בפרקטיקה חיילי צה

ל לבחון במשקפי החוק "שאל לחיילי צה,  היא כפי שתוארה בפני"רוח המפקד". כלל לתפקד כשוטרים

הזו " רוח המפקד. "אף שהוא בלתי חוקי, העושים מעשה ציוני בהקמת המאחזים, את מעשי המתנחלים

פירוט (ממעורבות רשויות מדינה ורשויות ציבוריות בהקמת מאחזים בלתי מורשים , ניזונה בין השאר

 ). לחוות הדעת10.3ל בעניין ראה בסעיף "והתבטאויות קציני צה

 

לעניין זה חומרה מיוחדת . דוגמא בולטת להעדר אכיפה שמקורה בדרג המדיני היא אי ביצוע צווי תיחום

אלא בהפסקת תהליך של אכיפה לאחר שבית המשפט , שכן אין מדובר בהעדר אכיפה בדרך של מחדל

 . העליון אישר את האכיפה
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ת היחס הסלחני כלפי מפרי החוק היא התגברות מעשי תוצא. היחס למתנחלים מפרי חוק הוא לרוב סלחני

 ). לחוות הדעת10.5ראה פירוט בסעיף . (הפרות החוק ביתר שאת

עוד יש לציין כי לדברי קצינים בכירים עמם שוחחתי ההחמרה במצב הביטחוני בשטחים בשנים 

די מתנחלים להגברת נוצלה לעיתים על י, ל במשימות הגנה"העיסוק האינטנסיבי של חיילי צה, האחרונות

 . מעשי ההתנחלות במאחזים בלתי מורשים

 

 י"משטרת מחוז ש
  

, המבוצעת בין היתר על ידי רשויות המדינה, משטרת ישראל מתקשה להתמודד עם הפרת החוק הנמשכת

, עוינת את המשטרה, בחלקה, י"לכך יש להוסיף כי האוכלוסייה הישראלית במחוז ש. ורשויות ציבוריות

למשל . ולא פעם מבוצעות פעולות המגלות עוינות עזה כלפי השוטרים, פת עמה פעולהאינה משת

בנוסף לאלה כוח . שם ילדים בגיל הנמוך מגיל העונשין משליכים ביצים ואף אבנים על שוטרים, בחברון

.  לעיתים למחוזות אחרים ליטול חלק בקשיי אכיפה שם" מוקפץ"וחלקו אף , י הוא דל"המשטרה במחוז ש

 ). 10.6ראה הרחבה בפרק עשירי סעיף (

מתקשים שוטרי משטרת , הרלוונטיים לתופעת הקמת המאחזים הבלתי מורשים, בתיקי סכסוכי הקרקע

לשם העמדה לדין בעבירת הסגת גבול פלילית יש צורך להוכיח מי . י באיסוף הראיות הנחוצות"מחוז ש

ש לא עברו הליך של "וב הקרקעות באיומאחר שר. ולעיתים מי הבעלים של הקרקע, המחזיק בקרקע

 . הוכחת החזקה בקרקע אף היא בעייתית. יש קושי להוכיח בעלות, הסדר מקרקעין

, ירדנים, השואב ממקורות עותומניים, ש"קושי אחר טמון בדין המהותי החל על מקרקעין בשטחי איו

למעשה . י" משטרת מחוז שמורכבות זו מקשה ביותר על. לעיתים מנדטוריים ותחיקת הביטחון בשטחים

בין השאר מטעמים אלה כמעט שלא הוגשו כתבי אישום בעבירות של . יכולת ההתמודדות עמה היא זעומה

 .הסגת גבול פלילית בכל הנוגע לתפיסת קרקעות של פלסטינים שלא כדין

 

 

 

 סיכום פרק אכיפת החוק בשטחים
 

ל ומשטרת "צה, חתי במשרד הביטחוןמוסכם על רוב רובם של בעלי התפקידים הבכירים עמם שוח

המסר כי הקושי המרכזי בכל הנוגע לאכיפת החוק בשטחים לגבי המאחזים הבלתי מורשים הוא , ישראל

 מרגע .הביטחוניים והאזרחיים, הכפול העובר כל השנים מממשלות ישראל לכל דרגי הביצוע

 .  המתוארת וימצא גם הפתרון תופסק דרך ההתנהלות–שהממשלה תחליט על מדיניות ברורה אמרו לי 
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על ;  לשנות את המסר המדיני על יד מתן הנחיות מיידיות למשרדים הרלוונטיים כמוצע על ידי– המלצתי

על ידי פינוי מאחזים בלתי מורשים שניתן מבחינה משפטית ; ידי קבלת החלטות ממשלה מתחייבות

על ידי מתן הנחיות למפקד האזור לעריכת . על ידי הוצאת צווי תיחום נגד מאחזים בלתי מורשים; לפנות

 .על ידי הקצאת המשאבים הנחוצים להגברת האכיפה. רפורמה חקיקתית בתחיקת הביטחון כמוצע על ידי

 

 
הצעה לרפורמה בתחיקת הביטחון בכל הנוגע לאכיפת החוק  2.13

 בשטחים
 

למעשה . עשי חקיקהבשורה של מ, אני מציעה עריכת רפורמה חקיקתית בתחיקת הביטחון בשטחים

נעשית מזה חודשים מספר עבודה בנושא שינויים בתחיקת הביטחון בשטחים על ידי היועץ המשפטי 

הצעותיי . מר מייק בלס) יעוץ(והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה , ל"ענף הדין הבינלאומי לצה, ש"לאיו

 :ואלה עיקריה. מבוססות בחלקן על עבודה רבה זו שנעשתה

 

 שהוא המכשיר 1539) הוראת שעה(בצו בדבר מבנים בלתי מורשים  הביטחון תיקון תחיקת .א

אני מציעה לתקן את סעיף הענישה . המשפטי הנוכחי הרלוונטי לפינוי מאחזים בלתי מורשים

כמו כן יש לקבוע בית . כלפי מי שיפר אותו על ידי קביעת עונש מאסר משמעותי וקנס כספי כבד

ראה הצעת חקיקה (ד בו לדין ישראלי שיעבור עבירה כאמור משפט מוסמך שניתן יהיה להעמי

 ).להלן, בכנסת

 

רק אם יתברר בעתיד כי הפינוי נתקל .  החקיקה הקיימת נראית מספקת–לגבי פינוי מאחזים  .ב

 .ניתן יהיה לשקול דרך אלטרנטיבית לפתרון אותו קושי, בקושי משפטי

 

 

 

ם שיאפשרו לתפוס קרוון שהונח על הקרקע או חובר תיקון תחיקת הביטחון על ידי הוספת סעיפי .ג

 . והכול בתוך פרק זמן קצר שייקבע, לתשתיות ולסלקו מהשטח בהליך מנהלי מקוצר

 

 : והם,  תנאים נוספים למתן היתר לשינוע קרווניםבתחיקת הביטחוןלכלול  .ד
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וון המבוקש לא יינתן היתר לשינוע קרוון אלא אם הוצג היתר בניה כדין להצבת הקר ).1(

, הוצגה תוכנית מפורטת בת תוקף; הוצג תצלום אוויר של מקום היעד; במקום היעד

 .והוצג אישור מהנדס המועצה המקומית בדבר הצבת הקרוון בהתאם לתוכנית

 חודשים להבטחת הנחת הקרוון במקום היעד 18מבקש ההיתר יפקיד ערובה למשך  ).2(

 .המוצהר והשארתו במקום

 .תר יבהיר בתצהיר ערוך כדין מהו הצורך בגינו נדרש שינוע הקרוון לשטחמבקש ההי ).3(

 

תיקון תחיקת הביטחון באופן שתעניק סמכויות נרחבות יותר לטיפול בפולשים שלא כדין  .ה

לקרקעות פרטיות של הכוונה למתן הגנה אפקטיבית מפני פלישה שלא כדין , לקרקע פרטית

 . פלסטינים

 

והבניה הירדני על ידי הוספת סעיפי חוק דומים ככל האפשר לחקיקה בישראל תיקון חוק התכנון  .ו

 . כתנאי לחיבור מבנה לרשת החשמל ורשת המים" 4טופס "בעניין דרישת 

 

ייקבע ; תיקון חוק התכנון והבניה הירדני על ידי כך שבניה ללא היתר תקבע כעבירה פלילית .ז

 .  כו תובעיםויוסמ; בית המשפט המוסמך לדון בעבירות אלה

  

תיקון תחיקת הביטחון בנוגע להגבלות על הבניה בשטחים עקב אי התאמה מסוימת בין תחיקת  .ח

 . 150הביטחון לבין החלטת ממשלה 

 

 חקיקה בכנסת
 

יהודה ושומרון (תקנות שעת חירום לחוק בדבר הארכת תוקפן של ) א(2אני מציעה לתקן את סעיף 

על מנת לאפשר העמדה לדין של , 1967 –ז "התשכ) ה משפטית שיפוט בעבירות ועזר–וחבל עזה 

 הכנסת קרוון ללא היתר כמו  , ישראלי שעבר עבירה בשטחים שאין לה מקבילה בישראל

 

 

; הפרת הוראת איסור כניסה לשטח צבאי סגור; לאזור או הובלתו באזור שלא לפי תנאי ההיתר

 . עודו, הפרת צו תיחום לפי צו בדבר מבנים בלתי מורשים

 נוכח העובדה כי כמעט שאין דרך משפטית להעמיד לדין חיוני ונדרש באופן מיידיתיקון זה הוא 

 ). ולא רק הן(ש מאלה שצוינו לעיל "ישראלי שעבר עבירות בשטחי איו
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 .  תיקון תחיקת הביטחון באופן שניתן להעמיד לדין בגין העבירות שלעיל בבית משפט מקומי–לחילופין 

 

 

 צותההמל 2.14
 

ח המלצות שונות "כללתי בדו, בנוסף להמלצות שציינתי לעיל לגבי רשויות המדינה המעורבות שנסקרו

 .בהן ארגוניות

 

 המלצות ארגוניות
 

 הקמת מנהלת מתאמת ומנחה בין משרדית בנוגע למאחזים בלתי מורשים

 

,  נעוץ בחלקו,הצעה זו מועלית מחמת המסקנה כי הכשל המערכתי בנושא המאחזים הבלתי מורשים

גופים ; הגדרת הסמכויות וגבולות הסמכות אינם ברורים. בעובדה שלגורמים רבים הוענקו סמכויות

נתונים עובדתיים רלוונטיים אינם נגישים באשר הם ; שונים מטפלים באותו עניין ללא תיאום הולם

ם אלה אינם בידם של למעשה נתוני. באופן שאינו מאורגן ושיטתי, מצויים בידי המינהל האזרחי בלבד

אין קשר ראוי בין הזרוע המבצעת ; הגופים המוסמכים שאמורים לבחון אותם  ולהחליט בנוגע אליהם

 .ואין הנחיה ברורה של גוף אחד בעל סמכות, לזרוע המדינית

בידי . ויאשר פעולות מסוימות על ידם, יתאם ביניהם,  להקים  גוף מרכזי שינחה את יתר הגופיםהמלצתי

ש כולל תצלומי "זה צריכה להיות מרוכזת מלוא האינפורמציה בדבר נתוני הבניה הישראלית באיוגוף 

מידע על , הזכויות בקרקעות, מידע מלא על תוכניות מאושרות ולא מאושרות, אוויר מעודכנים

 .ועוד, ההתחייבויות שנעשו לגבי הקרקעות שהוקצו

 .ומתואם עם שר הביטחון, הגוף המנחה והמתאם צריך שיהיה כפוף לראש הממשלה

 

 מתחייבת הגדרת סמכויות ברורה לגבי כל הגופים העוסקים בנושא

. ואיזה פעולות מותנות בהפעלת שיקול דעת,  איזה פעולות הן אסורות כליל–מתחייבת הנחיה ברורה 

ת ואין לאפשר עוד קבל, וכלליים, שוויוניים, שיקול הדעת חייב להיות מופעל לפי פרמטרים ברורים

 .לפי קריטריונים וטעמים לא ברורים, החלטות בכל מקרה ומקרה לגופו

 .ככל שיתקבלו, הגוף המנחה יבדוק את יישום החלטות הממשלה והמלצות חוות דעת זו

הגוף המנחה והמתאם יבדוק העברות כספיות של משרדים שונים לשטחים ולהתיישבות ויוודא שאלה 

 ;אינן מיועדות למאחזים בלתי מורשים
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הגוף המנחה יבדוק את פעולות הגופים והרשויות שנזכרו בחוות דעתי זאת ויבחן אם פסקו מפעילות בלתי 

 . חוקית או בלתי תקינה כמפורט בחוות דעת זאת

 

אני ממליצה כי ייקבע צוות בין משרדי , כדי לקבוע את תחומי הסמכות ואופן הפעולה של הגוף המוצע

 . שיגיש הצעה מפורטת בעניין

 
 ת רשימת המאחזים הבלתי מורשים בין משרדי הממשלה הפצ

 

יחד עם הרשימה יונחו . הצעתי כי רשימת המאחזים הבלתי מורשים תופץ למשרדי הממשלה השונים

בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מאפריל , משרדי הממשלה שלא לבצע כל פעולה בלתי חוקית

 .ע את המשרדים השונים ברשימה המעודכנת יהיה מקום לייד–ככל שהרשימה תעודכן . 2004

 
 הקצאת תקציבים לאכיפת החוק בשטחים

 

לפקח , הלכה למעשה, יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי תתוגבר בכוח אדם שיהיה באפשרותו .א

 . על הבניה הבלתי חוקית בשטחים

 

רך להגביר את זאת נוכח הצו. נדרשת הגדלת כוח האדם בלשכת היועץ המשפטי ליהודה ושומרון .ב

מעורבות אנשי היועץ המשפטי בועדות תכנון ורישוי לבניה וועדות נוספות של המינהל 

הכנת חומר . חוות דעת שיידרשו לצורך יישום תחיקת הביטחון הלכה למעשה; האזרחי 

 3אני סבורה כי יש להקצות . צ"שיידרש לשם מתן הגנה למדינה ורשויותיה בעתירות לבג

 .ם לצרכים האמוריםתקנים של פרקליטי

 

שינוי תחיקת הביטחון כמוצע על ידי יחייב מינוי תובעים לגבי הטיפול בעבירות בניה בלתי  .ג

 ). שלושה במספר(חוקית בשטחים 

 

. כדי שאכיפת החוק על ידם תהיה אפקטיבית יותר, י"הגדלת מספר השוטרים במשטרת מחוז ש .ד

ה במחוז לעשות שימוש למבצעים מיוחדים  לאפשר למשטר-ל " לפי הצעת המפכ–לחילופין 

ניתן להיעזר בהם לצורך פינוי מאחזים ומבצעים מיוחדים . ש"ב המצויים בשטחי איו"בשוטרי מג

 . אחרים
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 .המלצתי לתקצב אותם. נושאים אלה מחייבים תקצוב

 

 

 .בנוסף המלצתי להעביר נושאים מסוימים לטיפול היועץ המשפטי לממשלה

 

 . דעתי לגופהנפנה עתה לחוות
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 פרק שלישי

 הרקע לצמיחתם של המאחזים הבלתי מורשים
 

מאז ראשיתה  הקדימו . ש החלה לאחר מלחמת ששת הימים"תופעת ההתנחלות של ישראלים באיו

נושא ההתנחלות בשטחים של . את הממשלות השונות במעשי ההתנחלות, בדרך כלל, המתנחלים

ולא כל ממשלות ישראל ראו מעשים אלה עין , ורר מראשית לידתו מחלוקת ציבורית בישראלישראלים ע

הלכה והתפתחה במהלך שנות השבעים תנועת התנחלות בשטחי , למרות זאת. בעין עם המתנחלים עצמם

תחילה הוקמו חלק מהישובים על קרקעות בשטחים בדרך של הוצאת צו תפיסה . והוקמו ישובים, ש"איו

חלק מהקרקעות שנתפסו בצו אותו זמן היו קרקעות . ל באזור" צבאיים על ידי מפקד כוחות צהמטעמים

בשלהי שנות השבעים בעקבות , בשלב מסוים. מדינה אך חלק אחר היו קרקעות פרטיות של פלסטינים

לא ניתן עוד לתפוס קרקעות פרטיות של פלסטינים בצו לצרכים , בפרשת אלון מורהצ "הכרעת בג

מדיניות הממשלה שונתה ונקבע כי הקמת ישובים והרחבתם של ישובים .  לשם הקמת ישוביםצבאיים

 . קיימים תעשה על קרקעות מדינה

 

כוננה ופעלה ועדת שרים להתיישבות בהשתתפות , בשלהי שנות השבעים עד אמצע שנות השמונים

טוקול ועדות השרים עיון בפרו. ש"שהחליטה על הקמת ישובים באיו, ההסתדרות הציונית העולמית

להתיישבות מעלה כי ישיבותיה התנהלו תוך בחינת האספקטים השונים הרלוונטיים להקמתו של כל 

 . ישוב

 

והיחס למעשים אלה , על מדינות שונות בעולם, מראשיתם, ש לא היו מקובלים"מעשי ההתנחלות באיו

 . הקרין והשפיע על מעמדה הבינלאומי של ישראל

. חלו ניצניו של תהליך מדיני מול העם הפלסטיני מראשית שנות התשעיםהדבר התחדד מעת שה

המעורבים השונים בתהליך המדיני פעלו להביא את ישראל לעצירת תנופת ההתנחלות כתנאי להסדר 

 . מדיני
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אמנם אושרה .  על הקפאת הבניה בהתנחלויות1992ל משנת "במיוחד השפיעה החלטת ממשלת רבין ז

אך זו ) על ידי ועדת החריגים שהוקמה בצד צו ההקפאה שחוקק בעניין (1993ת בניה עוד במהלך שנ

 .אישרה פחות ופחות בניה בשטחים

,  כך הלכה ונחלשה מעורבות הממשלה–ככל שכבדה היד מבחינה מדינית בינלאומית על ישראל 

 .במעשי ההתנחלות, מהבחינה הפורמאלית

 

 . אך לא למעשה, כך להלכה

 

של פורמאלית התפתחות זו נעשתה ללא מעורבות .  מפעל ההתנחלות להתרחבבאופן מעשי המשיך

 .  על הקמת התנחלויות חדשות והרחבת הוותיקותלהחלטהבכל הנוגע , הממשלה

 

 של מסיביתהעובדות והראיות שנאספו על ידי לצורך מתן חוות דעת זו מצביע על מעורבות , מאידך

בלי , ללא סמכות, וזאת. המדינה למפעל ההתנחלותרשויות מסוימות של המדינה בהקצאת משאבי 

ובניגוד להחלטת הממשלה עצמה כי יישובים חדשים יוקמו אך ורק ,  על כךהחלטות ממשלהשהתקבלו 

 .לפי החלטת הממשלה

 

אך בניגוד לעבר היותר . ש"תופעת המאחזים הבלתי מורשים היא המשך תנועת ההתנחלות באיו, למעשה

תוך בדיקת הזכויות בקרקע , ההתנחלות תוך מעורבות של הדרג המדיניעת נעשתה פעולת , רחוק

תוך קביעת , כאשר לעיתים נעשתה עבודת תכנון טרם מעשה, המיועדת להתנחלות בחלק מהמקרים

למעשה את מקומה של .  הרי שהקמת המאחזים נעשתה בדרך לא דרך-תקציבים להקמת כל ישוב 

להחלטה " הקטר המניע. " תפסו אחרים–ת מאחז ומיקומו ממשלת ישראל בכל הנוגע להחלטה על הקמ

חדורי אידאולוגיה ומוטיבציה להגברת , מתנחלים ופעילים, ש"על הקמת מאחזים הן מועצות אזוריות באיו

עמם שותפים חלק מפקידי החטיבה להתיישבות של ההסתדרות . ש"ההתנחלות הישראלית בשטחי איו

כל . שפעלו לקידום תופעת המאחזים הבלתי מורשים, וי והשיכוןומי מבין עובדי משרד הבינ, הציונית

מי מהם בעצימת , ככל הנראה בהשראת שרי שיכון שונים, החל מאמצע שנות התשעים ואילך, אלה נעשו

בין מיוזמת , תוך מתן עזרה ותמיכה של משרדי ממשלה אחרים, עידוד וזרוז, עין ומי מהם בתמיכה

 . ועידוד של הדרג המדיני של אותו משרדפקידים מסוימים  ובין מיוזמה

 

ממשרדי ממשלה שונים ,  כך נראה,  באים בעיקרם–המימון ופעולות ההקמה ואף התקצוב השוטף 

 .ורשויות ציבוריות
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ללא , תוך הפרה בוטה של החוק;  ללא אישור הממשלה כמתחייב מתוך החלטותיה עצמה-כל אלה 

ככל הנראה כדי . חינה  המנהלית והתקציבית של הדבר בפרטומהב, שקיפות בפני הציבור בישראל בכלל

 . את מעשי ההתנחלות מעוררי המחלוקת" העולם"להסתיר מעינו הפקוחה של 

 

 

 

 

 

 

 

 פרק רביעי

 הרקע הנורמטיבי להקמת יישובים ביהודה ושומרון
ש "איוהתנאים להקמת ישובים ב .4.2 ;מקורות הדינים החלים על ישראל בפעולותיה בשטחים .4.1

 לפי הדין הפנימי

 

 

 מקורות הדינים החלים על ישראל בפעולותיה בשטחים 4.1
 

 : יונק מכמה מקורות, הדין החל על ישראל בפעולותיה בשטחי אזור יהודה ושומרון

כללי המשפט הבינלאומי הפומבי ; הדין ששרר במקום ערב מלחמת ששת הימים במהלכה נתפסו השטחים

 . ועקרונות המשפט המנהלי הישראלי; שעניינם תפיסה לוחמתית

 

 :הסביר את הדברים בית המשפט העליון באחת הפרשות שבאו לפניו

 

 -ויהודה ושומרון על " המזרחית"במלחמת ששת הימים נתפסו ירושלים "

השיפוט , המשפט"הוחלו " המזרחית"בירושלים . ידי צבא ההגנה לישראל

, )1' מס( השלטון והמשפט  לצו סדרי1ראה סעיף "   (והמינהל של המדינה

, המשפט. שונה הייתה הגישה לעניין יהודה ושומרון). 1967-ז"תשכ

; 390/79צ "בג(השיפוט והמינהל של ישראל לא הופעלו ביהודה ושומרון 

ידי ישראל בדרך של תפיסה -יהודה ושומרון מוחזקות על). 61/80צ "בג
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). BELLIGERENT OCCUPATION" (תפיסה לוחמתית"צבאית או 

כוחותיו . אשר בראשו עומד מפקד צבאי, באזור הוקם ממשל צבאי

, וסמכויותיו של המפקד הצבאי יונקים מכללי המשפט הבינלאומי הפומבי

כל סמכויות , פי הוראותיהם של כללים אלה-על. שעניינם תפיסה צבאית

). 619/78צ "בג(הממשל והמינהל מוחזקות בידיו של המפקד הצבאי 

התפיסה  אשר שרר באזור בטרם,  שהן יונקות מהדיןסמכויות אלה יש

.  ידי המפקד הצבאי-שהוחקה על, ויש שהן יונקות מחקיקה חדשה, הצבאית

. במקרה הראשון מפעיל המפקד הצבאי סמכות שלטונית מקומית קיימת

 . במקרה השני מפעיל המפקד הצבאי סמכות שלטונית חדשה

 

 

 

ות לקיים את כלליו של המשפט בשני המקרים גם יחד חייבת הפעלת הסמכ

ואת עקרונותיו של המשפט , שעניינם תפיסה לוחמתית, הבינלאומי הפומבי

 " שעניינם שימוש בסמכות שלטונית של עובד ציבור, המינהלי הישראלי

 

 ).790-791' עמ ,785, )4( ד לז"פ, ל"מפקד כוחות צה' מעית אסכאן אלמעלמון נ'ג ,393/82צ "בגראה (

 

 

 ש לפי הדין הפנימי "ם להקמת יישובים בשטחי איוהתנאי 4.2
 

חוות דעתי זאת מתמקדת בשאלת חוקיות הקמת המאחזים הבלתי מורשים באספקלריית הדין , כאמור

 .אעמוד עליו להלן. הפנימי

 

 :מחייבת מילוי מספר תנאים והם, הכשרת יישוב ישראלי בשטחים
 

 של החלטת ממשלה על הקמת יישוב חדש או אישור הכוונה לקיומה. נקיטת הליכים מבחינה מדינית .א

 ;")ההיבט המדיני: "להלן(דרג מדיני להרחבה של יישוב ותיק 

 

 ;")ההיבט הקרקעי: "להלן(קיומן של זכויות כדין בקרקע עליה מבקשים להקים את הישוב  .ב

 

 ;")ההיבט המוניציפאלי: "להלן(התווית תחום שיפוט ליישוב שמבקשים להקים  .ג
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 "). ההיבט התכנוני: "להלן(קיומה של תכנית מפורטת לפיה ניתן להוציא היתר בניה  .ד

 

 .הישוב אינו חוקי–בהעדרו של תנאי אחד . ארבעת התנאים לעיל הם תנאים מצטברים

 

נחוץ קיומם , כך נקבע כי בנוסף לבחינת הפן הקרקעי. דברים ברוח זו נקבעו על ידי בית המשפט העליון

 :ם לחוקיותו של יישוב בשטחיםשל תנאים נוספי

 

החלטת ממשלה על הקמת יישוב (השלמתם של הליכים במישור המדיני "

הוצאת צו של המפקד הצבאי בדבר שיוכו (המוניציפלי , )או שכונה חדשים

הפקדת תוכנית מתאר ואישורה וקבלת (והתכנוני ) המוניציפאלי של הישוב

 ." )..היתרי בנייה מרשויות התכנון הרלוונטיות

 

 

' כב', נגד ראש הממשלה ואח' תנועת ההתיישבות של גוש אמונים ואח" אמנה", 5853/04צ "ראה בג(

 ). 251, )3(2004על -תק (6 פיסקה 4בעמוד , הנשיא ברק

 

 : השופט חשין'  קבע כב, באותו נושא

 

עד שקם יישוב ונהיה חייבים להתקיים הליכים מוקדמים , אכן"

: כים מוקדמים הכרחיים ניתן למנות הליכים אלהבין אותם הלי...והכרחיים

היתר מהממונה על התכנון , קיומה של תוכנית מתאר, החלטת ממשלה

 או אחד –באין כל אלה . היתר לשינוע קרוונים ועוד, היתר בניה, באזור

  " לא תתואר כלל הקמתו המסודרת והחוקית של יישוב–מאלה 

 

על -תק, 'נגד הממונה על הרכוש הממשלתי בחבל עזה ואח' אח היכליה ויינשטוק ו,9195/03צ "ראה בג(

 .).ש. ט–ההדגשה שלי ) (8פיסקה , 1504, )4(2003

 

 .אסקור להלן כל אחד מהתנאים הנדרשים להקמת יישוב כדין

 

 ההיבט המדיני 4.2.1
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ב יש להקמת יישו. ש ועזה יש היבטים רחבים ומקיפים"בין בתוך ישראל ובין בשטחי איו, להקמת ישוב

במקרים מסוימים יש לכך אספקטים פוליטיים . גיאוגרפים, תכנוניים, כלכליים, אספקטים חברתיים

 .  ההחלטה על הקמת יישוב צריכה על כן להיות מוכרעת על ידי הדרג המדיני הבכיר ביותר. ומדיניים

טעונה , ש"איובין בתוך ישראל ובין בשטחי ,   כי הקמת ישוב1975עוד בשנת  , לפיכך קבעה הממשלה

 . החלטת ממשלה

 

ומעולם לא , בקשר להקמת יישובים בשטחים, ממשלות ישראל קיבלו החלטות שונות במהלך השנים

 בפרק זה שלפנינו נסקור .את ההחלטה על הקמת יישובים בשטחים, באופן פורמאלי, שמטו מידיהן

 . המתייחסות  להקמת הישובים בשטחים, ראשית דבר את החלטות הממשלה

 

נוכח , בין השאר, טרם שנעשה כן נציין כי מדיניות ההתנחלות בשטחים נקבעה על ידי הממשלות השונות

; שמתחילתו היה שנוי במחלוקת בציבור בישראל, עמדתה האידיאולוגית של כל ממשלה ביחס לנושא זה

 ההתנחלות במידה כזו או אחרת לשאלת מדיניות, וכן נוכח מצבה המדיני הבינלאומי של ישראל שקשור

 . צ בעניינים שונים הנוגעים לעניין זה"ובכפוף להחלטות בג; בשטחים

 

במסגרת זו . השיקולים השונים שלעיל השפיעו על מדיניות ההתנחלות של ממשלות ישראל השונות

 : נסקור את שני אלה

 

ת החלטות ממשלת ישראל בקשר למדיניות ההתנחלות בשטחים והתפתחות החקיקה הפנימי 4.2.1.1

 .ש כתוצאה מכך"באיו

 

 .משמעות החלטות הממשלה 4.2.1.2

 

החלטות ממשלת ישראל בקשר למדיניות ההתנחלות בשטחים  4.2.1.1
 .ש כתוצאה מכך"והתפתחות החקיקה הפנימית באיו

 
 מבוא

 

דרכן תוצג התפתחות המדיניות . החלטות הממשלה יתוארו להלן כפי שהתקבלו בסדר כרונולוגי

צ שהיתה "אזכיר החלטות בג, בד בבד עם החלטות הממשלה. הקמת ישובים בשטחיםהממשלתית ביחס ל
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כמו כן אציין בצד החלטות הממשלה את הביטוי שהן . להן השפעה על החלטות הממשלה שהתקבלו בעניין

 .קיבלו בדין הפנימי שחל בשטחים

 

 . לחוברת ג4כנספח ב ומסומנות "החלטות הממשלה הנזכרות כאן רצ

 

 כל החלטות הממשלה לפי סדר קבלתן ברצוני להדגיש מספר החלטות ממשלה שהן טרם סקירת

 : הרלוונטיות לעניינינוהעיקריות

 

 ").1984החלטת : "להלן(, )640 (40/החלטת הממשלה הת

 ").1992החלטת : "להלן (360ל  "החלטת ממשלת רבין ז

 ").1996החלטת : "להלן (150החלטת ממשלת נתניהו  

 ")1999החלטת : "להלן (175ניהו  החלטת ממשלת נת

 
 : אלה עיקרי ההחלטות שהתקבלו בנושא ההתנחלות בשטחים

 

 "). 1975החלטת : "להלן) (8/ הת (559 ומספרה הוא 16.3.75החלטת ממשלה מיום  .א

 

 :נקבע כי" תכנית להתיישבות חדשה: "שכותרתה, בהחלטה זו

 

טעונה , וקלא בלבד מעבר לקו היר, כל הצעה להתיישבות חדשה"

 "החלטה של הועדה להתיישבות

 

 ")1977החלטת : "להלן) (18/הת (801 מספר 20.7.77החלטת ממשלה מיום  .ב

 

החליטה הממשלה להקים ועדה לענייני התיישבות המשותפת  לממשלה , 20.7.77ביום 

 ). 18/ הת (801החלטת הממשלה בה נקבע הדבר היא . ולהסתדרות הציונית

 

 :בהחלטה, ארבין הש, כך נקבע

 

להלן (הועדה לענייני התיישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית "

פועלת בהתאם למדיניות הממשלה בענייני )  הועדה להתיישבות–

,  היא תקבע הקמת ישובים חדשים–ועל פי הנחיות הממשלה ; התיישבות
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משני עברי הקו (ל בארץ ישראל "כולל האחזויות נח, כפריים ועירוניים

 ";)ירוקה

 

 :סמכויותיה של הועדה לענייני התיישבות נקבעו בהחלטה כלהלן

 

 ;אישור תוכניות התיישבות .א

 ;קביעת התקציבים להתיישבות .ב

 ;הכוונת הגורמים הפועלים בהקשר להתיישבות .ג

 ;קביעת המוסד שיכריע בין הגופים ההתיישבותיים הנוגעים בדבר .ד

 .מרכזיים שהזמן גרמםדיון והכרעה בנושאי התיישבות  .ה

 

 ועדות שהוקמו שוב ושוב על ידי הממשלות שקמו –עיון בפרוטוקול ועדות השרים להתיישבות 

כי ועדת השרים להתיישבות התכנסה באופן שוטף מעת , ל מעלה" הנ1977לאחר החלטת 

הועדה דנה בהקמת יישובים הן בתוך ישראל והן . 1984ועד שנת ,  ואילך1977יולי , הקמתה

על הקמת ; הועדה החליטה לגבי כל אזור על הכנת תוכנית אב. רמת הגולן ואחרים, שטחיםב

, קבעה את מספר התושבים שהוא אמור לאכלס, היא קבעה היכן יקום כל ישוב; ישובים חדשים

קבעה לאיזה , החליטה על סוג התעסוקה ואמצעי היצור; )עירוני, קהילתי, כפרי(סוג הישוב 

ל בשיתוף עם מערכת "הועדה החליטה על הקמת היאחזויות נח. ישוייךמערכת אזורית הוא 

החליטה על ; החליטה על תקצוב כולל להתיישבות; ל"החליטה על אזרוח היאחזויות נח; הביטחון

 ; הרחבת יישובים
 

 ")1979החלטת : "להלן (145 מספר 11.11.79החלטת הממשלה מיום  .ג

 

רוב הישובים באותה עת הוקמו על קרקע . ש" באיובמהלך שנות השבעים הוקמו מספר ישובים

הוקמו בדרך זאת , לפי נתוני המנהל האזרחי. שנתפסה לפי צו תפיסת מקרקעין לצרכים צבאיים

 .  ישובים33

 

צ "שאלת חוקיות הוצאת צו תפיסה לצרכים צבאיים לצורך הקמת יישוב אזרחי עמדה למבחן בג

 שהגישו בעלי הקרקע הפלסטינים שקרקעותיהם זאת עקב עתירה.  במקרה בית אל1978בשנת 

הקרקעות נתפסו בצו ; קרקעותיהם היו בסמוך לבסיס צבאי ירדני לשעבר. נתפסו בצו התפיסה

בתחילה הוגדר הצורך . שנימוק ההוצאה היה קיומו של צורך צבאי, שהוציא המפקד הצבאי
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ל חלק מהקרקעות לאחר מכן שונה ייעוד הצורך הצבאי ש. הצבאי לשם הקמת מחנה צבאי

 11 –ו , סלימאן תופיק אויב,  610/78צ "בג; 606/78צ "בג(שנתפסו להקמת הישוב בית אל  

צ שקבעו כי " שופטי בג5בעתירה זו ישבו ). 113,  2, ד לג"פ, 'נגד שר הביטחון ואח' אח

והם שוכנעו כי אכן כך ,  צורך צבאי הוא-משהוצהר בפניהם שהצורך בהקמת הישוב האזרחי 

 . הרי שיש לדחות את העתירה–דבר ה

 

מחמד מוסטפה  עזת, 390/79צ " והנושא שב ועלה בבג–לא עבר זמן רב מאז החלטת בית אל 

עתירה זו ). הידוע כפרשת אלון מורה (1, )1(ד לד"פ, 'נגד ממשלת ישראל ואח' דוויקאת ואח

לסטינים  בעלי פ, העותרים. המצוי במבואות העיר שכם, יב'הוגשה על ידי אנשי כפר רוג

לצורך הקמת הישוב האזרחי אלון , הקרקעות שנתפסו לפי צו מפקד האזור לצרכים צבאיים

, ל"בניגוד להחלטה במקרה בית אל הנ, בעתירה זו. צ לבטל את צו התפיסה"ביקשו מבג, מורה

, ל בדבר הצורך הצבאי העומד ביסוד הצו שהוצא"לא קיבל בית המשפט העליון את טענת צה

. ולא צורך בטחוני קונקרטי, צורך זה הוסבר כצורכי הביטחון הלאומי במובנם הרחבמאחר ש

בית המשפט קבע כי השיקול המכריע שהניע את הדרג המדיני להחליט על הקמת הישוב לא היה 

שלא ניתן מטעמים של צורכי הביטחון במובנם הרחב לתפוס לפיכך פסק . שיקול צבאי

לגופה של העתירה . קים עליהם ישוב אזרחי ישראליקרקעות פרטיות של פלסטינים ולה

צו התפיסה הוכרז כבטל לגבי קרקעות . קבע כי הצו על תנאי שהוצא יהפוך לצו מוחלט

המשיבים נדרשו ; ל נדרש לפנות את המתיישבים האזרחים מעל אדמות העותרים"צה; העותרים

 . לשלם לעותרים הוצאות העתירה

 

כפי שהדבר בא , הביאה לשינוי בדרכי ההתנחלות בשטחיםצ בפרשת אלון מורה "החלטת בג

 .לידי ביטוי בהחלטת הממשלה הבאה

 

:  שכותרתה11.11.79 מיום 145התקבלה החלטת הממשלה , צ אלון מורה"בעקבות בג

 ". מדיניות ההתנחלות"

 

 ): פה אחד(מחליטים "

 

, להרחיב את ההתנחלות ביהודה שומרון בקעת הירדן חבל עזה ורמת הגולן

על ידי תוספת אוכלוסין ליישובים הקיימים ועל ידי הקמת יישובים נוספים 

 . על קרקע שבבעלות המדינה
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ח מפורט של "ועדת שרים תקבל החלטות מפורטות לאחר שתשמע דו

 " היועץ המשפטי לממשלה

 

אך בצד ההצהרה . בהחלטה זו הצהירה הממשלה על מדיניותה בדבר ההתנחלות בשטחים

לקרקעות שבבעלות את הקמת התנחלויות חדשות  התוחמת אה החלטה מדינית  ב- המרחיבה

משמעותה היה שהמדינה לא  החלטה זו היוותה שנוי במדיניות ההתנחלות שכן .המדינה

ולא ייתפסו קרקעות , תאשר הקמת יישובים חדשים על קרקעות פרטיות פלסטיניות

טענת קיומו של צורך צבאי פרטיות פלסטיניות לצורך הקמת יישוב אזרחי ישראלי ב

 . לעשות כן

 

 30% -שהרי רק כ, החלטה זו חייבה שינוי בכל הנוגע לאיתורן של קרקעות מדינה בשטחים

ורק חלק מהקרקעות שעברו הסדר מקרקעין נרשמו , ש עברו הסדר מקרקעין"מקרקעות איו

נעשה על ידי תהליך זה . בעקבותיה החל תהליך של הכרזה על אדמות מדינה. כאדמות מדינה

תהליך האיתור וההכרזה נעשה כדי לאפשר . המינהל האזרחי בשיתוף משרד המשפטים

 .התיישבות של ישובים ישראלים בשטחים

 

 ")1984החלטת : "להלן) (40/הת (640 מספר 10.5.84החלטת הממשלה מיום  .ד

 

ביום . ובים החליטה ועדת השרים לענייני התיישבות להקל באשור הרחבות לייש1984באפריל 

 :וכך נקבע בה, )40/ הת (640בהחלטה ,  אומצה החלטתה על ידי הממשלה10.5.84

 
 :מחליטים"

 

הרחבה בשטח רצוף של יישוב אשר הוקם או מוקם על פי אישור הועדה 

 והיא מותנית , להתיישבות אינה זקוקה להחלטה מיוחדת של הועדה

לבעלות על באישורים המקצועיים של משרד המשפטים בכל הנוגע 

הביטחון והגורמים המיישבים של , של משרד הבינוי והשיכון, הקרקע

ושל מועצת , התיישבות(ההסתדרות הציונית העולמית בנושאים של בינוי 

 )התכנון העליונה

 

 "  תובא לדיון בועדה–השנויה במחלוקת , הצעה להרחבה כאמור
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החלטה זו יש להבין על רקע  .שובים על הליך אשור הרחבות יילהקלכאמור החלטה זו באה כדי 

). שחייבה כאמור אישור ועדת השרים להתיישבות להקמת כל יישוב חדש( לעיל 1977החלטת 

בשטח שהרחבה ,  נועדה להקל על הליכי הקמת יישובים חדשים באופן זה1984החלטת 

  אינו דורש שוב– 1977 של יישוב שהוקם לפי אישור כאמור בהחלטת טריטוריאלי רצוף

 . אלא רק אישור של משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, אישור של הועדה

 

 :  בסייגים הבאיםסויגהאולם החלטה זו 

 

 ;הוקם או מוקם על פי אישור הועדה להתיישבות) הוותיק(, היישוב הרלוונטי, ראשית

לא בריחוק קרקעי ממנו אלא בהמשך , קרי,  של היישובבשטח רצוףההרחבה היא , שנית

 ;לי רצוף לוטריטוריא

 

. 1984עיקר פעילותה של הועדה לענייני התיישבות היתה עד שנת , ככל שעלה בידי לברר

 . ש"באותן שנים הועדה היתה פעילה מאד  ודנה במספר ניכר של ישובים בשטחי איו

 

הוקמה ועדת , ")ממשלת שמיר: "להלן(בעת כהונת הממשלה בראשות מר שמיר , 1990בשנת 

 . ועדה זו התכנסה מספר פעמים בלבד. מסגרת ועדת שרים לביטחוןמשנה להתיישבות ב

 

 

 13 מספר 19.7.92החלטת הממשלה מיום  .ה

 

חל שינוי , ")ל"ממשלת רבין ז: "להלן(ל "עם הקמת ממשלה בראשות מר רבין ז, 1992בשנת 

החלטת , 19.7.92החלטת הממשלה הראשונה בנושא זה התקבלה ביום . במדיניות ההתיישבות

 :13שלה מספר ממ

 

 

ביצוען של החלטות ממשלה קודמות בדבר הקמת יישובים שטרם מומשו "

 ".יהא טעון אישור מחדש על ידי הממשלה

 

 .והיא בתוקף עד היום, החלטה זו לא בוטלה במהלך השנים
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 ")1992החלטת : "להלן (360 מספר 22.11.92החלטת ממשלה מיום  .ו

 

ששינתה באופן מהותי את מדיניות , 360ה מספר  התקבלה החלטת הממשל22.11.92ביום 

 . ע כפי שנהגה עד אז"ההתנחלות בשטחי יש

 

 : בהחלטת ממשלה זו נקבע בין השאר

 
בדבר הפסקת ...לאשר את החלטת שר הבינוי והשיכון ושר האוצר .א"

המצורף ואת החלטת השרים בדבר המרת ' הבניה לפי המפורט בנספח א

 ...המצורף' רט בנספח במענקי מקום בהלוואות כמפו

 

לאשר את הפסקת פעולות הבניה בישובים הישראלים באזור יהודה  .ב

שנעשו מכוח החלטות הממשלה הקודמות והשמורות , שומרון וחבל עזה

 ...בהתאם להחלטת השרים האמורה, במזכירות הממשלה

 

תותר בניה פרטית למגורים בתחומי הישובים הישראלים הקיימים באזור  .ד

על יסוד תכניות מתאר מפורטות שקיבלו תוקף , דה שומרון וחבל עזהיהו

ובלבד שהתשתית והבניה לא תהיינה כרוכות בהוצאה מתקציב , כדין

 .המדינה

 

ההליכים הנוגעים לתוכניות מתאר שטרם קיבלו תוקף עד ליום מתן ) 1( .ה

 –החלטה זו לגבי ישובים ישראליים באזור יהודה שומרון וחבל עזה 

 ....זולת אם ועדת חריגים המליצה אחרת, קויופס

 

) והקצאת קרקע לבניה על אדמות מדינה(כל הרשאה חדשה לתכנון  .ו

 .באזורים תהיה טעונה אשור של ועדת החריגים האמורה

 

האמור לעיל יעוגן בהתאמה בתחיקת הביטחון באזורי יהודה שומרון  .ז

 .וחבל עזה

 

 "י יחידות פיקוחל תיעשה על יד"אכיפת המדיניות הנ .ח
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כפרים ובניינים , בצו בדבר חוק תכנון עריםהחלטת ממשלה זו קיבלה ביטוי בחקיקה באזור 

 1993 –ג "התשנ, )1385מספר ) (יהודה והשומרון) (הוראת שעה) (הפסקת הליכי תיכנון(

 . שהוציא אלוף פיקוד מרכז בו נקבעה הפסקת הליכי תכנון באזור

 

ולפיה מוסד לתכנון לא ידון , מתייחסת להפסקת הליכי תכנון, צוההוראה העיקרית שנקבעה ב

ולא תעשה פעולה אחרת שיש בה כדי , בתכנית שעובר לקבלת ההחלטה לא קיבלה עדיין תוקף

שככל הידוע לי דנה בבקשות ,  הוקמה ועדת חריגים-בצד ההוראה הגורפת . לתת תוקף לתוכנית

אולם , באופן מצומצם יותר, ישרה בניה בשטחיםועדת החריגים א. שבאו בפניה והחליטה בהן

הלכו ופחתו אשורי הבניה שניתנו על ידי ועדת ,  ואילך1993ככל הידוע לי החל מסוף שנת 

 .החריגים

 

 4757 מספר 22.1.95החלטת ממשלה מיום  .ז

 

הוקמה ועדת שרים לפיקוח על הבניה , ל"עדיין בעת כהונת ממשלת רבין ז, 1995בינואר 

. 22.1.95 מיום 4757בהחלטת ממשלה , רקעות באזור יהודה שומרון וחבל עזהוהפקעת ק

הברור .  הוחלט כי ועדת השרים תפקח על הפקעת קרקעות בניה והשקעות ממשלתיות באזור

והחליטה החלטות בנוגע , שערכתי במזכירות הממשלה מעלה כי ועדה זו כונסה פעם אחת

 .רדןגבעת זאב ובקעת הי, ביתר, למעלה אדומים

 

 .שתפורט להלן, 1996החלטה זו בוטלה בהחלטת 

 

החלטה זו החליפה את ") (1996החלטת : "להלן (150 מספר 2.8.96החלטת ממשלה מיום  .ח

 )1992החלטת 

 

"). ממשלת נתניהו: "להלן(והוקמה ממשלה בראשות מר נתניהו ,  התחלפה ממשלה1996בשנת 

מספר , החלטה זו. ות התכנון והבינוי בשטחים החליטה ממשלתו לשנות את מדיני2.8.96ביום 

 : קבעה כלהלן, 150

 

יפעלו משרדי ...בתחום ההתיישבות באזורי יהודה שומרון וחבל עזה .א"

 הממשלה כלהלן ובכפוף לסמכויות הנתונות למערכת הביטחון ושר 
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ובמסגרת תקציב המדינה המאושר לסעיפיו וכל אלה , הביטחון בתחום זה

 . ראש הממשלהבהתאם להנחיות

 

כל הרשאה חדשה לתכנון והקצאת קרקע לבניה על אדמות מדינה באזורים  .ב

 .תבוצע רק לאחר אישורו של שר הביטחון

 

ועדת התכנון באזורים לא תדון בתכנית מתאר אלא לאחר קבלת אישור שר  .ג

 .אלא באישורו, ולא תיתן תוקף לתוכנית כזו, הביטחון

 

מה בתחיקת הביטחון באזורי יהודה שומרון וחבל האמור לעיל יעוגן בהתא .ד

 .עזה

 

 ....22.11.92 מיום 360         החלטה זו באה במקום החלטה מספר  .ה

 

סלילת , נושאים של מדיניות כוללת בנושאי ההתיישבות: ל"בהמשך לנ .ז

 "יובאו לדיון ולהחלטת הממשלה, והצעות להקמת ישובים חדשיםכבישים 
 ).ש.ט–ההדגשה שלי (

 

 : וקבעה את העקרונות הבאים, ל"החלטה זו ביטלה את הקפאת הבניה עליה החליטה ממשלת רבין ז

: הקמת יישובים חדשים וסלילת כבישים, בנושאים של מדיניות כוללת בנושאי ההתיישבות

 ; נדרשת החלטת הממשלה כולה

 ;מות  מדינה נדרש אישור שר הביטחון להקצאת קרקע לבניה לגבי אד:בנושאי הקצאת קרקע

אישור לועדת ; הרשאה לתכנון: נדרש אישור שר הביטחון בשלבי התכנון הבאים: בנושאי תכנון

 ;מתן תוקף לפרסום תוכנית שאושרה; התכנון לדון בתוכנית

 .על ציר הזמן, שר הביטחון ישקול את עמדתו מחדש בכל אחד מהשלבים בו נדרש אישורו

 

,  הרי שמהבחינה התכנונית–גבל רק להקצאת קרקע לבניה מו, בעוד שאישורו להקצאת קרקע, וכן

גם אם הקרקע רשומה , קרי. וללא קשר לשאלת הבעלות בקרקע, נדרש אישורו לכל סוג תוכנית

 עדיין נדרש אישורו של שר הביטחון לכל אחד מהשלבים –כקרקע פרטית של יהודים 

  .בכל הנוגע להליכי התכנון, שתוארו לעיל
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 : 1996סיכום החלטת 

 

, ל"אמנם החלטה זו שינתה באופן עקרוני את מדיניות ההתנחלות בשטחים ביחס לממשלת רבין ז

אך קבעה הגבלות ממשיות על הבניה בשטחים בדרך של כפיפות לדרג המדיני בכל שלב משלבי 

הדבר בא לידי ביטוי ברור במספר הפעמים בהן נקבע כי  נחוץ אישור שר . הבניה כחוק בשטחים

בכל הנוגע להכנת תוכנית ומתן תוקף לתוכנית ולעניין הקצאת קרקע , לאורך ציר הזמן, וןביטח

 הצורך באישור הדרג המדיני המוסמך לא הסתיים בשלב ההחלטה על –במלים אחרות . לבניה

במיוחד . עד לאישור סופי של תכנית מפורטת" נמתח"אלא , הקמת ישוב או הרחבה ליישוב

 לרבות, שבה וחזרה כי בנושאים של מדיניות כוללת בנושאי התיישבותהממשלה  יש לשים לב כי

 . יש צורך בדיון והחלטת הממשלה כולה–בנושאי יישובים חדשים 

 

צו בדבר ראה (ש על ידי הוצאת צו אלוף בעניין " עוגנה בתחיקה הפנימית באיו1996החלטת 

ו של צו האלוף מיום עיקר). 1996 –ו "התשנ, )1445מספר (אישור הליכי תכנון ובניה 

 הוא שלא תדון רשות תכנון בתכנית ולא תיתן תוקף לתכנית שטרם קיבלה תוקף אלא 15.9.96

לא תיתן רישיון על פי תכנית שטרם קיבלה תוקף ולא ; לאחר קבלת אישור ראש המינהל האזרחי

אישור ייתן הממונה כל היתר לפי מערכת הנחיות אשר טרם קיבלה תוקף כדין אלא לאחר קבלת 

 הכוונה למערכת המקבילה לדיני התכנון והבניה שחלה על –מערכת הנחיות (ראש המינהל האזרחי 

כפרים , הצו בדבר חוק תכנון עריםהצו ביטל את ). שטחים שנתפסו בצו לצרכים צבאיים

 –ג "התשנ, )1385מספר ) (יהודה והשומרון) (הוראת שעה) (הפסקת הליכי תיכנון(ובניינים 

 )1993ל משנת "ו צו שנתן ביטוי להחלטת ממשלת רבין זאות (1993

 

החלטה זו שינתה את ") (1999החלטת : "להלן (175 מספר 17.3.99החלטת ממשלה מיום  .ט

 )1984החלטת 

 

החלטה מספר , 17.3.99החלטת ממשלה נוספת בהקשר להתנחלות ביהודה ושומרון ניתנה ביום 

 :בהחלטה זו נקבע כי, 175

 

 : יבוא10.5.84) 40/הת(640.  מסבמקום החלטה"

 

או של ישוב , הרחבה של ישוב שהוקם או יוקם על פי החלטת ממשלה"

 .אינה טעונה החלטה של הממשלה, המוכר על פי דין
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, ע טעונה אישור שר הביטחון"ע ואזח"הרחבה כאמור של ישוב בשטחי יש

 " על דעת ראש הממשלה

 .)ש. ט–ההדגשה שלי (

 

 .בתקופת ממשלת נתניהו, ל ידי ועדת שרים לביטחון ואומצה על ידי הממשלההחלטה זו התקבלה ע

 

שנזכיר כי באה בזמנו להקל על  הרחבה של ישוב שהוקם , 1984החלטה זו ביטלה  את החלטת 

לפי , עתה. לפי החלטות ועדת השרים וההרחבה הינה ברצף טריטוריאלי אחד עם היישוב הוותיק

ש ועזה נעשית ברצף טריטוריאלי עם "חבת יישוב בשטחי איובין אם הר, ל" הנ1999החלטת 

בהסכמת ,  קובעת הממשלה כי יש לקבל את אישור שר הביטחון–היישוב הוותיק ובין אם לאו 

 החלטה זו עוסקת בהרחבת –אך זאת יש להדגיש . להרחבה המבוקשת, ראש הממשלה

 .ואינה עוסקת בהקמת יישובים חדשים, יישובים

 

 

 עות החלטות הממשלה בנוגע להקמת יישובים והרחבתם משמ 4.2.1.2
 

 הקמת יישוב חדש .א

 

ש ובין אם "בין אם הישוב נמצא באיו, הקמת יישוב היתה מאז ומעולם כרוכה בהחלטת ממשלה

מעולם לא העבירה את הסמכות הפורמאלית להחליט על ממשלת ישראל לדורותיה . לאו

 )1996החלטת ; 1975לטת ראה הח. (הקמתו של יישוב חדש לגורם אחר

יש לקבל , וההחלטה לא מומשה, 1992עוד יש לציין כי ישוב שהוחלט על הקמתו לפני החלטת 

 .אישורה מחדש של הממשלה על הקמתו

 

 .הרחבת יישוב .ב

 

 . לגבי הרחבה של ישוב שונה המצב מהקמת יישוב חדש

 

 עד 1984משנת : ת הזמןהדרג המדיני המאשר השתנה על פני תקופ: הקמת שכונה או הרחבה

 ; 1999מרץ 

 . ואילך1999ממרץ 
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 : 1999עד מרץ 

 אזי – אם השכונה או ההרחבה מצויים ברצף טריטוריאלי של בניה עם היישוב הוותיק  .1

 . אין צורך באישור ממשלה אלא באישור המשרדים הנוגעים בדבר

 

יש צורך באישור : וותיקאם ההרחבה או השכונה אינם ברצף טריטוריאלי עם היישוב ה .2

 .הממשלה כולה

 

 : 1999לאחר מרץ 

 יש צורך בהסכמת –בין אם ההרחבה היא ברצף טריטוריאלי עם היישוב הוותיק ובין אם לאו 

 .ראש הממשלה ואישור שר הביטחון

 

  :ההבחנה בין הקמת יישוב חדש להרחבה או שכונה .ג

 

יכולה להיות גם שלא ברצף  עולה כי הרחבה של ישוב קיים 1999מאחר שמהחלטת 

קמה ועולה השאלה מה בין הרחבה של ישוב קיים לבין הקמת יישוב , טריטוריאלי עמו

 . חדש

 

נראה לי כי התשובה בעניין זה היא בחינה של כל מקרה ומקרה לפי הנתונים הפיסיים הנוגעים 

 . בדבר

 

הרחבה חייבת להיות ;  הרחבההינה, בין עירוני ובין כפרי, הקמת שכונה אינטגרלית ליישוב קיים

נראה לי כי לצורך ההבחנה יש להבחין . כמעין איבר חדש של אותו גוף, קשורה ליישוב הוותיק

 . בין יישוב כפרי ליישוב עירוני

הקמת . בין השכונות נותר לעיתים שטח פתוח.  יכול להתפרס על מספר שכונותיישוב עירוני

כך גם הרחבה של יישוב ;  הרחבה של יישוב קייםשכונה נוספת בתוך השטחים הפנויים הינה

 עדיין מהווה הרחבה של –על ידי הקמת שכונה נוספת במרחק סביר ממנו , עירוני כלפי חוץ

 . אם יש לה קשר אורגני ליישוב העירוני והיא מתוכננת כחלק ממנו, יישוב קיים
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הקמת . אינטגרליתהתיישבות כפרית מטבעה הינה קטנה ו. בהתיישבות הכפריתשונה הדבר 

ודאי כאלה המרוחקות מהיישוב הוותיק , שכונות נוספות או הרחבות שאינן צמודות דופן ליישוב

אינן יכולות , )על הקרקע המרחק רב בהרבה(מרחק רב כמו מאות מטרים בקו אווירי ויותר 

 . להיחשב חלק מהיישוב הוותיק והן בבחינת ישוב חדש

 

 

 

 

 מסקנות .ד

 

כל הרחבת בניה של , 1999שעד שנת , ת מההבחנה המתוארת לעיל היאהמסקנה המתחייב

מבחינת הצורך באישור דרג . חייבה החלטת ממשלה, שאינה צמודת דופן ליישוב קיים, יישוב

לבין אישור הרחבה ,  לא היה הבדל בין אישור יישוב חדש1999למעשה עד מרץ , מדיני מוסמך

בשני המקרים היה צורך בקבלת . דופן ליישוב קייםשאינו צמוד , ש"ליישוב קיים בשטחי איו

 . החלטת ממשלה

 

מחייבת קבלת הסכמת ראש הממשלה ומתן אישור , כל הרחבת יישוב קיים, 1999החל ממרץ 

 הרי בניה זו –כאשר נעשית בניה שאינה צמודת דופן ליישוב כפרי קיים . שר הביטחון

 . שלה כולה להקמתוונדרשת הסכמת הממ, הינה בבחינת הקמת יישוב חדש

 

 . לא כך פרשו הרשויות את החלטות הממשלה האמורות

 

 פרשנות החלטות הממשלה על ידי הרשויות השונות .ה

 

, הפירוש המבואר לעיל של החלטות הממשלה הרלוונטיות לא היה נהוג על ידי הרשויות השונות

 .והן הבינו את החלטות הממשלה אחרת

 

 אינה מחייבת בתוך תחום השיפוטהרי כל בניה , ט ליישובלשיטתן מעת שהוגדר תחום שיפו

דרג מדיני מעורב לשיטתן בבניה בתוך תחום השיפוט רק . החלטת דרג מדיני על עצם ההקמה

, מעת שנקבע, תחום השיפוט ליישוב מסוים. מעת ששר הביטחון נדרש לתת הרשאה לתכנון

 . מיועד כולו להקמת אותו יישוב
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אין כל , ומעוניין לבנות עוד, קטן מתחום השיפוט שלו לצורכי תכנון ובניהאם היישוב ניצל חלק 

אלא , בניה נוספת בתחום השיפוט שלו איננה בגדר ישוב חדש. צורך בהחלטת ממשלה על כך

הרחבה כאמור אינן טעונות הסכמת דרג מדיני על עצם /שכונה.  זוהי שכונה חדשה או הרחבה

ואחר כך בשלבי , אישור שר הביטחון להרשאה לתכנון(ן אלא כאמור רק בשלב התכנו, ההקמה

 ).תכנון התוכנית

 

אינה דורשת החלטת , משמעות הטענה היא שהקמת ישוב חדש בתחום שיפוט של ישוב קיים

וכך שוחררה הממשלה , של ישוב קיים" שכונה"או " הרחבה"הישוב החדש נקרא  . ממשלה

 .מהחובה לשקול ולהחליט על הקמת ישוב חדש

 

בהרחבת אלא , אינן עוסקות בהרחבת בניה של יישובים, 1999 – ו 1984לשיטתן החלטות 

לכן החלטות אלה אינן רלוונטיות לבניה הנעשית בתחום השיפוט .  של יישוביםתחום השיפוט

 . של יישוב

 

כי הפרשנות האמורה אינה מועילה לרשויות המעורבות בהקמת המאחזים הבלתי , יוער כבר כאן

היא אינה מוציאה את הרשויות המעורבות מאי ביצוע ,  כפי שנראה עוד בהמשך.מורשים

החלטות הממשלה שכן הבניה במאחזים הבלתי מורשים נעשית ללא תוכנית מפורטת כדין ולכן 

גם .  ממילא לא ניתנו-האישורים הנדרשים לשלבי התכנון השונים על ידי שר הביטחון 

ומוטמעת , ה על הקמת אותן שכונות והרחבות נדרשתמעורבות הדרג המדיני בהחלט, לשיטתן

ללא תוכנית בת , כלשונן, אלה" הרחבות"ו" שכונות"משהוקמו . בתוך שלבי תכנון תוכנית

 .  ממילא לא ניתן אישור הדרג המדיני להקמה–תוקף 

 

 הנימוקים מדוע אין לקבל פרשנות זו .ו

 

 . אינה מתייחסת לתחום שיפוט1999החלטת  ).1(

 

חלקה הראשון . הן בישראל והן בשטחים,  מתייחסת להרחבה של יישובים1999 החלטת

וזו ) ש"שכן חלקה השני של ההחלטה מסייג עצמו רק לאיו(, בישראלמתייחס להרחבה 

 :לשונה
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או של ישוב , הרחבה של ישוב שהוקם או יוקם על פי החלטת ממשלה"

 "אינה טעונה החלטה של הממשלה, המוכר על פי דין

 
 ". הרחבת תחום שיפוט" היא 1999במובן החלטת " הרחבה",  הטענה שבפנילפי

 

הרחבת תחום שיפוט של "ל כי "לשיטתן של אותן רשויות נקבע בהחלטת הממשלה הנ

אינה טעונה , או של ישוב המוכר על פי דין, ישוב שהוקם או יוקם על פי החלטת ממשלה

 " החלטה של הממשלה

 

אלה מי היא הרשות המוסמכת לקביעת תחום שיפוט פרשנות זו מחייבת בחינת הש

 .של יישובים בישראל

 

ומוסמך לקבוע את ,  קובעת כי שר הפנים הוא שמוסמך להקים עיריותפקודת העיריות

 השר רשאי לשנות תחום של ; ) לפקודה3ראה סעיף (תחום השיפוט שלהן 

 

). א לפקודה8סעיף (ולהרחיב תחום שיפוט במקרים מסוימים )  לפקודה8סעיף (עיריה 

 קובעת כי שר הפנים רשאי לכונן מועצה מקומית ולקבוע פקודת המועצות המקומיות

מכוחה של פקודה זו הוציא שר הפנים ; ) לפקודה1ראה סעיף (את תחומי השיפוט שלה 

וקבע מועצות  1958 –ח "תשי) מועצות אזוריות(צו בדבר המועצות המקומיות 

 . אזוריות בישראל

 

שקביעת תחום שיפוט של יישובים בישראל היה חוק שלעיל מלמדות הוראות ה

היועצת המשפטית למשרד הפנים , שרית דנה' גב. מקדמת דנא בסמכותו של שר הפנים

 .מסרה לי כי שר הפנים עושה שימוש בסמכות זו כעניין שבשיגרה

 

  שלצורך הרחבת תחום שיפוט של1999מכאן שהטענה לפיה הממשלה החליטה בהחלטת 

מה לממשלה .  היא טענה חסרת בסיס–יישוב בישראל אין צורך בהחלטת ממשלה 

לפי פרשנות , החלטת הממשלה? להחליט כך משהסמכות מסורה לפי החוק  לשר הפנים

 . שר הפנים ודאי אינו זקוק להחלטת הממשלה האמורה. הינה חסרת תכלית וטעם, זו
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 ובשני חלקיה של ההחלטה מדובר , עוסקת בנושא הרחבת יישובים1999מאחר שהחלטת 

במובן החלק הראשון של החלטה היא " הרחבה"אזי מתחייבת המסקנה כי , "הרחבה"ב

מה גם שיש קשר ענייני בתוך ההחלטה . במובן החלק השני של ההחלטה, "הרחבה"אותה 

 . בין שני חלקי ההחלטה

 

ה כהרחבת כמופיע בחלק הראשון של ההחלט" הרחבה"אם לא ניתן לפרש את המלה 

 .  לא ניתן לעשות כן גם לגבי החלק השני של ההחלטה-תחום שיפוט של יישוב

 

 1999בהחלטת " הרחבת תחום שיפוט"כ" הרחבה" פירוש המלה –כפי שהראיתי לעיל  ).2(

 אינה מתיישבת עם הוראות החוק בדבר סמכויות שר הפנים להרחיב תחום שיפוט –

כמתייחס להרחבת בניה של " הרחבה"המלה לעומת זאת פירוש . של יישוב בישראל

 : 1984מתיישב דווקא עם החלטת הממשלה משנת , יישוב

 

טעונה  , לרבות יישוב בישראל,  הרחבה של יישוב שאינה ברצף– 1984לפי החלטת 

יש , המתייחס להרחבת ישוב בישראל,  בחלקה הראשון1999החלטת . החלטת ממשלה

 אינה טעונה עוד החלטת –חבה של ישוב בישראל בה היגיון שכן היא קובעת עתה שהר

 .ממשלה

 

 הנטען על ידי הרשויות 1999הנה אנו רואים כי הפירוש להחלטת הממשלה משנת 

 .ואילו הפירוש הנטען על ידי דווקא מתיישב עמה, השונות אינו מתיישב עם ההחלטה

 

ישוב  של יבהרחבת בניה עוסקת 1999כי החלטת , המסקנה המתבקשת היא אם כן

 . ולא בהרחבת תחום שיפוט של ישוב

 

תוצאת הפרשנות הנטענת כאמור על ידי  הרשויות השונות היא כי בתחום שיפוט של  ).3(

 – ניתן להחליט לבנות ככל העולה על הדעת ללא מעורבות של דרג מדיני –יישוב 

טה רשויות שונות אינן עושות אבחנה בין החל, אגב. שבאה לשיטתן רק בשלב התכנון

שרק בתוכו ניתן לבנות  (בתחום התכנון לבין החלטה על בניה בתחום שיפוטעל בניה 

 ). מכוח תוכנית בת תוקף
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תחום השיפוט של . יכול להתפרש על פני קילומטרים, תחום שיפוט של ישוב בשטחים

ומכל , מחמת סיבה מדינית, היישובים הורחב ביותר במחצית השניה של שנות התשעים

ולא , סיבות אורבניותם קרובות אין בין תחום השיפוט של יישוב לבין מקום לעיתי

 .כלום

 

של " הרחבתו"הם שיחליטו על , כלום ניתן להסכים כי יישוב או מועצה כלשהם כאמור

?  בתחומםעל  הקמתם של  יישובים חדשים –לפי פרשנות זו , ובפועל, היישוב

" הרחבה"המועצה היא תקרא ומאחר שהבניה החדשה מצויה בתוך תחום שיפוט של 

 ללא -כל אלה . על אף שמבחינה פיזית היא רחוקה מרחק קילומטרים מהיישוב הוותיק

, אפילו בתוך ישראל! ?עצם ההחלטה על ההקמהאישור של דרג מדיני כלשהו לגבי 

אין איש מעלה בדעתו כי מועצה , בה הקמת ישוב חדש אינה טעונה כל כך כמו בשטחים

 .להקים ישוב חדש, על דעתה בלבד,  היא שתחליט,מקומית פלונית

 

אך ,  ביקשה הממשלה להקל על הרחבת יישובים1999 בהחלטת –וזאת יש להדגיש 

מצאה  להבחין  הבחן היטב בין הרחבה של יישוב בתוך תחום ישראל  לבין הרחבה של 

לא כך לגבי .  פטרה מהסכמת דרג מדיני להרחבה–את הראשונים . ש"ישובים באיו

 מחמת הפן המדיני והמשמעות –והטעמים לכך ברורים כשמש . בניה בשטחים

ומחמת הפן הביטחוני המתחייב מכל , ש"הבינלאומית והפוליטית של בניה בשטחי איו

 . בניה באזור זה

 

 

 

 

, שכונה של ישוב קיים/ הפרשנות האמורה מובילה לתוצאה כי בין הרחבה , יתר על כן ).4(

יכולה , לשיטת המחזיקים בפרשנות זו, הרחבה. אין ולא כלום, לבין הקמת יישוב חדש

יכולה להיות של , השכונה או ההרחבה. להיות במרחק של קילומטרים מהישוב הקיים

" השכונה"לבין " האם"כאשר אין כל קשר או זיקה אורבניים בין יישוב , אגודה אחרת

 . וט אחדהקשר היחיד ביניהם הוא תחימתם בתוך תחום שיפ". הרחבה/ "

" הרחבה"היא מייחסת למלים . פרשנות כאמור חותרת תחת פרשנות סבירה למלים

על פני הדברים זו פיקציה לכנות . מעבר למה שמלים אלה יכולות להכיל" שכונה"ו

זו פרשנות בלתי סבירה שמובילה ". הרחבה"ו" שכונה"יישובים חדשים אלה בשם 
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ונות והרחבות אלה הם יישובים בה שכ, לתוצאה שאינה מתיישבת עם המציאות

 .נפרדים

 

 לשיטת המחזיקים –שהדרג המדיני מעורב , עוד אוסיף כי פרשנות זו מובילה לתוצאה ).5(

 רק עם תחילת –קרי .  רק מעת שנדרשת הרשאה לתכנון מאת שר הביטחון-בדעה זו 

 . הדרג המעורב הוא שר ביטחון בלבד. ההליך התכנוני

 

, ישנם פנים רבות, ש"ודאי בשטחי איו, מת יישוב חדשכבר עמדתי על כך שלהק

מבחינה חברתית מבחינה ציבורית פנים , מבחינה כלכלית, מבחינה מדינית ובינלאומית

גם , לא בכדי החליטה הממשלה כי על הקמת יישוב חדש. ישראלית ובחינות נוספות

ם נכון כלו. קל וחומר הקמת יישוב בשטחים. הממשלה כולהתחליט , בתוך ישראל

 כביכול הממשלה הפקידה למעשה בידי שר 1999 -לפרש את החלטת הממשלה מ 

שבינן לבין ישוב חדש אין , הביטחון לבדו להחליט על הקמת שכונות והרחבות חדשות

אך השיקולים . שר הביטחון הוא האדם המוסמך לשקול שיקולי ביטחון? ולא כלום

וצאה פרשנית זו חותרת תחת קביעת ת. הרלוונטיים להקמת יישוב הם רחבים בהרבה

 . הממשלה עצמה כי הקמת יישוב חדש טעונה החלטת ממשלה

ש חלה  אחריות רבה על "עוד יש לציין כי בצדה של החלטה על הקמת ישוב בשטחי איו

 . מן הראוי שזו תוטל על שכמה של הממשלה כולה. הגורם המחליט

 

 היועץ המשפטי לממשלה שהוא הפרשן נימוק נוסף התומך בגישתי נשען על פרשנות ).6(

 נדרש מר אליקים רובינשטיין לפרשנות 1997בשנת . המוסמך להחלטות הממשלה

 .  לבקשת הפרקליט הצבאי הראשי1984החלטת 

 

לגבי החלטה זו נכתב בדברי . ל" הנ1984בדיון זה נדונו שאלות פרשניות בנוגע להחלטת 

 :הסיכום של היועץ

 

 שטח רצוף של יישוב איננה מחייבת החלטת על פי החלטה זו הרחבת"

 מחייבת החלטת –מכאן עולה כי הרחבת שטח שאינו רצוף . ממשלה

בנושא זה הושמעה העמדה הפרשנית לפיה רק הרחבה של שטח . ממשלה

בשונה מהרחבת , זאת. ללא רצף טריטוריאלי מחייבת החלטה כזו, בנוי

היועץ .  החלטת ממשלהשאינה מחייבת על פי שיטה זו, תחום שיפוט בלבד

המשפטי לממשלה סיכם עניין זה בציינו כי אינו רואה בסיס משפטי 
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יש לשיטתו צורך , לפיכך. לפיו ההחלטה חלה רק על הרחבת שטח בנוי

לרבות מקרים של הרחבת תחום , בהחלטת ממשלה בכל הרחבת ישוב

 ." שיפוט

 

קבוע כי החלטת בהסתמך על פרשנות היועץ המשפטי לממשלה כאמור לעיל יש ל

לפי . ולא רק על הרחבת תחום שיפוט,  במובן הרחבת בניההרחבה מדברת על 1984

בין , כל הרחבה מבוקשת, 1984הכרעת היועץ המשפטי לממשלה בנוגע להחלטת 

 . מחייבים החלטת ממשלה–הרחבת שטח בנוי ובין הרחבת תחום שיפוט 

 

מה לכך שכוונת המחליטים לגבי עוד אוסיף כי ניתן למצוא חיזוק בלשון ההחלטה עצ

נזכיר לצורך כך את לשון ההחלטה . להרחבת בניהההרחבה עליה נסבה ההחלטה היתה 

 : שקבעה

 

הרחבה בשטח רצוף של יישוב אשר הוקם או מוקם על פי אישור הועדה "

והיא מותנית , להתיישבות אינה זקוקה להחלטה מיוחדת של הועדה

שפטים בכל הנוגע לבעלות על באישורים המקצועיים של משרד המ

הביטחון והגורמים המיישבים של , של משרד הבינוי  והשיכון, הקרקע

ושל מועצת , התיישבות (בנושאים של בינויההסתדרות הציונית העולמית 

 )"התכנון העליונה

 .)ש. ט–ההדגשה שלי (

 

 אלה  דברים.הרחבת בניההנה עיננו רואות כי ההרחבה שנדונה בהחלטת הממשלה היא 

 .עולים בקנה אחד עם פרשנות היועץ המשפטי לממשלה להחלטה זו

 

עוסקות , "הרחבה" שתיהן מדברות במונח - 1999 והחלטת 1984מאחר שהחלטת 

 הרי ,  ובאה במקומה1984 ביטלה את החלטת 1999והחלטת , באותו הקשר

 

" הרחבה" כוונתה לאותו עניין בדיוק כמו 1984שבהחלטת " הרחבה"שהמלה 

 .1999החלטת ב

 

מניירות העמדה שהוכנו בפרקליטות הצבאית לקראת ישיבת הממשלה בעניין החלטת  ).7(

 היה גבעת 1984 לגבי החלטת 1999כי המקרה שהעלה את הקושי בשנת ,  עולה1999
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. למיטב ידיעתי גבעת הזית היתה כלולה בתחום שיפוט אפרת ממילא. הזית ביישוב אפרת

ישיבה לא התייחס כל עיקר להרחבת תחום שיפוט אלא כך שהמקרה שנדון באותה 

עקב הקפאת תוכנית הבניה לגבעת הזית שנים קודם , להחלטה על הרחבת הבניה ביישוב

מתוך פרוטוקול ישיבת הממשלה בו עיינתי במזכירות הממשלה עולה שתחום שיפוט . לכן

 .לא נזכר כל עיקר בדיון זה

 

 1984 פרשו גם הרשויות השונות את החלטת 1999מקרה גבעת הזית מלמד שעד שנת  ).8(

של ישוב קיים כאשר ההרחבה איננה , כמחייבת אישור ממשלה להרחבת בניה בפועל

, הרי גבעת הזית היתה בתחום שיפוט אפרת. ברצף טריטוריאלי עם היישוב הוותיק

והקושי באישור הבניה שלה היה נעוץ בכך שבנייתה הוקפאה וכדי לחדשה היה צורך 

 בדבר בניה שאינה ברצף ליישוב 1984 -לפי החלטת הממשלה מ(ישור הממשלה לכך בא

אך מתחייבת מסקנה כי עד לאותו זמן פירשו . 1999לכן בא השינוי בהחלטת ). קיים

.  כמתייחסת גם לבניה בפועל ולא רק לתחום שיפוט1984הרשויות השונות  את החלטת 

הדבר עולה גם מתוך . ת הזית מוכיח זאתומקרה גבע, אלא נהגו כך, ולא רק פירשו כך

היועץ כתב בהחלטתו מה ניטען בפניו על ידי . 1984החלטת היועץ בנוגע להחלטת 

בנושא זה הושמעה העמדה הפרשנית לפיה רק הרחבה של שטח : "וכך כתב, מערכת הביטחון

שאינה , לבדבשונה מהרחבת תחום שיפוט ב, זאת. ללא רצף טריטוריאלי מחייבת החלטה כזו, בנוי

 "מחייבת על פי שיטה זו החלטת ממשלה

בניה  כי הרחבת 1997בשנת , משמע מערכת הביטחון היא שטענה בפני היועץ המשפטי

 . 1984שלא ברצף טריטוריאלי מחייבת החלטת ממשלה לפי החלטת 

 

 זכתה בשני מקרים שונים להתייחסות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 1984החלטת  ) 9(

בחודש אוגוסט שנת  , במקרה אחד. מני מזוז, א היועץ המשפטי לממשלה היום הו–דאז 

הצעה , ביקש שר הפנים להביא לאישור ועדת שרים לענייני פנים ושירותים,  1998

כנדרש מכוח החלטת ממשלה , לבטל את הצורך באישור הממשלה להרחבה של יישוב

כתב על דעת היועץ המשפטי ו, המשנה ליועץ דאז התבקש להתייחס להצעה. 1984משנת 

כי היועץ המשפטי לממשלה , לממשלה למשנה למזכיר הממשלה דאז מר אריה זוהר

 : וכך כתב. ש"מתנגד להחלטה ככל שהיא מתייחסת להרחבת יישוב בשטחי איו
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 פטרה מהצורך בהחלטה 1984משנת ) 40/הת (640בעוד שהחלטה . ב"

, ללא הסבר, ם כאןמבקשי, "הרחבה בשטח רצוף של יישוב"מיוחדת 

 .לפטור הרחבה גם שלא משטח רצוף

ממשלות ישראל לדורותיהן שמרו בידן את סמכות ההחלטה בדבר הקמה 

של ישובים חדשים בשל המשמעויות וההשלכות שיש להחלטה כזו 

, ע"ובמיוחד כאשר מדובר בהקמת ישובים בשטחי יש, בהיבטים שונים

להחלטת ' ראה סעיף ז(נוכחית כך גם החליטה הממשלה ה. והדברים ידועים

הצעות להקמת : "... שם נקבע כי2.8.96 מיום 150הממשלה מספר 

 ").יובאו לדיון ולהחלטת הממשלה, ישובים חדשים

, דומה במהותה ובהשלכותיה, שלא בשטח רצוף, של ישוב" הרחבה"

ועלולה גם לשמש בפועל להקמת , להקמת ישוב חדש, במובנים רבים

 ".הרחבות"ווה של ישובים חדשים במס

ככל שהצעת ההחלטה מטעם שר הפנים אכן מכוונת רק , אשר על כן

יש לציין זאת במפורש , )הקו הירוק(ליישובים בתחומי מדינת ישראל 

וכן מן הראוי לדעתנו להותיר על כנו את הסייג לגבי הרחבה שלא , בהחלטה

 .).ש. ט–ההדגשה במקור (." בשטח רצוף

 

 ברוח החלטת 1984אז נדונה הצעה לשנות את החלטת , 1998 מקרה שני היה בנובמבר

הוצע כי סמכות שר הביטחון בדבר אישור הרחבה .  כפי שהתקבלה בסופו של דבר1999

על דעת היועץ , מר מזוז כתב למזכיר הממשלה. שר הביטחון להתיישבות' תואצל לע

וחזר על , אליכי אין מקום להאצלת סמכות בעניין כה קרדינ, המשפטי לממשלה דאז

 .שהובאו על ידי לעיל, עיקרי  דבריו  משכבר

 

מבססים לחלוטין את , דבריו אלה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דאז מר מני מזוז

 . העולה עמם בקנה אחד, עמדתי המפורטת לעיל

 

קיבלתי לידי את הנחיית , ח ביניים זה"סמוך מאד למועד הגשת דו, בימים אלה ממש ).10(

קבלת החלטה בנושא : " שעניינה1.1800 מספר 6.12.04המשפטי לממשלה מיום היועץ 

 ".הקמת יישובים חדשים

 

 : בפתח ההנחיה קובע היועץ המשפטי לממשלה את הדברים הבאים  
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ובעלת השלכות , החלטה על הקמת יישוב חדש היא עניין שבמדיניות"

ועל כן , וניםשל משרדי ממשלה רבים וש רחבות על היבטים שבאחריות 

 " או על ידי ועדת שרים מטעמה, מן הראוי כי תתקבל על ידי הממשלה

 

 קבלת החלטה על הקמת יישוב טרםההנחיה כולה דנה במוטל על משרדים שונים לבדוק  

 . חדש 

 

אני סבורה כי ניתוח משמעות החלטות הממשלה שנעשה על ידי לעיל עולה בקנה אחד עם 

לא ייתכן כי הממשלה התכוונה בהחלטותיה . המשפטי לממשלהרציונאל ההנחיה של היועץ 

ובינן לבין הקמת יישוב חדש אין , שאינן צמודות דופן ליישוב קיים, להקמת הרחבות ליישובים

זאת נוכח משמעות .  תהיה נתונה בידם של פקידי משרדים ומועצות אזוריות–ולא כלום 

 שצריך שתהיה מוטלת על הדרג המדיני ההחלטה על הקמת יישוב חדש והאחריות הכרוכה בכך

 .הרחב והבכיר ביותר

 

החלטת ממשלה , ומחייבות כיום,  חייבו–עולה מהמקובץ שהחלטות הממשלה הרלוונטיות  ).11(

, שהיא בגדר הרחבה של הישוב, כל בניה הקשורה לישוב קיים. על הקמת יישוב חדש

 הממשלה חלות הן על החלטות. מחייבת הסכמת ראש הממשלה ואישור שר הביטחון

 .והן על הרחבת תחום שיפוט, הרחבה במובן הפיזי של בניה

והקמת יישוב חדש אינם , הרחבה של יישוב קיים. הרחבה של ישוב יש לפרש בסבירות

 . רשות מקומית/ גם אם היישוב החדש הוקם בתוך תחום שיפוט של יישוב, היינו הך

 

,  בין הקמת ישוב חדש לבין הרחבת ישוב קיים אינה עושה הבחנה ברורה1999מאחר שהחלטת 

 . יש צורך בשינוי ההחלטה וקבלת החלטה אחרת תחתיה

 

 :לסיכום פרק זה
 

 . החלטה של הממשלה כולה, הקמת יישוב חדש חייבה מאז ומעולם .א

 

 טריטוריאלי עם שלא ברצף יישוב על ידי הוספת מבנים הרחבת 1999 - ל1984בין השנים  .ב

חייבה החלטה של , שהוקם לפי החלטת ממשלה או ועדת שרים להתיישבותיישוב ותיק 

 . הממשלה כולה
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 בין ברצף טריטוריאלי עם ישוב – בשטחים הרחבת בניה של יישוב מחייבת כל 1999משנת  .ג

הסכמה כאמור צריכה להינתן ;  הסכמת ראש הממשלה ואישור שר הביטחון–ותיק ובין אם לאו 

 .כנון על ידי שר הביטחוןטרם מתן הרשאה לת

 

 מדברות בהרחבה של ישוב קיים הן מהבחינה הפיזית של הוספת – 1999 - ו1984החלטות  .ד

 . והן מבחינת הרחבת תחום שיפוט, בניה

 

וצריכים להתפרש לפי הנתונים , אינם היינו הך, של יישוב קיים" הרחבה"הקמת יישוב חדש ו .ה

הקמת מבנים . ישוב כפרי הינה בניה צמודת דופן ליישובהרחבה של ; הפיזיים הנוגעים בדבר

אינם בבחינת הרחבת יישוב קיים , )מאות מטרים בקו אווירי ויותר(במרחק ניכר מדופן היישוב 

/ אלא הקמת יישוב חדש גם אם היישוב הוותיק והישוב החדש מצויים בתחום שיפוט של ישוב 

 . רשות מקומית אחת

 

לא ברור מה בין הרחבה של יישוב קיים לבין הקמת יישוב . ר בהירות לוקה בחוס1999החלטת  .ו

החלטה . פירוש הרשויות להחלטה זו הוציא מדרך הקמת יישובים בשטחים את הממשלה. חדש

 . זו יש לשנות

 

 המלצות

 
 :  ולקבוע במקומה175אני ממליצה לבטל את החלטה 

 

 ש"החלטה זו מתייחסת להקמת והרחבת יישובים בשטחי איו

 

שהוקם ") הרחבה: "להלן(ש "הקמת יישוב חדש או הרחבת בניה של יישוב בשטחי איו .א

 .  טעונה החלטת ממשלה-לפי החלטת הממשלה או ועדת שרים להתיישבות 
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 טעונה –ש "אזורית או עירונית או ישוב באיו/ הרחבת תחום שיפוט של מועצה מקומית  .ב

 . החלטת ממשלה

 

והוקמו בסמוך לו שכונות , טת הממשלה או ועדת שרים להתיישבותיישוב שהוקם לפי החל .ג

לא תבוצע כל הרחבה ליד או בסמוך למבנים אלה עד שלא יוכרע מה , או מבנים שלא כדין

 . יעשה בהם

 

 

 

ולא תדון ועדה לתכנון בתוכנית אלא רק , לא תינתן הרשאה לתכנון על ידי שר הביטחון .ד

 .ת הדרג המדיני כמתחייב מהחלטה זולאחר הצגת אישורים מתאימים מא

 
 

 ההיבט הקרקעי 4.2.2
 

 

 אדמות מדינה  4.2.2.1
 

צ בפרשת אלון " שבאה בעקבות הכרעת בג1979החלטת . הקמת יישוב מחייבת הקצאת קרקע להקמתו

 ראה פרק –" אדמות מדינה ("באדמות מדינהכי הקמת ישובים ישראלים בשטחים תיעשה , מורה קבעה

, מאז נעשו הכרזות על קרקעות כאדמות מדינה, ואכן) הבהרת מושגים, רות מקדימותהע, פתח דבר

רשאי להקצות אך ורק קרקעות , המנהל את אדמות המדינה, )הבהרת מושגים, שם,ראה שם (והממונה 

 קרקעות –ראה פרוט הקרקעות בפרק הבהרת מושגים (שנכללות בסווג הקרקעות כאדמות מדינה 

 .ות שהוכרזו כאדמות מדינהבתוכן קרקע, )מדינה

 

בדיקה בפנקסי רישום : טכניקת ההכרזה על קרקע כאדמת מדינה כללה מספר בדיקות שנעשו ובהן

בדיקה בפועל ; )ש עברו הליך של הסדר מקרקעין"אך כאמור  רק כשליש מהקרקעות באיו(המקרקעין 

יכי ההכרזה מסומן השטח בחלק מהל. א שהשטח לא עובד מספר שנים"בדיקה בתצ; שהשטח אינו מעובד

נעשה פרסום , נעשה סיור בשטח כולל הצגת גבולותיו בפני מוכתרים של הכפרים הסמוכים, על ידי מודד

 .בכפרים ונקצב זמן להגשת התנגדויות למי שיש לו טענות על זכויות בשטח
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מוני ההכרזות מנהל לשכת התכנון במנהל האזרחי מסר לי כי בדיקת ההכרזות על אדמות מדינה לעומת סי

עתה מתברר כי במקרים רבים אין זהות בין תחומי ההכרזה של . מגלות אי דיוקים חמורים, על המפות

אין זהות בין גבולות אדמות המדינה שהוכרזו לבין גבול ; לבין הקצאת הקרקע שנעשתה, קרקעות מדינה

 .השיפוט שנקבעאין התאמה בין תחום אדמות המדינה שנקבעו לבין תחום ; התוכנית שאושרה

 

הסביר את אי הדיוקים האמורים בשיטת סימון לקויה של הקרקעות , ראש תחום תשתית במינהל האזרחי

בכל . עוד ציין כי רישומי קרקעות אלה נעשו תחילה על תצלומי אוויר. על מפות, שהוכרזו כאדמות מדינה

באותם זמנים של ההכרזות על . יוכאשר מרכז הצילום מדויק יותר ביחס לציד, א יש אלמנט של עיוות"תצ

א מדויק "היום הצילום בתצ(ויצרו עיוותים לא מעטים , א נעשו בדרך מיושנת"צילומי התצ, אדמות מדינה

 ). בהרבה לעומת אלה מאותה תקופה

 

 

 

 . אי הדיוקים הרבים שבסימוני אדמות המדינה המוכרזות מוסברים באלה, מכל מקום

 

חלק מהקרקעות שהוקצו על ידי הממונה כי , ובדה המתבררת עתהלנתונים אלה יש השלכה על הע

ובחלקן קרקעות , אינן בגדר אדמות מדינה מוכרזות אלא הן בגדר אדמות סקר, לחטיבה להתיישבות

והחטיבה ; להקצות אך ורק קרקעות מדינה, הממונה הקפיד כדבריו, אמנם. פרטיות של פלסטינים

אך עתה מתברר . הממונה קרקע להקצאה שהיא אדמת מדינה בלבדלהתיישבות טענה בפני כי הם קיבלו מ

 . כי אין זו התמונה העובדתית במלואה
 

, היו של אדמות סקר, ח תשתית מסר לי כי בזמנו חלק מהקרקעות שהוקצו לחטיבה"רת, יתר על כן

ר  עקב הנחיה בנדון של היועץ המשפטי לממשלה מ1998נוהג זה פסק רק בשנת .  שהן כאלהבידיעה

 . רובינשטיין

 

ש בין היתר לשם מימוש "עלי לציין כי בימים אלה נערכת עבודת הכנה מורכבת לצורך תיחום יישובי איו

. ש"עבודת ההכנה מחייבת בחינת מעמדה של הקרקע ביישובים רבים באיו. הבנות עם הממשל האמריקאי

ממצאים אלה הפתיעו את . לכתוצאה מהבחינה הפרטנית מתגלית תמונת מצב בעייתית מאד כמתואר לעי

 .  אנשי המנהל האזרחי עצמם
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 אדמות סקר 4.2.2.2
 

לפיכך חלק ניכר מהן אינו רשום ולא ידוע  אם . ש אינן מוסדרות"חלק ניכר מהקרקעות באיו, כאמור

מאחר שהיה צורך באיתורן של קרקעות מדינה לצורך הקמת יישובים ישראלים . אדמות מדינה הן אם לאו

החלה בדיקת , 1979צ בפרשת אלון מורה משנת "דיניות הממשלה ובעקבות החלטת בגבהתאם למ

המיועדות להכרזה עליהן כאדמות , קרקעות בבדיקה. קרקעות לצורך ההכרזה עליהן כאדמות מדינה

 . כונו אדמות סקר, מדינה

 

בשנת . נהתחילה היה משרד המשפטים מעורב בהחלטה האם ניתן להכריז על קרקעות סקר כאדמות מדי

נוכח החלטת ממשלת ,  השתנתה מדיניות הממשלה בנוגע לאיתור קרקעות לצורך הקמת יישובים1992

 . ל על הקפאת הבניה בשטחים"רבין ז

בשלב זה . שונתה שוב המדיניות ונערכו לאיתור קרקעות כאמור, 90 –בשנות ה , בשלב מאוחר יותר

במגמה לאתר אדמות , לים כיצד יתוחמו קרקעותשהוא קביעת כל, נוהל אדמות סקרהוחלט על כינון 

ושלבי הטיפול בהן עד להכרזה , הנוהל קובע הוראות לגבי  סימונן של אותן קרקעות שאותרו. מדינה

 האם נוהל אדמות סקר היא לברר תכליתעלי לציין ולהדגיש כי . עליהן או על חלקן כאדמות מדינה

 .כקרקע מדינההקרקע המסוימת היא קרקע שניתן להכריז עליה 

 

לפיכך תחילת נוהל . יש צורך באישור שר ביטחון להתנעת תהליך סקר, לפי הפרקטיקה שהתגבשה

ל "ז או מתאם פעולות צה"או אלוף פקמ, אדמות סקר מותנית בהנחיית עוזר שר הביטחון להתיישבות

חים המיועדים שר הביטחון להתיישבות הוא שמצהיר בשם שר הביטחון על השט' ע, בדרך כלל. בשטחים

 . לאיתור

 

נמסר ". צנרת"בקשות אלה מצויות ב. כיום תלויות ועומדות בקשות להכרזת אדמות סקר כאדמות מדינה

, אינני יודעת בכמה בקשות כאמור מדובר. לי כי לגבי כל בקשה נאספים נתונים על ידי הממונה ואחרים

בדיקה אמורה להינתן חוות דעת מטעם בשלב מתקדם של ה. אך ככל הידוע לי מדובר בבקשות לא מעטות

מספר הבקשות המונחות אצלו כיום בהמתנה למתן חוות דעת משפטית הוא . ש"היועץ המשפטי לאיו

גבעת : ואלה הם, המתייחסות לקרקעות עליהן ממוקמים מאחזים בלתי מורשים, כחמש בקשות

שנה בקשה נוספת אך אינני יודעת ככל הנראה י. בל חרשה'ג; ום אל חמרי'רוג; נווה דניאל צפון; הרואה

 . לאיזה מאחז היא מתייחסת
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 הקצאת קרקע לגוף מיישב 4.2.2.3
 

 .מוקצה בפועל על ידי הממונה, הקרקע להקמת יישוב קהילתי או כפרי, ככלל

ההקצאות נעשות בעיקרן  להסתדרות הציונית העולמית השייכת לסוכנות . ההקצאה נעשית לגוף מיישב

מקצה את הקרקע למועצות , באמצעות החטיבה להתיישבות שלה, והיא, גוף מיישבשהיא , היהודית

ישנם . או ליישובים הכפריים שבתחום המועצות האזוריות, ש"האזוריות או למועצות המקומיות באיו

גופים מיישבים נוספים אך ההסתדרות הציונית היא הגוף המיישב המרכזי בכל הנוגע להתיישבות 

 . ש"הכפרית באיו

 

הכנת , הכנת תוכניות, גיבוש גרעין התנחלותי, הגוף המיישב אחראי על הקמת היישוב מבחינה פיזית

 .המבנים הראשונים למגורים ומתן אמצעי ייצור למתיישבים, קרי" המחנה הזמני"בניית , התשתיות

 

 . מקצה הממונה את הקרקע למשרד הבינוי והשיכון, לגבי יישובים עירוניים

 

שכפי שנמסר לי במינהל האזרחי נעשו הקצאות לגוף , יקריות אלה קיימים מקרים אחריםבצד הקצאות ע

והקרקע הוכרזה כרכוש ") הימנותא"כמו (מיישב אחר על פי החלטת ממשלה או לגוף שרכש קרקע 

 .ממשלתי

 

 

 

 )קביעת תחום השיפוט(ההיבט המוניציפאלי  4.2.3
 

בדבר ניהול מועצות שהוצא על ידי אלוף הפיקוד באופן פורמאלי נקבע תחום שיפוט של ישוב בצו 

 ). 892מספר (, בדבר ניהול מועצות מקומיות צווב; )783. צו מס(, אזוריות

משרד הפנים הנו בגדר גורם . על ידי משרד הפנים, תחום השיפוט נבחן בפועל טרם קביעתו הפורמאלית

. ד איננו מחויב לקבל את המלצתושכן אלוף הפיקו, ש"מייעץ בכל הנוגע להכרזת תחום שיפוט באיו

 . ההמלצה בדרך כלל מתקבלת במלואה, כפי שנמסר לי על יד משרד הפנים, בפועל

 

 . תחום השיפוט נקבע על ידי האלוף רק לאחר אישור שר ביטחון על דעת ראש הממשלה
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באית בהתאם לחקיקה הצ. תחום השיפוט קובע את גבולות האחריות המוניציפלית של הרשות המקומית

בכפוף לכל דין אחר , רשאית הרשות המקומית להפעיל את סמכותה בתחום השיפוט שלה, החלה באזור

קביעת . רשות מקומית אינה רשאית להקים מבנים אלא בכפוף להוראות חוק התכנון והבניה הירדני. שחל

  . איננו מאפשר בניה אלא בכפוף לחוק–תחום שיפוט 

 

מרחב . חייב להיות מוגדר מרחב התכנון,  בשטח שבתחום רשות מקומיתכדי שניתן יהיה לבנות, כמו כן

לא כל תחום .  לחוק התכנון והבניה הירדני מגדיר היכן ניתן לתכנן תוכנית13התכנון בהתאם לסעיף 

תנאי למתן . אין בהכרח זהות בין תחום תכנון לבין תחום שיפוט. השיפוט של רשות מקומית מיועד לתכנון

 . יא שהוגדר מרחב התכנוןאפשרות בניה ה

 
 :ש"אלה הרשויות המקומיות באיו

 

, כמו מעלה אדומים, ישנן מועצות מקומיות שהן עיריות; דוגמת היישוב אפרת, ישנן מועצות מקומיות

 .אריאל

בדרך כלל כל ישוב המשוייך למועצה אזורית . וישנם ועדים מקומיים של יישובים, ישנן מועצות אזוריות

 .נציג מטעמו למועצה האזוריתשולח , מסוימת

 

 . ש היא כפרית"רובה של ההתיישבות הישראלית באיו

המשורטט על מפה המצורפת לצו האלוף המכריז על הקמתן או , לרשויות המקומיות מוקצה תחום שיפוט

 . על שינויי הגבול שלהן

 

 

 

 

 

 

 הרחבת תחום השיפוט במחצית השניה של שנות התשעים
 

ש הורחב במחצית השניה של שנות ה "ובים והרשויות המקומיות והאזוריות באיותחום השיפוט של הייש

הרחבת תחומי השיפוט נעשתה ללא כל קשר לצרכים האורבאניים של . מסיבות מדיניות, 90 -

 . הישובים הקיימים
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 : המועצות האזוריות
 

 על אותה מועצה המועצות האזוריות חולשות כל אחת על מספר מסוים של יישובים כפריים הנמנים

  הוא שקובע איזה ישוב כפרי שייך 783. צו מס, בדבר ניהול מועצות אזוריות אלוף הפיקוד צו. אזורית

תחום . 783תחום השיפוט של המועצות האזוריות בשטחים מוגדר בצו . לתחום מועצה אזורית מסוימת

 : השיפוט של מועצה אזורית יכול להיות מוגדר בשתי דרכים

 

 תחום היישובים אשר שמותיהם מפורטים בתוספת מתחת לשמה של אותה מועצה צירוף" .א

" איים" "איים"כאשר כך מוגדרת המועצה האזורית הרי נראים תחומי השיפוט שלה כ. "אזורית

חלקים שאינם מתוחמים בצו השיפוט של המועצה אינם כלולים בתחום . בתוך שטח גדול

 . שיפוטה

 

המתוחם והמשורטט בצבע , המועצה האזורית המפורט בתוספתהשטח הנושא את שמה של " .ב

אדום במפה חתומה בידי מפקד האזור למעט שטחים סגורים וקרקעות בבעלות פרטית שאינם 

 ".אך לרבות שטח שנתפס בצו לצרכים צבאיים. בתחום יישוב

 

הדרך השניה להגדרת תחום השיפוט של מועצה אזורית היא תחימת קו בשטח נרחב כאשר 

יש לשים לב . וצאים ממנו אותם שטחים שאינם כלולים בתחום השיפוט של המועצה האזוריתמ

אינם כלולים בתחום השיפוט של המועצה ) בדרך כלל פלסטינית(וקרקע פרטית , כי שטח סגור

 .המוגדרת לפי אפשרות זו

 

 ואין בהם יישוב עוד נובע מן ההגדרות לעיל כי ישנם שטחים נרחבים המצויים בתחום מועצות אזוריות

 . כלשהו

 

 

 

 

 

 תחום יישוב
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 : והוא, תחום ישוב אף הוא מוגדר בצו המועצות האזוריות

 

השטח הנושא את שם הישוב המתוחם בקו במפת אותו ישוב או במפת "

 ". המועצה האזורית החתומה ביד מפקד האזור

 

 חלוקת המדינה למחוזות
 

באופן .  בחלוקה המנהלית של המדינהבאופן פורמאליים ש אינם כלול"מן הראוי להבהיר כי יישובי איו

. 6.7.04, ד"ז בתמוז התשס" מיום י5331כאמור בילקוט הפרסומים ,  מחוזות למדינה6פורמאלי ישנם 

והישובים המוכרים שם מתוקצבים על ידי , וכך חבל עזה, ש כמחוז נוסף" נחשב אזור איובפועלואולם 

 . ר וענייןהמדינה כישוב בתוך ישראל לכל דב

 

  סמל ישוב–ישוב מוכר 
 

הקביעה בדבר זכאות לסמל יישוב נעשית על ידי הלשכה המרכזית . סמל ישוביישוב מוכר מקבל 

מהווה , המוענק לישוב המקיים מספר תנאים, סמל היישוב. לסטטיסטיקה בתיאום הדוק עם משרד הפנים

 בנק לישוב ולזכות במענקים הניתנים לישוב ועל בסיס זה ניתן לפתוח חשבון, של היישוב" תעודת זהות"

 . בישראל

 .סמל יישוב אינו מוענק ליישוב שאין לו תכנית מפורטת כדין, ככלל

 

עיון בפרסום סמלי יישוב של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעלה כי רוב המאחזים הבלתי מורשים 

 .אינם מוכרים כיישובים ואין להם סמל יישוב

 

 

 יההיבט התכנונ 4.2.4
 

, פתח דבר, הליכי התכנון המתחייבים לאישור תכנית מפורטת נסקרו על ידי בתמצית בפרק הראשון

 . ראה שם–) הבהרת מושגים(הערות מקדימות 
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 הוא החוק שחל –האחד . ש  מורכבת בעיקרון משני רבדים עיקריים של חקיקה"החקיקה באזור איו

רובד שני . מנדטורית וירדנית, זה כולל חקיקה עותומניתרובד . 1967 –ל לאזור ב "באזור עם כניסת צה

 .ל באזור" כולל את תחיקת הביטחון שחוקקה על ידי מפקד צה–

 

 חל חוק התכנון והבניה הירדני ושנויים והוראות שנקבעו בתחיקת –בכל הנוגע לתכנון ובניה 

 .הביטחון בנושא התכנוני

 

 ופיקוח רישוי, תכנון: ילות והםש כוללות שלושה תחומי פע"רשויות התכנון באיו

 
 :התכנון

 

הן הגוף המוסמך לטפל ולהחליט בנוגע לתוכניות . ועדות התכנוןהן : האחת. התכנון כולל שתי מערכות

הן הקובעות את התכנון והבניה . תוכניות התכנון לסוגיהןהן , מערכת שניה. מתאר ותוכניות מפורטות

 .המותרים בתחום שטח נתון

 

ועדה ). ע"מת(מחוזית ומועצת תכנון עליונה ; מקומית:  רמות של ועדות תכנון3הירדני קובע חוק התכנון 

היתר ניתן להוציא רק מכוחה .  רשאית רק להוציא היתר בניה על פי תוכנית מאושרת בת תוקףמקומית

. יתועדה מקומית עוסקת בעיקר בהוצאת היתרי בניה ובפיקוח על הבניה הבלתי חוק. של תכנית מפורטת

תחום סמכותן של הועדות . ועדה מקומית אינה מוסמכת לשנות תוכניות קיימות או לתכנן חדשות

ועדת תכנון  . לחוק התכנון והבניה הירדני13שנקבע מכוח סעיף , המקומיות הוא מרחב התכנון שלהן

ך מרחב שכן סמכות הועדה היא רק בתו, מקומית אינה מוסמכת ליתן היתר בניה לפי תוכנית מנדטורית

 . ומקום שחלה תוכנית מפורטת לא חלה תוכנית מנדטורית, התכנון בו חלה תוכנית מפורטת

תהליך . מוסמכות לאשר תוכנית מפורטת.  הן ערכאה גבוהה יותר מהועדות המקומיותהועדות המחוזיות

י שר האישור חייב להתבצע בהתאם לכללים שנקבעו והוטמעו בתוך תחיקת הביטחון בכל הנוגע לאישור

 ). 1996ראה החלטת (ביטחון הנדרשים לצורך קידומה ואישורה של תוכנית 

 

 ע"מת. ע והוענקו להן על ידה סמכויות של ועדה מחוזית"הועדות המחוזיות הוקמו כועדות משנה של מת

ע מאשרת "מת. היא הערכאה התכנונית העליונה המקבילה למועצה הארצית לתכנון ובניה בישראל

; מוסמכת לתקן היתרי בניה שהוצאו על ידי רשויות תכנון נמוכות יותר, ות ומתאריותתוכניות אזורי

בראש . מוסמכת להמליץ על הכרזת מרחבי תכנון ומשמשת ערכאת ערעור עליונה על הועדות המחוזיות
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ט פנים של "מפקד האזור מינה את קמ. ע יושב לפי חוק התכנון והבניה הירדני שר הפנים הירדני"מת

 . והוא חותם על צווי ההכרזה של אזורי תכנון, ע"ר מת" האזרחי  כיוהמינהל

 

השלבים . אך מחייבת תוכנית מפורטת, נציין כי בניה באזורים כפריים אינה מחייבת תוכנית מתאר

מתן תוקף ; דיון בהתנגדויות; הפקדה להתנגדויות; העיקריים לאשור תוכנית כאמור הנם דיון להפקדה

 . ופרסום לתוקף

 .יה מכוח תוכנית בת תוקף מחייבת קבלת היתר בניהבנ

 
 רישוי

 

רישוי לבניה ניתן לקבל מכוח תכנית מפורטת בת תוקף שכוננה לפי תחיקת הביטחון או מכוח תוכנית 

 .מנדטורית

 

 ש"תוכניות מנדטוריות החלות בחלק משטחי איו

ם הכולל את מרחבי יהודה מרחב תכנון ירושלי: בתקופת המנדט הבריטי  הוכרזו שני מרחבי תכנון

לאזור ירושלים . למרחבי התכנון הללו הוכנו בתקופת המנדט תוכניות אזוריות. ומרחב שומרון, ובנימין

, הבניה על פי תוכנית כאמור הינה מוגבלת. S15לאזור השומרון הוכנה תוכנית   ; R/J/5הוכנה תוכנית  

אך יכולה להיות (ה שאינה קטנה מדונם אחד ומטרתה לאפשר בעיקר בנית יחידה אחת למגורים על חלק

הוראות התוכניות הללו מחייבות כל עוד . הבניה כאמור מיועדת לאזורים חקלאיים). גדולה ממנו בהרבה

לגבי קרקע בה היא , ניתן לבקש היתר בניה לפי תוכנית מנדטורית כאמור. לא שונו על ידי תוכנית אחרת

 שתחום סמכותה הוא בתחום השיפוט  של רשות – ישויועדת משנה לר: מאחת משתי ועדות, חלה

 כאשר מבוקש היתר מחוץ לתחום – ועדת משנה לתכנון מקומי, או; מקומית אך מחוץ למרחב התכנון

 . השיפוט ומחוץ למרחב התכנון

וזאת שלא כמו בהליכי תכנון לפי תוכנית , היתר כאמור אינו טעון כל אישור של הדרג המדיני

 . יקת הביטחוןמאושרת מכוח תח

הועדות . יש לציין כי בקשות למתן היתר בניה לפי תוכנית כאמור מוגשות גם לאחר שהמבנים כבר נבנו

כאשר הבקשה הוגשה , במקום שהמבקש היה זכאי להיתר מלכתחילה, אינן מסרבות להוציא היתר בניה

 .לאחר ביצוע הבניה בפועל

 
 פיקוח על הבניה הבלתי חוקית
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 . בין השאר בנושא הבניה הבלתי חוקית, מוקנות סמכויות פיקוח ואכיפהלועדות התכנון 

 

 : הינם כלהלן) ח"נוהל בב(שלבי הטיפול העיקריים בבניה בלתי חוקית 

בשלב ראשון מוציאה הועדה המקומית באמצעות פקחי יחידת הפיקוח צו הפסקת עבודה ומזמנת את 

.  יבוטל ההליך–היה וזה ניתן . ם בקשה להיתר בניההבעלים יכול להגיש בינתיי; הבעלים להופיע בפניה

 היא מוציאה –אם החליטה לדחות את הבקשה . תחליט הועדה בעניין, לא בוטל ההליך או לא הגיש בקשה

 הגיש ערר .  יום להגשת ערר30צו הריסה ומעניקה לבעלים ארכה בת 

 

ח מטעמה לפעול בעצמה להריסת  רשאית הועדה באמצעות אנשי הפיקו–או לא טרח להגיש ערר , ונדחה

הטיפול בבניה בלתי חוקית ). לחוק התכנון והבניה הירדני) 7(38בהתאם לסעיף (המבנה הבלתי חוקי 

 .ח" נוהל בב– המתואר לעיל נקרא

 

ש "ניתן כבר לציין כי תלויים ועומדים כיום אלפי צווי הריסה שהוצאו נגד בניה בלתי חוקית באיו

 .  עוד נעסוק בעניין זה בהמשך.ואלה אינם מבוצעים כלל

 

 

 סיכום ביניים
 

הקצאת קרקע ; לשם הקמת יישוב חוקי בשטחים נחוצה החלטת ממשלה עקרונית על הקמת יישוב

, הרשאה לתכנון הקרקע;קביעת תחום שיפוט ליישוב בצו אלוף הפיקוד; למטרה זו לגוף מיישב

 . הגשה לועדות התכנון וקבלת תוקף לתוכנית

 

 .  המתוארים לעיל מתחייב אישור הדרג המדיניבכל השלבים

 

 

 : סיכום השלבים בהם נחוץ אישור דרג מדיני
 

 ;)1996ראה החלטת (לשם הקמת יישוב חדש נחוצה החלטת ממשלה  .א

 .  טעונה החלטת ממשלה חדשה) 1992מלפני (מימוש החלטה ישנה על הקמת ישוב 

 

 :הרחבה של יישוב שהוקם כדין .ב
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היתה :  אם הרחבת הבניה נעשתה שלא ברצף טריטוריאלי עם היישוב הקיים,1999עד שנת 

 . נחוצה החלטת ממשלה

 היתה נחוצה הסכמת משרדי ממשלה רלוונטיים בלבד –אם ההרחבה נעשתה ברצף טריטוריאלי 

 )1984ראה החלטת (

 

הרחבת בין אם , בין אם ברצף עמו ובין אם לאו, כל הרחבה של ישוב שהוקם כדין: 1999משנת 

ראה ( טעונה הסכמת ראש הממשלה ואישור שר הביטחון –בניה ובין אם הרחבת תחום שיפוט 

 ). 1999החלטת 

 

 

 

 

 -כדי להניע הליך סקר . יש להחליט על הליך סקר, לצורך הכרזה על קרקע כעל אדמת מדינה .ג

 ; יש צורך באישור שר ביטחון

 

ראה (מחייבת קבלת אישור שר ביטחון , השהיא אדמת מדינ, הקצאת קרקע על ידי הממונה .ד

 ; )1996החלטת 

 

 ; )1996ראה החלטת (הרשאה לתכנון באדמות מדינה מחייבת אישור שר הביטחון  .ה

 

 ;)1996ראה החלטת (דיון בתכנית מתאר או תכנית מפורטת מחייבת אישור שר הביטחון  .ו

 

 וצו שהוציא 1996ראה החלטת  (פרסום לתוקף של תוכנית לא יעשה ללא אישור שר הביטחון .ז

 ). 1996 –ו "התשנ, )1445מספר (אלוף הפקוד בדבר אישור הליכי תכנון ובניה 

 

 .ש הנדרשים לפי הדין"עד כאן סקירת הליכי ההתיישבות הישראלית באיו

 

 . מכאן נעבור לשאלת המאחזים הבלתי מורשים
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 פרק חמישי

 המאחזים הבלתי מורשים
המשמעות המשפטית של  5.3 סיווג המאחזים לקטגוריות 5.2 ו מאחז בלתי מורשהמה 5.1

, רשימת המאחזים 5.5 מספר המאחזים ונתוני משרד הביטחון עד כה 5.4 סוגי הקטגוריות

 דרכי הקמת המאחזים 5.7 סיכום רשימת המאחזים 5.6 נתונים על פנויים וסיווגם לקטגוריות

 

ישיבות ועדות שרים להתיישבות בין שנקראו כך ובין , ת שרים לביטחוןישיבו, עיינתי בהחלטות הממשלה

  ולמיטב בירורי אין בנמצא החלטת –שתפקדו כועדות משנה להתיישבות של ועדת שרים לביטחון 

, בה הוחלט על הקמת ישוב חדש בשטחים, החל מתחילת שנות התשעים ואילך, ממשלה  או ועדה כאמור

 . ותיק יותראו הרחבת שכונה של יישוב 

 

הרי , והורחבו ישובים קיימים, מאחר שבשטח הוקמו ישובים רבים בחמש עשרה השנים האחרונות

ורובם ללא הסכמת ראש הממשלה ואישור , מתבקשת המסקנה כי אלה הוקמו ללא החלטה של הממשלה

 .שר ביטחון
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 ?מהו מאחז בלתי מורשה 5.1
 

 מדיניהעדר אישור של הדרג ה: מאפיין ראשון 5.1.1
 

הרי הוא בראש וראשונה נקודת יישוב שלא הוחלט , נראה לי כי אם עלי לאפיין מהו מאחז בלתי מורשה

 . על הקמתה בידי ממשלת ישראל  בדרך שנקבעה לכך על ידי ממשלות ישראל לדורותיהן

 

 .העדר תוכנית מפורטת בת תוקף: מאפיין שני 5.1.2
 

שרק , הוא העדר תוכנית מפורטת,  מאחזים בלתי מורשיםמאפיין שני לאותן נקודות יישוב הנקראות

 איננו מוסדר – הפן התכנוני של מקום יישוב כאמור –במלים אחרות . מכוחה ניתן להוציא היתר בניה

 . ואיננו חוקי

 

העדר סטאטוס ) הוראת שעה) (1539מספר (צו בדבר מבנים בלתי מורשים בהקשר זה אוסיף כי לפי 

 .  די לבסס הוצאת צו תיחום שטח במגמה לפנות את המאחזתכנוני כדין די בו כ

 

 . מתקיימים בכל המאחזים המנויים ברשימת המאחזים המפורטת בחוות דעתי זאת, שני המאפיינים הללו

עדיין ישנם אתרים שיש .  רוב רובם של המאחזים הבלתי מורשים הם נקודות יישוב מאוכלסות:הערה

ובכל זאת הם נכללים במונח , והם אינם מאויישים, ים מעובדת לידםוקרקע לעית, בהם מכולה או מחסן

 מאחז –הם בחלק ניכר מהמקרים , ניסיון החיים מלמד כי אתרים כאמור שאינם מאויישים. מאחזים

 . מספרם קטן מאד–כאמור . לכן אני מתייחסת לאתרים אלה כאל מאחזים. בהתהוות

 

  עם יישוב קייםהעדר רצף טריטוריאלי: מאפיין שלישי 5.1.3
 

שאינה מצויה ברצף טריטוריאלי , מאפיין נוסף למאחז בלתי מורשה הוא היותו נקודת התיישבות חדשה

ראה לעניין זה ההבחנה שעשיתי בין הרחבה של ישוב קיים לבין הקמת ישוב חדש . אחד עם יישוב קיים

 ) 4.2.1.2סעיף , פרק רביעי(
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אך אני . שמשתני אי החוקיות שדבקו במאחזים דבקו גם בהן, יםאכן ישנן הרחבות רבות של ישובים ותיק

 .ולפיכך אציין רק אותם בפניך, מתמקדת בחוות דעת זו בסוגיית המאחזים הבלתי מורשים

 

 הוקם בשנות התשעים ואילך: מאפיין רביעי 5.1.4
 

לפיכך . אילךעוד אציין כי המאחזים הבלתי מורשים הפכו לתופעה נפוצה החל ממחצית שנות התשעים ו

אותם ישובים המקיימים את שלושת התנאים , היינו, הגדרת מאחז צריכה לכלול את אלמנט הזמן

חוות דעתי זו איננה מתייחסת אם כן . והוקמו במהלך שנות התשעים ואילך שתוארו על ידי לעיל

 .1990ליישובים ותיקים שקמו לפני שנת 

 

 . הם משתנים) תוההרחבו(שאר הנתונים לגבי כל אחד מהמאחזים 

 

 

 סיווג המאחזים לקטגוריות 5.2
 

מאחזים הממוקמים על קרקעות פרטיות ; ישנם מאחזים הממוקמים על קרקעות מדינה: מההיבט הקרקעי

מאחזים ; מאחזים הממוקמים על קרקעות שהן אדמות סקר ולא הוכרזו כאדמות מדינה; של יהודים

חזים הממוקמים על קרקעות מסוגים שונים כאמור מא; הממוקמים על קרקעות פרטיות של פלסטינים

 . באותו מאחז, לעיל

 

אך בלי שחלה , מצויים בתוך תחום השיפוט של מועצה מקומית או אזורית: מההיבט המוניציפאלי

 .מצויים מחוץ לתחום השיפוט של יישוב כלשהו; כדין, במקום הימצאם תוכנית מפורטת

 

 

 ריותהמשמעות המשפטית של סוגי הקטגו 5.3
 

 שמרכיב אחדבאשר די בכך , תווית אי החוקיות דבקה בכל סוגי נקודות הישוב  המנויים בחוות הדעת

ראה (כדי לומר שנקודת הישוב בלתי חוקית היא ,  לא מתקיים-מתוך אלה החיוניים כדי להכשיר ישוב 

נגד ראש ' חתנועת ההתיישבות של גוש אמונים וא" אמנה", 5853/04ץ "שוב פסק הדין בעניין בג

נגד הממונה על הרכוש '  היכליה ויינשטוק ואח,9195/03ץ "בג ; 6 פיסקה 4 בעמוד ', הממשלה ואח
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והרי כבר אמרנו כי כל נקודות הישוב הנזכרות בחוות ). 8 פיסקה 2בעמוד , 'הממשלתי בחבל עזה ואח

הם תוכנית מפורטת ואין ל,  בהתאם להחלטות הממשלה-דעת זו לא אושרו על ידי דרג מדיני מוסמך 

עוצמה המשליכה ,  שדבקה בנקודות הישוב השונותעוצמת אי החוקיותועדיין קיים הבדל מבחינת . כדין

 . לתקן את אי החוקיותהלכאוריתעל האפשרות  המשפטית 

 

 : נבהיר זאת

 

ואי קבלת החלטות ממשלה , מבחינה משפטית אי קיום הוראות החוק בכל הנוגע לתחומי תכנון ובניה

.  לתיקון בדיעבדלכאורה ניתנים –כמו אישור הממשלה הראשוני על הקמת יישוב חדש , דרשות במועדןנ

אך שיקול דעת זה אינו  מצוי ,  לאשר בדיעבדאם שיקול דעת מדינימובן כי החלטה כאמור מחייבת 

 . בשדה המשפטנים

להפרת חוק , ציה למעשהוהוא מתן לגיטימ, כמו כן יש להחלטה כזו אספקט נוסף שיהיה צורך לשוקלו

ועידוד עבריינות על חוק התכנון , בכך יש משום פגיעה חמורה בשלטון החוק בכלל. בוטה ונמשכת

 .שיקול זה הוא שיקול נפרד מהשאלה המדינית ויש לתת לו משקל משל עצמו. והבניה בפרט

 

 אי החוקיות עומדת – כי באין החלטה מדינית אחרת בעניין האמור, כדי למנוע כל ספק, עוד עלי לציין

 . ואינה שונה מעניין בלתי חוקי אחר, בעינה

 

טיב הזכויות מחמת , בין השאר, אולם אם אי החוקיות שדבקה במאחזים או בהרחבות יישובים נובעת

 ודאי אם זו קרקע פרטית , אם הם בנויים על קרקע שאינה אדמות מדינה,  קרי,בקרקע

 

 

ולא ניתן לתקן , אי חוקיות זו היא קולוסאלית.  ניתן לתיקון כללהרי שקושי זה בלתי –,של פלסטינים

 . וככל המוקדם כן ייטב, את המעוות אלא על ידי פנוי המאחז

 

 

  ונתוני משרד הביטחון עד כה–מספר המאחזים  5.4
 

ברצוני להתייחס לשוני המספרי בין רשימת המאחזים הבלתי , בטרם אעסוק בסווג המאחזים לקטגוריות

 .לבין מספר המאחזים הכולל לו טען משרד הביטחון עד כה, ם המנויים בחוות דעת זומורשי
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, ב בישראל"ושגרירות ארה, בהם ועדת חוץ וביטחון בכנסת, עד כה מסר משרד הביטחון לגורמים שונים

 מאחזים שהוקמו לאחר 21 –מהם כ ,  מאחזים80 –כי  רשימת המאחזים עומדת על מספר כולל של כ 

 .  מאחזים שהוקמו לפני אותו מועד59 – ו 2001מרץ 

 

 . ניסיתי לבדוק מניין באה אותה רשימה ומי הגדיר מהו מאחז

 

 כך –נדרש המנהל האזרחי להגיש רשימות של מאחזים , לפני שנים מספר, מתברר כי בעבר היותר רחוק

 .ראשונהאך הוא איננו זוכר במדויק על ידי מי התבקש לעשות כן ל, ח תשתית"מסר לי רת

שר הביטחון הטיל עליו לבדוק את נושא . כ בוים לתפקידו"לפני כשנתיים לערך נכנס סגן שר הביטחון ח

סגן השר פנה למינהל האזרחי בבקשה להעביר אליו רשימה ונתונים על . המאחזים הבלתי מורשים

 . ואכן הועברו אליו נתונים  חלקיים. מאחזים בלתי מורשים

 

 . ש"החל עוזר שר הביטחון שפיגל לאסוף חומר ונתונים על המאחזים באיו, 2004בשלב מסוים במהלך 

 

שלום "כמו כן קיבל שפיגל נתונים נוספים מ. רשימותיו כללו את כל הנתונים שהיו בידי סגן השר בוים

 . ב בישראל"וכן קיבל התייחסות לרשימת המאחזים משגרירות ארה" עכשיו

 

ומכל מקום היתה , שכן ישנם מאחזים הנושאים מספר שמות, עטיםרשימות אלה העלו אי דיוקים לא מ

, על בסיס אינטגרטיבי זה של נתונים, לאחר ברורים ודיונים. התאמה חלקית בלבד בין הרשימות השונות

 מאחזים שהוקמו 28רשימה שהגיעה בשלב מסוים לכדי , הוכנה רשימת המאחזים על ידי משרד הביטחון

 .2001 מאחזים שהוקמו לפני מרץ 59וכן לרשימה של ) כבר פונווכמה מתוכם  (2001ממרץ 

 

הכול כפי שתראה , הרשימה המוצגת כאן לפניך מעלה מספר גבוה יותר של מאחזים בלתי מורשים

  .כפי שיבואר בהמשך, ואף היא אינה סופית, להלן

 

בחוות דעת מדוע לא דווח לשר הביטחון על כל רשימת המאחזים המנויים  השאלה המתבקשת היא

 .זו

 

האחראי על מסירת נתוני המנהל האזרחי בכל הנוגע למאחזים , שאלה זו הפניתי לראש תחום תשתית

 :והוא נתן לי מספר תשובות בעניין, הבלתי מורשים
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 ;ויש חילוקי דעות בין גורמים שונים מהו מאחז, לא הוגדר באף מקום מאחז מהו .א

 

 ואילך  בתחום התכנון של הישובים בהם יש תכנית 1998המינהל האזרחי הפסיק לפקח בשנת  .ב

אף שזו לא " בהליכים"ומתברר עתה כי הפסיק לפקח גם במקומות בהם היתה תוכנית , מפורטת

לפיכך לא כל ).  מקום יישוב ללא תוכנית מפורטת בת תוקף–במלים אחרות (פורסמה לתוקף 

 . מסר–כי את מה שהיה ידוע לו ח תשתית טוען בתוקף "אולם רת;  הנתונים היו בידיעתו

 

 לא נעשות עוד 2000טעם נוסף לאי ידיעת כל הנתונים הרלוונטיים על ידו הוא שמאז שנת  .ג

, מחמת טעמים ביטחוניים(ש "ש לצורכי צילום ופענוח של הבניה ביישובי איו"טיסות בשמי איו

ך אלה מתבצעים בצילום וכן אף לאחרונה התבקש חיל אויר לבצע צילומי אויר א; )כך נמסר לי

מכאן שעד היום אין בידיו נתונים מלאים על . ח תשתית אמצעי פענוח"לבן ואין לרת/ שחור 

 ; הבניה הישראלית  בשטחים

 

וככל הידוע , ש אינו מטופל על ידו אלא על ידי יחידת הפיקוח"נושא הבניה הבלתי חוקית באיו .ד

 .עולות בשטחיםלו נתונים בנושא הועברו דרך שיגרה למתאם הפ

 

בתקופת ארבע השנים האחרונות פסקו צילומי האוויר שנעשו בעבר לצורך מעקב אחר הבניה , אכן

נמסר לי על ידי משרד הביטחון כי הדבר נבע מחמת המצב הביטחוני בשטח וסיכונים שנבעו . ש"באיו

יה בלתי חוקית של ודאי שהיה בהפסקת טיסות הצילום כדי לגרוע מאפשרויות המידע בדבר בנ. עקב כך

אך עדיין לא אוכל לקבל טיעון זה כמסביר . בעיקר לצורכי קבלת מידע שוטף ועדכני, ש"ישראלים באיו

נאסף מתוך תצלומי האוויר , המפורט בפניך להלן, שכן המידע שבידי, כשלעצמו את הפער בין הנתונים

 .שנמסרו לי על ידי המנהל האזרחי עצמו

 

 

 

 

אליה אתייחס ,  עובדה נכונה לעצמה–בתוך מרחב התכנון של ישובים קיימים הטענה בדבר אי פיקוח 

רוב רובם של המאחזים .  גם בה אין כדי להסביר את אי הדיווח על המאחזים הבלתי מורשים-בהמשך

" מרחב תכנון"מה גם שמרחב התכנון הנטען אינו ; אינם מצויים בתוך מרחב התכנון של ישובים קיימים

מעבר .  מהישובים עליהם לא פיקחו אנשי יחידת הפיקוח כלל אין תוכנית מפורטת כדיןבאמת שכן לחלק
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. לכל אלה נראה לי כי יחידת הפיקוח החילה על עצמה מגבלות פיקוח הרבה מעבר למה שאושר לה

 . אתייחס לנושא זה במסגרת ההתייחסות ליחידת הפיקוח בפרק העוסק במינהל האזרחי

 

אין בהן  עדיין –ואף אם יש בהן כדי להסביר במקצת , ות שפורטו הן חלקיותכי הסיב, נראה לי אם כן

 .כדי לתת תמונה מלאה מדוע לא נמסר לשר הביטחון מלוא המידע בדבר מאחזים בלתי מורשים

,  לסגן השר בוים ולמר שפיגל בשלב מאוחר יותר–טוב היה לו נמסר בזמנו  למשרד הביטחון , מכל מקום

 את הנעשה בתוך מרחב התכנון של המועצות האזוריות והמקומיות משום ו כוללאיננשהמידע שנמסר 

. הודעה כאמור הייתה בבחינת הסרת מכשול בפני עיוור. שבמקומות אלה המנהל האזרחי אינו מפקח עוד

 מעמידה את גורמי משרד הביטחון על כך שהמידע שנמסר להם אינו מציג בהכרח ההודעה כאמור היית

 . ש" המאחזים הבלתי מורשים באיותמונה מלאה של

 

 . מובן כי התוצאה מאי מסירת מלוא האינפורמציה  היא מצערת ביותר

 

שהם נתונים חלקיים (, כתוצאה מהשתלשלות עניינים זו הציג שר הביטחון בכנסת את הנתונים שהיו בידו

 .בלי ששר הביטחון היה מודע לכך שהנתונים  שבידו הם חלקיים, )כידוע לי עתה

 

כמו הממשל (ישראלים וודאי זרים , אין כל ספק כי הנתונים  החלקיים שהוצגו בפני גורמים מדיניים

,  שר הביטחון ועוזריו–וזאת על אף שנציגי המדינה , היו עלולים לגרום לנזק תדמיתי ומדיני) האמריקאי

 .בידי המדינהבסוברם שהם מגלים את מלוא המידע הרלוונטי ש, פעלו בתום לב,  שמסרו את המידע

 

 

 וסיווגם לקטגוריות, נתונים על פינויים, רשימת המאחזים 5.5
 

3 – 1(חוברות ב "המסומנות כ, בנוסף מצורפות חוברות. ב"הרצ' רשימת המאחזים מפורטת בחוברת א

תוכניות בנות תוקף ; עליה מסומן סוג הקרקע עליה ממוקם המאחז, א ביחס לכל מאחז"המציגות תצ" ')

 תחום ; ותוכניות בשלב תכנון שלא נכנסו לתוקף, ישוב סמוךאם חלות ב

 

בפרק זה . מפורטים נתונים ביחס לכל מאחז ככל הידוע לי' בחוברת א. והגורם לו הוקצתה הקרקע, שיפוט

 . המאחזיםכלל מפורטים נתונים לגבי 

 .  האזרחיהאינפורמציה המצויה בפרוט העובדות הרלוונטיות לכל מאחז נמסרה לי על ידי המינהל
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נתונים אלה הוכנו . א"מפורטים נתונים ביחס לכל מאחז לגביו מתייחסת התצ )1-3(בחוברות ב : הערה

ברצוני להעיר כי . לגבי חלק לא קטן של המאחזים נרשם שיש החלטת ממשלה. על ידי המנהל האזרחי

השגויה , ת בהנחהוזא, ולא למאחז עצמו, הערה זו מתייחסת ליישוב הותיק או היישוב הסמוך למאחז

כי החלטת הממשלה המתיחסת להקמת הישוב הוותיק כוללת גם את המאחז שהוא בבחינת , לטעמי

ראה (טענה זו נובעת מפרשנות שגויה להחלטות הממשלה  . של היישוב הותיק" שכונה"או " הרחבה"

 ).4.2.1.2סעיף 

 

 :לגבי כל מאחז יפורטו הנתונים הבאים
 

המרחק בקו אווירי (ישוב קרוב והמרחק מהבית הקיצוני שלו ; מועד הקמה;  )ושמות נוספים ידועים(שם 

אישור ; )מבחינה קרקעית, אין בנתון זה כדי ללמד באמת את מרחק המאחז מיישוב קיים. בלבד

אישור הממשלה או ועדת שרים להתיישבות על הקמת היישוב ; הממשלה  או שר ביטחון להקמת המאחז

האם חלה תוכנית מפורטת ; הגוף שהקצה את הקרקע; טיב הזכויות בקרקע; אחזהוותיק הקרוב ביותר למ

האם , אזורית, האם המאחז מצוי בתחום שיפוט של מועצה מקומית; מאושרת או קיים היתר בניה כדין

אם (הגוף מממן ההקמה ; )קשיחה או קרוונים(סוג הבניה ; מספר תושבים; מצוי בתחום יישוב ותיק

 ;)אם יש(חיבור מים ; )אם יש(ל חיבור חשמ; )ידוע

 

 

 הישובים יפורטו על ידי בשלוש רשימות

 

 ; 2001לפני מרץ מונה את הישובים שהוקמו : רשימה ראשונה

 

 . 2001לאחר מרץ מונה את המאחזים הבלתי מורשים שהוקמו :רשימה שניה

 

 .מאחזים שלא ידוע לי בשלב זה מועד הקמתם: רשימה שלישית

 

בהתאם לנתונים , אלא נתונים חלקיים בלבד, המאחזים אין בידי נתונים מלאיםלגבי חלק מ: הערה

 . שנמסרו לי על ידי המינהל האזרחי תחום תשתית
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מועד זה  נקבע כנקודת זמן .  הוא מועד הקמת ממשלתו של ראש הממשלה שרון–2001 מרץ –המועד 

 .מחמת טעמים מדינייםוזאת , לגבי ספירת המאחזים הבלתי מורשים שהוקמו ממנו והלאה

 

 . אין למועד זה משמעות משפטית דווקא, מכל מקום

 

כאשר בנוסף להעדר אישור הממשלה והעדר תוכנית בת , המאחזים בכל רשימה יסווגו על ידי לקטגוריות

והיותם בתוך תחום שיפוט של מועצה מקומית או מועצה ; הם יסווגו לפי טיב הזכויות בקרקע, תוקף

סיווג זה לקטגוריות נעשה רק ביחס למאחזים אודותם קיבלתי אינפורמציה . וצה להםאו מח, אזורית

 לגבי חלק מהמאחזים לא קיבלתי עד כה את מלוא האינפורמציה –כאמור . מלאה יותר מהמינהל האזרחי

 .הנדרשת

 

 .אעמוד על נתונים בדבר פינוי המאחזים הבלתי מורשים, טרם שאסווג את המאחזים לקטגוריות

 

 נתונים בדבר פינוי מאחזים 5.5.1
 

כפי שהובאה בפני במכתב מאת מזכירו הצבאי , עמדת משרד הביטחון לגבי פינוי מאחזים בלתי מורשים

המדיניות בעניין זה אשר קיבלה ביטוי : " בשמו של שר הביטחון היא כי24.1.05של שר הביטחון אלי מיום 

עת הזו לפינוי מאחזים בלתי מורשים שעלו על הקרקע לאחר בחילופי דברים עם ממשלת ארצות הברית מתייחסת ל

 ".  מועד מינוי ראש הממשלה הנוכחי לתפקידו– 2001מרץ 

 

 :נעמוד על הנתונים שהומצאו לי כלהלן

 

רוב רובם לא . עלי לציין כי חלקם הקטן היה מאוייש. 81לפי נתוני משרד הביטחון פונו עד כה  .1

 הביטחון חלק מהמאחזים הללו חזרו למקומם או למקום סמוך לפי נתוני משרד. היו מאויישים

 . טרם פונו– מאחזים שחזרו 3. ושוב חזרו ופונו, לאחר הפינוי

 

שנכנס לתוקף בדצמבר (לפי הצו בדבר מבנים בלתי מורשים ,  צווי תיחום שטח13עד כה הוצאו  .2

ביטחון להשגה שהוגשה עד כה לא ניתנה תשובת משרד ה. 12מהן נדחו , הוגשו השגות). 2003

 .לגבי מעלה רחבעם
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, חזון דוד: המאחזים שפונו הם. חלקם בפינוי עצמי, 7פונו ,  המאחזים שתוחמו כאמור13מתוך  .3

מתוכם .ומצפה יצהר, חוות שקד,  מערב–בת עין מערב , גינות אריה, טל בנימין, חוות מעון

 .חוות שקד ומצפה יצהר: והם, 2: חזרו

 

הוגשה עתירה , נגוהות מערב, לגבי מאחז אחד. כולן נדחו. צ"ים הוגשו עתירות לבג מאחז5לגבי  .4

 . חוזרת והיא תלויה ועומדת

 

: 6לאחר שהסתיימו ההליכים המשפטיים לגביהם הם , הניתנים לפינוי מיידיהמאחזים  .5

 .חוות שקד; מצפה יצהר; מצפה אסף; גבעת הדגל; יצהר דרום; גבעת הרואה 

 

גבעת ;חוות עשהאל: הם, גביהם הוגשו בקשות לרישוי מכוח תוכנית מנדטוריתמאחזים ל .6

. יתיר דרום; החווה החקלאית מבוא חורון; הבית האדום; חוות גלעד; ום אל חמרי'רוג; אביגיל

נגוהות מערב ; ) מגדלים דרום827. ג.נ(אש קודש : ועדות הרישוי דנו ודחו את הבקשות הבאות

סוסיא (ום אל חמרי 'רוג; חוות גלעד; חווה חקלאית מבוא חורון; )מצפה לכיש גבעת הבוסטר(

מאחזים אלה ניתנים אף הם ). קידה, שבות רחל מזרח, מתחם הבית האדום (805. ג.נ; )צפון

אם יוגשו ערעורים על החלטות ועדת הרישוי . לכאורה לתיחום לפי צו בדבר מבנים בלתי ורשים

 . יהיה צורך לדון בהם קודם לכן

 

ההכרעה בשאלה זו תלויה בעמדת . לגבי מספר מאחזים הוגשו בקשות לאישור תוכנית מפורטת .7

 עמדת מערכת הביטחון היא שלא ניתן –כל עוד לא החליט , לפיכך. שר הביטחון שטרם ניתנה

 .נופי נחמיה; המאהל של ארנה; גבעת סלעית: המאחזים הם. להוציא נגדם צו תיחום

 

יש צורך . נווה דניאל צפון; מגרון: לתיחום" בשלים"רד הביטחון הם מאחזים שלפי עמדת מש .8

 . בהכרעת ראש הממשלה ושר הביטחון לעניין הוצאת צווי תיחום נגדם

 

 

 סיכום רשימות המאחזים 5.6
 

  :2001רשימת המאחזים שהוקמו לפני מרץ  5.6.1
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 16: מאחזים שהוקמו על אדמות מדינה

ברכה (' ברכה א; מצפה חגית; צופית מכינה קדם צבאית; חוות מור; איבי נחל; חוות טליה; פני קדם

 מבוא דותן –מאחז צבי ; מוסד חינוכי טל מנשה;  ההר–דיר רבן ; אל מתן;  נוף קנה–אלוני שילה ; )מערב

 ;   עלי זהב מזרח–ברוכין ';  שבות רחל ד–מצפה אחיה ; נגוהות; מבוא יריחו; מערב

 

 3: מאחזים על אדמות סקר

 

 ; רבת שונה' ח–פלגי מים ;  להבת יצהר–גבעה מזרחית יצהר ; רשהח

 

  7: מאחזים על קרקעות פרטיות של פלסטינים

; )בית אל(' תל חיים א; גבעת העי; 901. ג.נ, בל ארטיס' ג–פסגת יעקוב ; עטרת צפון; עמונה; חוות דווידי

 ; מעלה אורן

 

 3:  הרישום כמעט הסתיימומאחזים על קרקעות שנטען שנרכשו מפלסטינים והליכי

  הימנותא–חלקת הפטיש  צפונית לחרסינה 

  טרם נרשם–חוות גלעד 

 )ד חרותי"ש עו"רשום ע( נבי סמואל –חרותי 

 

 33: פלסטיני פרטי+ סקר+  מדינה –מאחזים שהוקמו על קרקעות שהן משולבות 

; נאם'רבת ע' ח836. ג.נ; עולםגבעת ; גבעת הטיס; )הרב רונסקי(הנקודה ; חורש ירון; רמת צורף בת עין

החווה של ; רחלים; מעלה שלמה ';  שבות רחל ו-עדי עד; מצפה יאיר חוות מגן דוד; מגן דן; 782. ג.נ

740. ג.גבעת הראל נ; בל חבון'נתיב האבות ג; 833. ג.תל טואני נ; עין פרת; 777. ג.נ; אש קודש; סקאלי

. ג.נ' ברכה ב;  נופי פרת468. ג.נ'; היובל עלי ט; ף הריםנו;  גיליס–צור שלם ; ש"גבעת החי; זית רענן; 

; מצפה דני; נוה ארז דרום;  תפוח מערב660 + 592. ג.נ; הר חמד; )החווה של ערוסי(  ברכה דרום 736

 ;אחוזת שלהבת; חוות יאיר נופים דרום'; תקוע ד

 

  מאחזים61:  שידועים לי נתוניהם הקרקעיים,2001כ מאחזים ברשימה שלפני מרץ "סה
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למספר זה יש .  משפחות753 – נספרו כ 2004לפי נתוני יוני . אין אומדן מדויק: מספר נפשות

וכן אנשי צוות באותם , ותלמידי מוסדות) מספר עשרות לפחות(להוסיף רווקים במספר לא ידוע 

 .מוסדות

 

 טיב הזכויות שאין בידי נתונים מלאים בדבר, יש להוסיף מספר מאחזים נוספים: מאחזים נוספים

הם הוקמו , לפי נתוני המינהל האזרחי שנמסרו לי. וחסרים נתונים רבים אחרים, בקרקע עליה הוקמו

 : ואלה המאחזים. במהלך שנות התשעים, 2001לפני מרץ 

 

  קרוונים120מקבץ של ',  מזרחית לטלמון ב–)ליד טלמון(נריה 

  מבנים30 –) ליד טלמון(מתחם גבעת הבריכה 

  קרוונים30 -למתחם הבריכה' נים בין טלמון אמתחם קרוו

  מכינה קדם צבאית–מעלה אפרים 

  קרוונים19 – צפון מזרח –מצפה יריחו 

  מבני קבע50 –צפון מזרח , עלי

 

  קרוונים3 מקבץ של – עלי 715. ג.נ

 והכשרות בניה)  בתים20( בנית קבע –עלי מערב 

  הכשרות בניה–עלי צפון 

  קרוונים20 – קבע ו  מבני9 -עותניאל מזרח

 . מאחזים10: כ"סה

 71: הידוע לי עתהלפי  , 2001כ מאחזים שהוקמו לפני מרץ "סה

 

 

 :2001מאחזים שהוקמו אחרי מרץ  5.6.2
 

 7: מאחזים הממוקמים על אדמות מדינה

-נופי נחמיה;  נגוהות מערב–מצפה לכיש ; מעלה רחבעם; מדרשת נביעה; יתיר דרום מערב; סלעית

 ; יתיר צפון–עשהאל ; ערברחלים מ

 

 4 :מאחזים הממוקמים על אדמות סקר

 ;חווה חקלאית מבוא חורון;  נוה דניאל צפון-מצפה חננאל;  הכיפה הסרוגה–יצהר דרום ; ום אל חמרי'רוג
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 2: מאחזים על קרקעות שנרכשו

 עופרה מזרח; חוות גלעד

 

הוקמו על קרקעות מסוגים שונים וכן מאחזים ש, מאחזים שהוקמו על קרקעות פרטיות פלסטיניות

 9):סקר+ או פלסטיני פרטי ; מדינה+ פלסטיני פרטי (

חלק מדינה (גבעת אביגיל ; עופרה דרום מזרח;  דרך על קרקע פרטית–עופרה מזרח ; מצפה אסף; מגרון

מדינה  (805. ג.נ+הבית האדום; )סקר+פרטי (גבעת הרואה ; )מדינה+ פרטי (גבעת הדגל ; )וחלק פרטי

 .אחוזת שלהבת; ) פרטי+

 

:  והם לא פונו או פונו וחזרו2001שקמו אחרי מרץ , שנתוניהם הקרקעיים ידועים ליכ מאחזים "סה

22 

 

איננו מסווג כך עוד שכן ועדה לרישוי , אציין כי מקום שסווג בעבר כמאחז בשם שדה כלב: הערה(

 ).התירה להציב במקום שתי מכולות כמחסן חקלאי

 

 

 

 

 שכן ישנם מאחזים שאין לי נתונים המספר אינו מדוייק.  נפשות600 -למעלה מ:  מוערךמספר נפשות

, קרי, כמו כן המספר לעיל כולל משפחות. על אף שידוע שהמאחז מאוכלס, כמה אנשים מתגוררים בהם

 . וגם רווקים, כולל גם ילדים

 

, 2001ככל הנראה לאחר מרץ ישנם עוד מספר מאחזים שהוקמו , ל"בנוסף למאחזים הנ: מאחזים נוספים

 : והם

 2002הוקם בשנת ,  קרוונים30 -)ליד כוכב השחר(אהבת חיים 

 2001 הוקם בשנת –) מקבץ קרוונים( שכונת כרמים -מזרח לכוכב השחר

 

  24: 2001כ מאחזים הידועים לי עתה שהוקמו ממרץ "סה

 

 מאחזים שהוקמו במועד שאינו ידוע לי  5.6.3
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 ' מזרח לטלמון א–" מתחם בית הספר" .1

 עלי דרום .2

 פסגות דרום מזרח .3

 צפון קדומים .4

 שבות רחל .5

 דרום תקוע .6

 צפון מזרח לטנא עומרים .7

 אנטנה סלולארית–נילי צפון מערב  .8

 )ליד גבעון החדשה(גבעת הבנים  .9

 ליד גבעון החדשה, גבעת זימה .10

 

 .105: כ מאחזים שנמנו על ידי עד כה"סה

 

הנתונים להלן (, ם קרקעיים על מאחזים שנמנו בעיקר ברשימת המאחזים הראשונה והשניהנתוני

 ): מאחזים87 -יתייחסו ל

 26 -כ: כ ממוקמים מאחזים על אדמות מדינה"סה

  15: כ ממוקמים על קרקעות פרטיות של פלסטינים"סה

 39 -כ : פרטיות פלסטיניות+ סקר + מדינה : כ ממוקמים על קרקעות שהן"סה

  7: כ ממוקמים על אדמות סקר"סה

 

אין בידי נתונים ברורים בדבר , לגבי רוב המאחזים שברשימת המאחזים שלא ידוע לי מועד הקמתם

 .ל"ולכן הם אינם כלולים בנתונים הקרקעיים הנ, טיב הזכויות בקרקע

 

 

גם ,  להכשירומאחז המצוי בחלקו לפחות על קרקעות פרטיות של פלסטינים לא ניתן, כפי שכבר ביארתי

, או חלק מכל אחד מהם,  מהמנויים לעיל מאחזים54 מכלול הנתונים עליו הצבעתי מלמד כי. לא בדיעבד

 . גם אילו היתה אפשרות מדינית להכשירם, אינם ברי תיקון

 
אך , שישנם מאחזים נוספים הממוקמים על קרקעות שאינן קרקעות מדינהעוד אוסיף כי ידוע לי 

 .ק בעניין אין לי בשלב זהכאמור פירוט מדוי
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דרכים שונות שהתבררו לי , בעיקר בדרך של דוגמאות, עתה בדעתי לסקור. עד כאן מניין המאחזים

 .כדרכי הקמת מאחזים בלתי מורשים

 

 

 דרכי הקמת המאחזים 5.7
 

 עם זאת ניתן לתאר. לא ניתן לתאר כאן את אופן הקמת כל מאחז ומאחז. המאחזים הוקמו בדרכים שונות

חלק . כאשר תיאור זה מתבסס על המידע שקיבלתי מגורמים שונים, מספר דרכים להקמת המאחזים

 .מהצגת הנושא תיעשה כאמור על ידי הצגת דוגמאות

 

 הקמת מאחז בטענות שווא בדבר הצבת אנטנה סלולרית 5.7.1
 

 מגרון
 

 .ט בנימין"המידע שלהלן נמסר לי על ידי מי שכיהן אותו זמן כמח

 

 . 2002מאפריל , וקמה כמה ימים לפני מבצע חומת מגןמגרון ה

התקופה היתה תקופת פיגועים רצחניים . הוגשה בקשה להקים אנטנה סלולרית בראש גבעה, תחילה

במיוחד לצורך , ל לא יכול היה לסרב לבקשה שתשפר את הקשר עם המקום"צה. וחמורים ברחבי המדינה

ף שהקרקע עליה באה הבקשה היתה קרקע פלסטינית וכל זאת על א, יצירת קשר דחוף עם נפגעים

 . פרטית

 .ט"האישור להצבת אנטנה סלולרית  ניתן על ידי המח

 

 

.  אמר לי"הקימו שם עמוד עם תחפושת": בדיעבד התברר לו כי היה מדובר תחילה באנטנה דמה, לדבריו

. ה כדי למנוע חבלה בהלאחר מכן באה בקשה לגדר את האנטנ. אותו זמן לא ידעו זאת החיילים במקום

' המינהל האזרחי אישר וגם חב. לאחר מכן באה בקשה לחבר את האנטנה לקו חשמל. ט אישר זאת"המח

 . חשמל אישרה
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מברור שערכתי בחברת חשמל מחוז ירושלים עלה כי אכן הוגשה בקשה בידי חברת טלפון סלולרי 

 האנטנה לא היה בקרבת קו חשמל והדבר מיקום). שהפכה בדיעבד למאחז מגרון(להקמת אנטנה על גבעה 

ט חשמל במינהל האזרחי תוכנית לאנטנה "חברת חשמל ביקשה מקמ. חייב לבנות קטע של קו רשת לאתר

 . חשמל בנתה את הקו לאנטנה וחיברה אותה' ט אישר את החיבור וחב"הקמ. ואכן התקבלה תוכנית

 

" חלב" הוזמנה נקודת חיבור –ורית בנימין חשמל מאת מועצה אז' באה בקשה נוספת לחב, לאחר החיבור

, כלומר מנקודה כזאת. חיבור מרכזי של חברת חשמל שממנו הלקוח בונה לעצמו רשת חשמל פנימית(

הבקשה הוסברה בצורך לחבר את ). חשמל' החיבור לכל בית יכול להיעשות ללא אישור מיוחד של חב

" עובדים"שלים הם לא חשדו אותו זמן שחשמל ירו' לדברי מנהל חב. ביקתת השומר לרשת החשמל

בראיה , לדברי אחד מבעלי התפקידים  בחברה. ואכן חיברו את הנקודה הנוספת שהתבקשה, עליהם

 . "אני מרגיש שעבדו עלינו"אמר , לאחור
 

. בטענה שהמבנה חיוני לספקים של האנטנה, בנו סביב האנטנה בנין קטן, לאחר גידור האנטנה בגדר

הציר נפרץ בתוואי . ט הוא לא היה ער לפריצת הציר"לדברי המח.  ציר גישה לאנטנהלאחר מכן נפרץ

 . שלא רואים אותו מהכביש

.  קרוונים על הקרקע בסמוך לאנטנה5לפיה הוצבו , ט סיפר כי לילה אחד קיבל הודעה בקשר"המח

יע למקום ראש הג. לדבריו המתיישבים חסמו אותו. ט הגיע לשטח ומצא כמה משאיות בסמוך לאתר"המח

ט התקשר "המח. ט"אפילו קללות הורעפו על ראש המח. היו שם ויכוחים ועימותים מילוליים. המועצה

נאמר לו שאין להם אישור להציב את הקרוונים אבל גם אין אישור . למינהל האזרחי בשאלה מה לעשות

 . ט דיווח לפיקוד"המח. להורידם מהשטח

 . וונים וכך החל אכלוס מאחז מגרוןהתוצאה בשטח היתה שהונחו במקום קר

 

הם סגרו פקח ולא נתנו לו לצאת . היו שם כמעט מכות.  קרוונים שהגיעו לשם5החרמנו ": עוד מסר כי

   ".מהישוב
 

מהממצאים שנאספו על ידי עולה כי המימון להקמת התשתיות למאחז מגרון נעשה באופן מלא או בקרוב 

כל חיבורי התשתיות , שמימן את הכשרת הקרקע)  מליון שקל4 -למעלה מ (משרד השיכוןעל ידי , לכך

הכול תוך התעלמות מן העובדה כי המאחז ממוקם על קרקעות , פריצת הדרכים, ביוב, חשמל, כמו מים

האמורה להחליט , לא ניתן אישור ממשלת ישראל; למקום אין תכנית מפורטת כדין; פרטיות פלסטיניות

 . על הקמת כל יישוב חדש
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עם זאת . אינני יכולה להצביע באופן מדויק על זהות מממן הקרוונים: לרכישת הקרוונים למאחזאשר 

משרד הבינוי והשיכון הוא בעלים של קרוונים . ש ממומן בכספי המדינה"ידוע לי שחלק מהקרוונים באיו

 משרד יתכן שהקרוונים שהוצבו במגרון נרכשו אף הם בידי. בחלקם בניהול עמידר, ש"המצויים באיו

 . השיכון

 

ככל הידוע לי למתנחלים טענה על רכישת קרקעות מהפלסטינים בעלי הקרקע בחלק מהקרקעות עליהן 

 : על כך אמר לי ראש המנהל האזרחי כי. ממוקם המאחז מגרון

 

 " אין אפילו בקשה לרישום ראשון...אין אצלנו שום רישום"

 

משאין רישום . הרישום הוא הקובע את טיב הזכות. םבעניין זה יש להבהיר כי זכויות במקרקעין יש לרשו

 . טענה שלא נבדקה כלל במקרה זה, אלא רק טענה לזכות,  אין זכות–

 

למשל מאחז . אינה מקרה ייחודי למגרון, יש לציין כי הקמת מאחז שהחלה באנטנה דמה שהוצבה במקום

 גם הוא התחיל –) ל"ת של צהמחמת טעות טרגי, בו נהרגו לימים שני שומרים שהוצבו בו (פני חבר

כאשר הצבת ; מיכל סולר; אחר כך באה הצבת קרוונים בשטח; קטור'מהצבת אנטנת דמה ובראשה פרוג

; כל אלה בשטח שהיה בגדר אדמות סקר ולא הוכרז כאדמת מדינה לא איפשר הקמת יישוב על הקרקע

. דה של הקרקע כאדמות סקר נענתה בשלילה נוכח מעמ–בקשה שהוגשה להקים במקום חווה ביוספרית 

לניצול . ( באו בדיעבד לאחר הצבת האנטנה והקרוונים–) שסורבו במקרה זה(מובן כי כל הבקשות 

 ) ראה בהמשך–תוכנית מנדטורית לעקיפת הצורך בקבלת אשורים מתאימים להקמת יישוב 

 

  מצפה אסף
 

. ה הוקם במקום אוהל מחאהתחיל. ל"ז' לאחר רציחתו של אסף הרשקוביץ,  שנים4 –הוקם לפני כ 

 ימי האבל יפנו 30 ולאחר -המתנחלים ביקשו להגיע להסכמה עם הצבא לפיה הוא לא יטפל בפינויים 

אך לא כובדה על ידי , ל"ככל שנמסר לי הועברה התחייבות כאמור לצה. המתנחלים את המקום בעצמם

 . המתנחלים שנותרו במקום

 

. ישנן טענות על רכישת קרקעות במקום. יות פלסטיניותהמאחז מצפה אסף ממוקם על קרקעות פרט

 עולה חשד כבד להצגת מסמכים –התברר כי לפחות לגבי חלק מטענות הרכישה שהועברו למנהל האזרחי 
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הנושא . וכן עולה חשד בדבר מעורבות בעבירות פליליות אחרות, כוזבים בדבר זכויות בקרקע כנטען

 . הועבר לחקירת המשטרה

 

 

 

 

צ "למרות שצו התיחום עמד בביקורת בג. צ ונדחתה"הוגשה עתירה לבג. ה אסף הוצא צו תיחוםנגד מצפ

 . לא פונה המאחז עד היום–

 

 

 הקמת מאחזים בתואנת חוות חקלאיות או חוות איקלום 5.7.2
 

אחת הדרכים לעקיפת הצורך באישור הדרג המדיני היא קבלת היתר בניה לפי תוכניות מנדטוריות 

 . ש"רים מסוימים באיוהחלות באזו

 

התייחסתי לפן , ש"כאמור בפרק העוסק בהיבטים השונים הנדרשים להקמת יישוב כדין בשטחי איו

תוכניות אלה נעשות מכוח . שהוא בעיקרו תכנון תוכנית מפורטת על פיה ניתן לקבל היתרי בניה, התכנוני

. ש בהם חלות תוכניות מנדטוריות"וואולם ישנם אזורים כפריים מסוימים  באי. החקיקה הצבאית באזור

כל שעל המבקש לעשות הוא לבקש היתר מועדת משנה , כדי לקבל היתר בניה לפי תוכנית מנדטורית

 .לרישוי או ועדת המשנה לתכנון מקומי

 

מכאן שכל ההגבלות הנדרשות לפי החקיקה הצבאית לגבי אישור תכנית מפורטת כנובע מהצורך באישור 

התוצאה היא שהיתרי בניה לפי . נן חלות כאשר מדובר בתוכנית מנדטוריתאי –, הדרג המדיני

 . תוכנית מנדטורית ניתנים ללא אישורו וידיעתו של הדרג המדיני

 

, היתר הבניה ניתן למחסן או מבנה מגורים אחד. פתח זה מנוצל אף הוא לצורך הקמת מאחזים

. מאפשרת דרישה לחיבור לתשתיות, שיוןהקמת מבנה ברי.  ליישוב חדש-שהופך כעבור זמן לא ארוך 

בין אם נעשה חיבור .  יכול החיבור לשמש גם מבנים נוספים–אם מבנה מחובר לרשת החשמל והמים 

הניסיון מלמד כי מקום שניתן לקבל היתר בניה לפי תוכנית , כאמור במקרה מסוים  ובין אם לאו

מאחז בלתי מורשה אליו מתקבצים קרוונים  הופך בסופו של דבר ל–עבור בית מגורים אחד , מנדטורית

 . ומוקם יישוב
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 . הדוגמא שלהלן ממחישה את ניצול היתר בניה לפי  תוכנית מנדטורית להקמת ישוב חדש

 

  חוות איקלום-ב "מאחז ליד ייט
 

 .האינפורמציה שלהלן נמסרה לי על ידי ראש תחום תשתית במינהל האזרחי

 

מנתוני המינהל האזרחי עולה כי  החווה . שהחל כחווה חקלאית, אחזמצוי כיום מ, ב"בסמוך ליישוב ייט

 ח "נמסר לי על ידי רת; ב"החקלאית האמורה מצויה בתוך תחום שיפוט היישוב ייט

 

ח " טען בפני רת–לצורך הקמת חוה חקלאית ; תשתית כי קיים חוזה הקצאה ישן להסתדרות הציונית

 כשבאה הבקשה להקים חוות –לדבריו ). נני סבורה כךכשלעצמי אי(אין צורך בהיתר בניה , תשתית

ב התחייבות כי המבוקש הוא לצורך חוה חקלאית ולא למטרת "הוא ביקש וקיבל מהיישוב ייט, איקלום

 ; יישוב

הקרוון , בטענה כי יש גניבות מהעיבודים החקלאיים וצריך לשמור עליהם, ואז הובא למקום קרוון אחד

 אושר להם לגדר את –לאור תלונות על גניבות מהמקום , לאחר מכן. היה מיועד כביכול לשומרים

 1999והנה התברר בפברואר , אחר כך הופיעו הקרוונים ואף משפחות המאכלסות אותם יש מאין. המקום

 . שלפנינו למעשה מאחז

 

 יתיר צפון, בית היערן
 

 .האינפורמציה שלהלן נמסרה לי על ידי ראש תחום תשתית במינהל האזרחי

 

הכול במטרה לשמור על , ל לייער שטחי קרקע שהוכרזו כאדמות מדינה"תחילה באה בקשה מטעם קק

המועצה . שטחי הייעור אושרו בידי המינהל האזרחי. אותן קרקעות כדי שלא ייתפסו בידי פלסטינים

ועדה ה. כדי לשמור על היער, האזורית ביקשה מועדת התכנון להוציא היתר בניה לצורך הקמת בית יערן

 הופיעו במקום קרוון ועוד –לאחר הקמת בית היערן . לפי תוכנית מנדטורית החלה בשטח, נענתה בחיוב

 ).כעשרים נפשות( משפחות 7,  קרוונים7 מצויים בשטח 2004מנתוני יוני . קרוון

 

 הערה
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 בניה ידוע לי כי ועדת משנה לתכנון מקומי סירבה לאחרונה להוציא היתר. לאחרונה חל שינוי מסוים

, כאשר התברר שהוקם במקום מאחז בלתי מורשה, למבנה מסוים מתוך כמה מבנים שהוקמו ללא היתר

המאחזים לגביהם הוחלט . ולמעשה ההיתר מבוקש כדי לעקוף את הצורך באישור להקמת יישוב חוקי

שבות , וםמתחם הבית האד (805. ג.נ; ום אל חמרי'רוג; חוות גלעד; נגוהות מערב; אש קודש: כאמור הם

 ). רחל קידה

 

 .דרך אחרת להקמת מאחזים הינה בתואנת הקמת מוסד חינוכי

 

 הקמת מאחזים בתואנת מוסד חינוכי 5.7.3
 

ראש תחום תשתית במינהל האזרחי טען בפני  כי ניתן להקים מוסד חינוכי שלא בתחום שיפוט של יישוב 

כפי הנראה הדבר נובע . עד למגוריםזאת משום שאין חובה להקימו בתוך תחום שיפוט המיו, מסוים

אולם . תחום זה מיועד להקמת יישוב. מפרשנות לפיה מוגדר שטח בתוך תחום שיפוט כמיועד למגורים

ובכך ניתן להסכים להקימו , ניתן שלא להכליל כמיועד למגורים לפי הפרשנות הנטענת" מוסד חינוכי"

 . מחוץ לתחום השיפוט של יישוב

 

אם מקימי מוסד חינוכי .  יכול לקום באתר שאיננו בתחום שיפוט של רשות מקומיתשמוסד חינוכי, מכאן

כך , הקמת מוסד חינוכי נתקלת. הרי שאישור כאמור לא היו מקבלים, היו מבקשים אישור להקמת יישוב

, הממונה על התכנון במינהל האזרחי מסר לי כי לאור ניסיון העבר, עם זאת. נראה בהתייחסות אחרת

ע שלא לאשר עוד תוכניות להקמת מוסד "החליטה מת, סד חינוכי הפך למעשה ליישוב חדשכאשר מו

 . חינוכי אם אינו צמוד דופן ליישוב קיים

 . אך מתברר כי בפועל ישנם מוסדות חינוכיים שהפכו למאחזים בלתי מורשים

 

 " הבית האדום: "דוגמא להקמת מאחז בתואנת מוסד חינוכי

 

  הבית האדום

 

. מאחז עדי עדבסמוך לו קם . שנטשה את ביתה, ום הוא כינוי לבית אבן של משפחה פלסטיניתהבית האד

בסמוך למוסד הוקמה . המתוקצב על ידי משרד הרווחה, ח תשתית יש במקום מוסד לגמילה"לדברי רת

, המנהל האזרחי ראה בהם פולשים, בעבר. ברובה מאוכלסת על ידי משפחות הסגל של המוסד. שכונה

אנשי המוסד הציגו חוזה בר רשות על הקרקע . צ"התושבים עתרו לבג. בנוהל פלישה טרייהונקט 
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בעילה והוסכם להימנע מפינוי , נוכח זאת הועלה ספק אם מדובר בפלישה טרייה. מהחטיבה להתיישבות

הוצאו צווי הריסה . ח"לאור זאת החליט המינהל האזרחי לפעול בנוהל בב. העתירה נמחקה בהסכמה. זו

 . עד כה לא בוצע אף צו. מאחזל

 

 אובנת 
 

, להקים במקום מוסד חינוכי, 1996–כנראה ב , בשלב כלשהו החליט שר הביטחון, ל"החלה כהיאחזות נח

ל פטור "הרי שצה, כל זמן שמקום נתפס בצו לצרכים צבאיים. (ל עזב את המקום"וזאת לאחר שצה

שהוקם המוסד החינוכי התברר שיש לצרף אותו לאחר , מכל מקום). מנקיטה בהליכי תכנון בתחום הצו

לאחר מכן התברר כי אנשי הסגל של המוסד מבקשים להקים ; וכך נעשה, לתחום שיפוט של יישוב קיים

 . אין למאחז סטאטוס תכנוני חוקי. וכך יש בשטח מאחז. להם שם בתים

 

   הקמת יישובים חדשים הלכה למעשה–יישובים " הרחבת"טענת  5.7.4
 

או מקבצי , ש יבחין מיד כי קיימים מקבצי בתים של בניה קשיחה"אות של שטחי איו"ן במפות ותצהמעיי

וחלק מהם , חלק מהם צמודי דופן ליישוב ותיק. ש"וכל אלה בקרבה ליישובים ישראלים באיו, קרוונים

 . מרוחקים מכל ישוב מרחק ניכר

 

חלק ; לק מהן הוקמו בתוך תחום היישובמתברר כי ח, לגבי השכונות שהן בצמידות דופן ליישוב האם

  מתברר כי השכונות הוקמו –גם אם חלה במקום תוכנית בת תוקף , לעיתים; הוקמו מחוץ לתחום היישוב

, לעיתים.   הקמת שכונה על שטח המיועד בתוכנית לחקלאות–למשל . בחלקן שלא בהתאם לתוכנית

לעיתים . קרקעות שמחוץ לתחום ההקצאה ליישובאך על , הוקמו שכונות צמודות דופן קרוב ליישוב האם

רוב השכונות הללו הוקמו ללא אישור של הדרג . הוקמו אותן שכונות על קרקע פרטית של פלסטינים

חלקן קרקעות פרטיות של , כאמור, על קרקעות מסוגים שונים, ללא תוכנית מפורטת כדין, המדיני

 .פלסטינים

 

ישנן נקודות יישוב שהוקמו הרחק . ו בצמידות דופן ליישוב קייםאך לא כל אותן שכונות והרחבות הוקמ

 . אך בתחום השיפוט של אותו יישוב, מיישוב האם

 

אינן אלא , שאינן צמודות דופן ליישוב קיים, אלה" הרחבות"ו" שכונות"כבר הצגתי לפניך עמדתי לפיה 

 .ש"במיוחד באזורים הכפריים באיו, יישוב חדש
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נעשית בהתחכמות , שלו" הרחבה"או , של יישוב האם" שכונה"קרוונים הללו כהצגת מקבצי הבתים וה

 . החלטה שלא התקבלה–כדי לעקוף את הצורך בקבלת החלטת ממשלה על הקמת ישוב חדש 

 

 נזקקה –כל הרחבה שאינה ברצף טריטוריאלי עם ישוב קיים, 1999יש לזכור כי עד מרץ , אגב

 . 1999חבות בוצע עוד לפני שנת וחלק מאותן הר, להחלטת הממשלה כולה

 

 יש צורך בהסכמת ראש הממשלה ואישור שר הביטחון לכל הרחבה של 1999לפי החלטת , מכל מקום

 הצורך באישור שר הביטחון בשלבי התכנון מחייב אישור דרג מדיני בסיום ההליך –וכן . ישוב קיים

גם אם היה אישור כזה באחד השלבים , יני אין גם אישור דרג מד–משאין תוכנית מפורטת כדין . התכנוני

 .הקודמים

 

 

 

 

 

וזכתה , הפכה לשיטה, ליישובים קיימים" שכונות"ו" הרחבות"הקמת יישובים חדשים בתחפושת של 

לעקוף את , רשויות מדינה שונות עשו יד אחת. כפי שאפרט עוד בפניך, לשיתוף פעולה חוצה מערכות

 . בים חדשיםהצורך באשור הדרג המדיני להקמת יישו

 

. כביכול הם בגדר שכונה של יישוב ותיק, כך נקראו היישובים החדשים הללו בשמות מטעים

 : לדוגמא

 

 :  מגדלים דרום– 827. ג.אש קודש נ

 ; עדיין נקרא שמו מגדלים דרום. מ" ק2.5נמצא מחוץ לתחום היישוב מגדלים ורחוק ממנו בקו אווירי 

 : ' עלי ט–נוף הרים 

 ; מטר מבתיו הקיצוניים בקו אווירי900במרחק , חום השיפוט של הישוב עלינמצא בתוך ת

 : ' עלי ט–היובל 

 ;מ ממנו בקו אווירי" ק1.5במרחק , בתחום השיפוט של עלי

 : ' עלי י-רבת שונה' ח–פלגי מים 

 . מ ממנו בקו אווירי" ק1 -במרחק של כ, מחוץ לתחום השיפוט של הישוב עלי
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 .ולא אוכל למנות כאן את כולןיש עוד דוגמאות לכך 

 

 החלטת –משרד הבינוי והשיכון והחטיבה להתיישבות התעלמו מהעדר החלטה של הדרג המדיני הנדרש 

כך גם עוזר שר הביטחון להתיישבות ;   הסכמת ראש הממשלה ואישור שר הביטחון–או למצער , ממשלה

 וכזכור טרם הגעתי לברור אצל כל ;התעלם מהעובדה שמאחזים אלה לא אושרו על ידי הדרג המדיני

 . הרשויות הרלוונטיות

 

בבניה ללא אלא , מדובר" הרחבות"ו" שכונות"אולם לא רק בהעדר החלטת הדרג המדיני על הקמת אותן 

 .בניה באופן בלתי חוקי לחלוטין, תוכנית מפורטת כדין קרי

  

 והניחו שאכן מדובר בשכונה ,הוטעו לא פעם, חשמל' כמו מקורות וחב, רשויות אחרות של המדינה

, כאשר הרשויות הרלוונטיות של המינהל האזרחי, שהוקמה כחוק שיש לחברה לרשת החשמל והמים

ל משרד "והיו מקרים שאישר כך גם מנכ, וכמוהן גם עוזר שר הביטחון להתיישבות אישרו להן כי כך הוא

 . ראש הממשלה לשעבר

 

 

מאפשרות למועצות האזוריות והמקומיות לזכות , שוב קייםשל יי" שכונות"הצגת היישובים החדשים כ

שכן חלק מנוסחת תשלום , "שכונות"בתקציבי משרד הפנים לרשויות המקומיות לגבי אוכלוסיית אותן 

" שכונות"אם היו אותן . הקצבות משרד הפנים לרשות מקומית הוא מספר התושבים של אותה רשות

 הרי תיקצובן היה מתאפשר רק אם היה מוענק להן סמל -נחשבות על ידי משרד הפנים כיישוב חדש

יש לציין כי הלשכה המרכזית . הנדרש  כתנאי לקבלת תקציבי משרד הפנים לרשויות המקומיות, יישוב

" ישוב"קבעה כי אחד התנאים להגדרת , לסטטיסטיקה הקובעת בשיתוף משרד הפנים מי זכאי לסמל ישוב

 "ת הקמתושמוסדות התכנון אישרו א: "הוא מי

הגדרות , מבוא, 31.12.02רשימת הישובים אוכלוסייתם וסמליהם  , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(

 )1סעיף , והסברים

ולכן אינו כלול ,  אינו יכול לזכות בסמל ישוב–עולה כי יישוב שמוסדות התכנון לא אישרו את הקמתו 

, אינו מוסדר" שכונות"וני של אותן מאחר שהסטאטוס התכנ. בהקצבות משרד הפנים לרשויות המקומיות

 . לא ניתן לכללן בגדר ישוב הזכאי לסמל ישוב

הכללת , מאפשרת כאמור, אך הכללת אותן שכונות כחלק מהישוב המוכר על ידי משרד הפנים

 .אוכלוסייתן לצורך נוסחת החישוב לקבלת תקציב משרד הפנים לרשויות המקומיות
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 סיכום דרך הקמת המאחזים
 

נראה כי השיטה להקמת המאחזים הינה בעיקרה בדרך של עקיפת , הדוגמאות שציינתי לעילכעולה מ

תוך שיתוף בהפרת חוק בוטה של , הצגת מצג שווא כלפי חלק מרשויות המדינה, נהלים והפרת חוק

 . רשויות אחרות

 

אנטנה כך השיגו מתנחלים חיבור לרשת החשמל של חברת חשמל בתואנות שווא כי מדובר בסך הכול ב

המינהל האזרחי אישר חיבור חשמל וחברת . ובקתת שומר עבורה, לרשת סלולארית שתוצב על גבעה

משרד הבינוי והשיכון מימן את ; ט שלא הצליח למנוע מקרוונים להגיע למקום"מח. חשמל ביצעה זאת

ום המועצה האזורית התקשרה עם הקבלנים לביצוע העבודות בלי שחלה במק; הקמת התשתיות במקום

שקם תוך , הנה לפנינו מאחז מגרון. והבניה בוצעה על קרקעות פרטיות של פלסטינים, תוכנית בת תוקף

 . ושיתוף האחרות בהפרת חוק בוטה בריש גלי, הצגת מצג שווא כלפי רשויות מסוימות

לקבלת רישיון והקמת , כך נוצלה תוכנית מנדטורית המאפשרת הקמת מבנה אחד לשטח שלא פחות מדונם

כמו חוות , כך הפכו חוות חקלאיות ליישובים; אחריו כבר הופיעו שורת קרוונים במקום שלא כחוק. בנהמ

 ;  יתיר דרום–ובית היערן , ב"האיקלום ליד ייט

 

 שבינן לבין יישוב חדש אין כל –כביכול של ישובים וותיקים " הרחבות"ו" שכונות" הוקמו -ועל כל אלה 

ללא ; ללא תוכנית בת תוקף ובניגוד לחוק; ור של דרג מדיני מוסמךוכל אלה הוקמו ללא איש. הבדל

 .בדיקה בדבר טיב הזכויות בקרקע

 

 

ש בהקמת "דרך הקמת המאחזים מצביעה על מעורבות עמוקה של המתנחלים והמועצות האזוריות באיו

ל מצביעה דרך הקמת המאחזים על מעורבות עמוקה ש, אך לא פחות מהם. המאחזים הבלתי מורשים

 . משרדי הממשלה בהקמת המאחזים

 .במעורבות רשויות המדינה בהקמת המאחזים יעסוק הפרק הבא של חוות דעתי
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 פרק שישי

 מעורבות רשויות המדינה בהקמת מאחזים
 

וזאת ללא , מורשיםבדיקתי מעלה כי רשויות ציבוריות וגופי המדינה מעורבים  בהקמת מאחזים בלתי 

 . ולא פעם תוך הפרת החוק, החלטה מוסמכת של ממשלת ישראל
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 :הן, מעורבות רשויות המדינה אליהן הספקתי להגיע בבדיקתי בתוך פרק הזמן שהוקצב לי

 

 

 משרד הבינוי והשיכון

 .ובכלל זה המינהל האזרחי, משרד הביטחון

 

 .א רשות ציבוריתשהי, החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית: וכן

 

, רשויות נוספות קשורות להקמת המאחזים הבלתי מורשים. התמונה המתקבלת מסקירה זו אינה שלמה

ש ומשרדי ממשלה נוספים שככל "בין השאר יש למנות את המועצות האזוריות באיו. תיקצובם ופיתוחם

 .כמו כן יש לערוך בירור בעמותות וגופים נוספים. הנראה יש להם מעורבות

כי התמונה המתקבלת בחוות דעת זו היא , מן הראוי לזכור על כן. בכל אלה לא הספקתי לערוך בירור

 . חסרה

 

 . אתמקד איפוא בחוות הדעת במשרדים שפרטתי לעיל

 

של כל אחד מהמשרדים , ש"אסקור בתמצית את הסמכויות והתפקידים הרלוונטיים להקמת יישובים באיו

 . על ידי הצגת טבלה,  בהקמת המאחזים הבלתי מורשיםשנזכרו לעיל שבאו לידי ביטוי

 
 

 יישוביםמעורבות רשויות המדינה בהקמת סמכויות ו
 

 הרשות הסמכויות

 אחראית לקבלת אישור הדרג המדיני וקבלת החלטה על ידו להקמת יישוב חדש 

 או הרחבה של יישוב קיים

  המקומיותהקצאת הקרקע למתיישבים או למועצות האזוריות אואחראית על 

 .אמורה לתכנן תוכנית לתכנית מפורטת עבור היישובים שהיא מתעתדת להקים

 גיבוש גרעין התיישבותי, אמצעי ייצור, הקמת מחנה ראשוני בשטחאחראית על 

 חטיבה להתיישבות

 .תכנון יישובים

 .מימון הקמת תשתיות והקמת מבני ציבור לישובים

 . רכישת קרוונים למגורים

 משרד השיכון
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 הכרזה על קרקעות כאדמות מדינהאחראי על 

 וקיום הנוהל הלכה למעשה, פתיחה בנוהל אדמות סקר

 בעיקר לחטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית , הקצאת קרקעות מדינה לגוף מיישב

 או למשרד השיכון

 ; אחראי על רישום קרקעות ורכישות

 .אחראי למתן רשיונות לישראלים לרכישת קרקעות

 הליך אישור תוכנית מפורטת ורישוי לפי תוכנית מנדטורית, י על ועדות התכנוןאחרא

 ; אחראי על הפיקוח על הבניה הבלתי חוקית בין השאר בהתיישבות הישראלית

 ;אחראי על אכיפת החוק בנושא בניה שלא בהיתר והוצאת צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה

  תוכנית מפורטתאחראי לקבלת אישור הדרג המדיני לגבי אישור

 אחראי למתן אישור  לחיבור יישובים לרשת החשמל והמים

 ש והמלצה למשרד הביטחון בעניין"אחראי לבדיקת בקשה להיתר שינוע קרוון לשטחי איו

 המינהל האזרחי

 לשטחים) קרוונים(אחראי למתן אישור לשינוע יבילים 

 אחראי לאישור נוהל אדמות סקר

 ישור חיבור מאחזים בלתי מורשים לרשת החשמלאחראי למתן הנחיות בדבר א

 ; הרשאה לדיון בוועדה; הרשאה לתכנון: אחראי לאישור הליכי תוכנית מפורטת

 .אישור לפירסום לתוקף של תוכנית

 אחראי למתן הרשאה להקצאת קרקע על ידי הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש 

 והרשאה לתכנון, במינהל האזרחי

  לישוב אחראי לאישור הרחבה

 תוספות ככל הנדרש בתחיקת , אחראי על מתן הנחיות וגיבוי למפקד האזור בנוגע לשנויים

 הביטחון באזור

 אחראי על מתן אישור לביצוע צווי הריסה

על הנחיית מפקד האזור בהוצאת צווי תיחום לפינוי מאחזים) בתאום עם ראש הממשלה(אחראי 

 .ל ומתן הוראות לביצוע פינוי מאחזים בפוע

 שר הביטחון/ משרד הביטחון 

 

ישנן . כי אין לראות את רשויות המדינה כמקשה אחת מבחינת יחסן למאחזים בלתי מורשים, יש לציין

אך ; למרות אי החוקיות שבמעשים, רשויות המעורבות בהקמת המאחזים באופן אינטנסיבי וללא היסוס

 . הבלתי חוקיות מוטבע עליהשתו , ישנן אחרות שהשתדלו להימנע ממעורבות בעשייה זו

 .אסקור בפרקים הבאים את מעורבותן של הרשויות שמניתי לעיל

 

 



 118

 

 

 פרק שביעי

 החטיבה להתיישבות
טענות החטיבה  7.3 עיקרי הממצאים 7.2  גוף מיישב–ההסתדרות הציונית  7.1

 המלצות 7.6 סיכום 7.5 מסקנות 7.4 להתיישבות ותשובותיה לממצאים

 

 מבוא
 

בהתאם להחלטת הממשלה , הציונית אליה שייכת החטיבה להתיישבות  הינה גוף מיישבההסתדרות 

 .ש"מתפקידה של החטיבה להתיישבות לסייע לממשלה בהקמת יישובים ישראלים בשטחי איו. בעניין

 

ח מלמדים שהיא "ממצאי הדו. ש"החטיבה להתיישבות פעלה רבות להקמת יישובים ישראלים בשטחי איו

 . ללא אישור הדרג המדיני המוסמך, מאחזים בלתי מורשים רביםהקימה בעיקר 

 

החטיבה פעלה . החטיבה קיבלה הקצאות קרקע מהממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש במינהל האזרחי

; הקצתה קרקע לאחרים בהקצאת משנה ללא אישור הממונה: בניגוד להסכם עם הממונה בכמה מישורים

לא פעלה . חלק מהמקרים קיבלה את הקרקע אך ורק לצורך תכנוןהקצתה את הקרקע לאחרים למרות שב

 .להסדרת מעמדם של המתיישבים בקרקע מול הממונה

חלק . הקימה את המאחזים ללא תוכנית בניה בת תוקף ובכך פעלה בניגוד לחוקהחטיבה להתיישבות 

דמות מדינה והם ממוקמים בחלקם על קרקעות שאינן א, מהישובים שהקימה חורגים מתחום ההקצאה

 ).חלקם על קרקע פרטית פלסטינית, חלקם על אדמות סקר(

 

 :טענות החטיבה ותשובותיה לממצאים

 

 אין צורך באישור דרג מדיני להקמת מאחזים .א

 

  אזי ניתן אישור כנדרש–אם יש צורך  .ב
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, םהמאחזים הוקמו ללא תכנית מפורטת בת תוקף כי כך מקימה החטיבה באופן שיגרתי יישובי .ג

 .גם בישראל

 

הכול , ח עומדות בסתירה לעובדות ולממצאים שבידי"תשובותיה של החטיבה להתיישבות לממצאי הדו

 . כפי שיפורט ויבואר להלן

 

 :מסקנות והמלצות
 

לקרקעות שטרם : ובהם, התנהלותה המתוארת של החטיבה מחייבת החלטת ממשלה בנוגע למספר עניינים

בנוגע ; ו על ידי החטיבה בניגוד להסכם עמה ולהרשאה שניתנה להלקרקעות שהוקצ; הוקצו על ידה

אם . ש"בנוגע להמשך פעילות החטיבה בשטחי איו; לקרקעות שהוקצו על ידה למאחזים בלתי מורשים

אזי יהיה מקום לשנות את תיקצוב החטיבה ולהתאימו למסגרת תפקידיה , או חלקן, המלצות אלה יתקבלו

 .להכפי שזו תקבע על ידי הממש

 

הוצגה בפני בראיונות שקיימתי עם , עמדת החטיבה להתיישבות בכל הנוגע למאחזים הבלתי מורשים

 .'לחוברת ג 5כנספח ב ומסומנים "שני מכתבים שקיבלתי מהחטיבה רצ. ובכתב, אנשיה

 

בין היתר ביקשתי פרוט המאחזים . אציין כי לא קיבלתי מהחטיבה להתיישבות את כל המסמכים שביקשתי

אך אנשי החטיבה מסרו . נתונים אלה אינם בידי. וקמו על ידה והסכומים שהשקיעה בכל מאחז כאמורשה

 .  לי בראיון שקיימתי עמם נתונים כלליים על מעורבותה הכספית של החטיבה בהקמת המאחזים

 

 

  גוף מיישב–ההסתדרות הציונית  7.1
 

חשוב ואינטגראלי בהקמת ההתיישבות ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית נטלו חלק 

בינה לבין הסוכנות " חלוקת העבודה"ב. ההסתדרות הציונית הינה גוף מיישב. הכפרית בישראל ככלל

תעסוק ההסתדרות , היהודית נקבע כי בעוד שהסוכנות היהודית תעסוק בהתיישבות בתוך הקו הירוק

 . ש"יהודים באיובעיקר ביישוב , באמצעות החטיבה להתיישבות שלה, הציונית

 

חבריה היו חלק מחברי הממשלה .  הקימה את הועדה להתיישבות1977 משנת 801החלטת הממשלה 

 : וכך קבעה ההחלטה. ונציגי ההסתדרות הציונית
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להלן (הועדה לענייני התיישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית "

ני פועלת בהתאם למדיניות הממשלה בעניי)  הועדה להתיישבות–

,  היא תקבע הקמת ישובים חדשים–ועל פי הנחיות הממשלה ; התיישבות

משני עברי הקו (ל בארץ ישראל "כולל האחזויות נח, כפריים ועירוניים

 ";)הירוק

 

 

 

 : נקבע לגבי החטיבה כי 22.7.98בהחלטת ועדת שרים לביטחון לאומי מיום 

 

ות שונות החטיבה להתיישבות תמשיך לסייע לממשלה בתכניות ופעול"

בישובים היהודיים העירוניים והכפריים באזורי יהודה שומרון בקעת הירדן 

 ;"רמת הגולן וחבל עזה

 

ידוע לי כי החטיבה להתיישבות פועלת גם באזורים נוספים בתוך הקו הירוק אך  חוות דעת זו עיקר 

פעילותה מזה שנים מה גם שהחטיבה מיקדה את עיקר . עניינה הוא ההתיישבות הבלתי מורשית בשטחים

 .בהקשר זה בלבד נבחן את פעילות החטיבה להתיישבות. בהתיישבות הישראלית בשטחים, רבות

 

, מהעובדות שלפני עולה כי ההסתדרות הציונית נוטלת חלק אינטנסיבי בגיבוש גרעיני התיישבות לשטחים

ובטיפול בנושאים , צורביצירת אמצעי יי; בהקמת המחנה הזמני של היישוב, בתכנון השטח להתיישבות

 . חברתיים הקשורים לקיומו של היישוב

 

באופן פורמאלי מקבלת , נציין כבר עתה כי החטיבה להתיישבות ממומנת כולה על ידי מדינת ישראל

החטיבה סייגה את מעורבותה כגוף מיישב בשטחים . את תקציביה דרך תקציב משרד החקלאות

ש ומשרד הבינוי "נים בשיתוף עם המנהל האזרחי באיוופועלת כל הש, להתיישבות הכפרית בלבד

 . והשיכון

 

 

  עיקרי הממצאים 7.2
 

 הקמת מאחזים ללא אישור דרג מדיני .א
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וזאת על אף שלא התקבלה החלטה , החטיבה נטלה חלק מרכזי בהקמת המאחזים הבלתי מורשים

 . על הקמתם על ידי הדרג המדיני

 

 

 

   ל הקמת מאחז חדשהעדר תשובה לשאלה מי מחליט ע .ב
 

 הרחבהאו שכונה בשלב מסוים נופלת החלטה להקים , לטענת אנשי החטיבה להתיישבות

 ל החטיבה להתיישבות ואנשיו לא ידעו לתת לי "מנכ אך. מסוימת ליישוב קיים

 

לדברי עובד הסוכנות היהודית . תשובה כיצד נופלת החלטה על הקמת יישוב או הרחבתו

. "זה לא רק בחטיבה להתיישבות. זה הוחלט על ידי גורמים": בטחונותהעוסק בנושא חוזים ו

 ; "אני לא חושב שמישהו קיבל החלטה כזאת": ד מעובדי החטיבה הוסיף באותו הקשר"עו
 

החטיבה אינה מכירה את החלטות הממשלה בנוגע לצורך באישור דרג מדיני  .ג
 להקמת יישובים והרחבות

 

1999ומשנת , 1996משנת , 1984 על החלטות הממשלה משנת אנשי החטיבה טענו כי לא ידעו

הם טענו כי לא ידעו על צורך באישור דרג מדיני להרחבה של יישוב קיים כאשר ההרחבה . 

אני יכול להקצות ולתכנן ... אני מקבל הקצאה על שטח מסויים"נעשית בתחום השיפוט שלו 

 ). טיבהל הח"מנכ"(לבניה צמוד דופן או רחוק מהיישוב הוותיק

שתהיה , אז כדאי שתתפוס מבחינת השליטה, כשמקצים לך שטח קרקע כל כך גדולה: "וכן

 )עובד הסוכנות העוסק בחוזים וביטחונות( "התיישבות על פני כל השטח המוקצה

 

 : והם הסבירו מדוע, תחום השיפוט של חלק מהישובים הוא גדול מאד

 

משרד . היישוביםהורחבו תחומי השיפוט של , לאחר הסכם אוסלו"

 להכין תוכניות מתאר לכל השטחים 95הביטחון הנחה את החטיבה בשנת 

כי אנחנו לא יודעים מה יהיה , אמרו לי תכין תוכניות מתאר... שבחוזים

תחום השיפוט של היישובים ויש אפשרות שהוא ייקבע לפי החוזה או לפי 
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 תוכניות תכינו. צו אלוף בדבר תחום השיפוט או לפי תוכניות המתאר

  "לכן הוכנו תוכניות מתאר בהתאם...למלוא קיבולת השטח
 

הקצאת קרקע על ידי החטיבה לאחרים ; הקצאת קרקע לחטיבה על ידי הממונה .ד
 בניגוד להסכם עם הממונה

 

והקצאת ; קביעת תחום שיפוט ליישוב מסוים;  יש קשר בין הכרזה על קרקע כאדמת מדינה

 ). לאחד משניים אלה ברוב המקרים(למשרד הבינוי והשיכון הקרקע לחטיבה להתיישבות או 

 

במקביל לקביעת תחום שיפוט , לאחר מכן. תחילה נעשית הכרזה על קרקע כאדמת מדינה

 הוקצו 1996עד שנת . מוקצית הקרקע לגוף המיישב, ליישוב מסוים על ידי אלוף הפיקוד

, 1996בעקבות החלטת , 1996משנת .  הקרקעות מהממונה לחטיבה למטרת תכנון ופיתוח

 . הוקצו הקרקעות לתכנון בלבד

 

 : החטיבה להתיישבות פעלה בניגוד להסכמים עם הממונה בשני מישורים

 

ראה בעניין זה הערות . הקצתה את הקרקע בהקצאת משנה ללא אישור הממונה ).1(

מבקר המדינה אשר עמד על כך כי במקום שהחטיבה להתיישבות קיבלה הקצאת 

ובלי , ללא הרשאה מהממונה, ביצע משרד הבינוי והשיכון עבודות פיתוח, קרקע

ח המבקר " לדו368' ראה עמ (שהחטיבה להתיישבות קיבלה רישיון לכך מהממונה

 ). ב54

 

וכך קבע , מבקר המדינה עמד על החשיבות שבקבלת רישיון להקצאת משנה לאחרים

 : לגביו

 

אים לפעול באזורים שהוא מסדיר ומתאם את פעולות הגורמים הרש"

החטיבה להתיישבות נוהגת לחתום עם המועצות . עליהם החליטה הממשלה

האזוריות ועם יזמים הסכמים למתן רשיונות משנה לשימוש בשטח או 

בין היתר , בחוזה מתחייב היזם) להלן הרשיון או החוזה(להקמת מבנים 

נה ולגרום לגרום להגשת התוכניות לועדה המקומית ולמועצת התכנון העליו

 ".לקבלת היתרי בניה כדין מרשויות התכנון המוסמכות
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שאילו החטיבה , תוצאה נוספת של הקצאת הקרקע לאחרים ללא אישור הממונה היא

היה , ומציגה אותה בפני הממונה, היתה דואגת לתכנונה של תכנית ומתן תוקף לתכנית

תחנות , אזורי תעשייה, והממונה פועל לחתימת חוזים עם המתיישבים לגבי בתים שייבנ

בפועל לא נחתמו חוזים ולמעשה חלק גדול מתושבי הממונה מסר לי כי . 'דלק וכו

ש הישראלים יושבים בבתים ללא כל הסכם עם הרשויות וללא הסדרים כספיים "איו

 . המתחייבים מכך

 

 .החטיבה להתיישבות הקצתה את הקרקע לאחרים בניגוד להרשאה ).2(

  

קיבלה החטיבה להתיישבות הקצאות קרקע מהממונה , 1996לה מאז החלטת הממש

אך לא כך פעלה החטיבה . לאחר התכנון היה עליה לחזור לממונה. תכנון בלבדלצורך 

ובלי לידע את הממונה על , היא הקצתה את הקרקע לאחרים בניגוד להרשאה. להתיישבות

 .דבר ההקצאה

 

לתכנון צו לחטיבה להתיישבות המאחזים המפורטים להלן הוקמו על קרקעות שהוק

 :בניגוד להרשאה, אך הוקצו על ידה בהקצאת משנה, בלבד

 

. ג.נ; 851. ג.נ; )הישיבה של רונסקי (664. ג.נ; מצפה חגית; חורש ירון; בת עין מערב

מכינה קדם (צופית ; )משולמי (– 782. ג.נ; אנם'רבת ע' ח– 836. ג.נ;  גבעת עולם– 830

; 792. ג. נ–חוות סקאלי ;  מדרשה חינוכית מגורי סגל–חלים ר; מעלה שלמה; )צבאית

; )החווה של ערוסי (736. ג.נ'; ברכה ב; ש"גבעת החי;  עלי זהב מזרח–ברוכין ; 777. ג.נ

 ;מעלה רחבעם; גבעת סלעית; נווה ארז דרום

  

 .)ל החטיבה להתיישבות"רשימה זו נמסרה לי על ידי מנכ(

 

  המאחזים הבלתי מורשיםהחטיבה סייעה במימון הקמת .ה
 

החטיבה להתיישבות . החטיבה להתיישבות הקימה בפועל חלק ניכר מהמאחזים הבלתי מורשים

 . שעלה על הקרקע, הראשוני, היא שמימנה בעיקר את המחנה הזמני

 .ככל הידוע לי גם  על ידי משרד השיכון. מבני קבע נבנו על ידי מספר גורמים
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טען לפני כי החטיבה מממנת את האדריכל הראשי להכנת תוכניות נ, לעניין התכנון של יישוב

. מתאר ותוכניות מפורטות ואילו משרד הבינוי והשיכון מממן יועצי חשמל מים ביוב ותשתיות

 . בכפוף למגבלות התקציב, עוד נמסר לי כי החטיבה עוסקת בתכנון עתידי של עתודות הקרקע

 

 תכנון והגשת תכנית מפורטת .ו
 

להתיישבות הקימה מאחזים בלתי מורשים תוך התעלמות מהצורך בתכנון תוכנית בת החטיבה 

 התכנון והבניה הירדני פעלה בניגוד לחוקבכך . אלא כשיטת עבודהתוקף וזאת שלא באקראי 

 יש להקים תחילה את המחנה הזמני ולראות אם היישוב –לשיטתם של אנשיה . החל בשטחים

וכך טען . ניתן לטפל בנושא תוכנית ומתן תוקף לתכנית, שניםכעבור , רק בשלב מאוחר. מתבסס

 :ל החטיבה"בפני מנכ

 

 !"? שנים ואחר כך נקים את היישוב5קודם נתכנן . זאת שיטת העבודה "

 

 

 

 אינם מצויים על קרקעות שהוכרזו כאדמות –חלק מהמאחזים שהקימה החטיבה  .ז
 מדינה

 

 להתיישבות הקימה חלק מהמאחזים הבלתי עיון בנתוני המנהל האזרחי מלמד כי החטיבה

חלקן קרקעות פרטיות של , חלקן קרקעות סקר. מורשים על קרקעות שאינן אדמות מדינה

היו קרקעות סקר או , הברור שערכתי מעלה כי חלק מהקרקעות שהוקצו לחטיבה. פלסטינים

ן לקוי של סימו(קרקעות פרטיות של פלסטינים וזאת מחמת השיבוש בנתוני המנהל האזרחי 

החטיבה לא ידעה על כך וסברה כי ). 4.2.2.1סעיף ,  ראה פרק רביעי–אדמות מדינה על מפות  

מאידך חלק מהמאחזים מוקמו בשולי . היא מקבלת הקצאת קרקעות שהן אדמות מדינה בלבד

חלק מהמאחזים הללו מצוי על קרקעות . תוך גלישה אל מחוץ לתחום ההקצאה, תחום ההקצאה

 ).ראה לדוגמא מאחזי  איתמר. (עות מדינהשאינן קרק

 

 .עד כאן סקירת עיקר הממצאים 
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אעמוד עתה על עיקר טענות אנשי החטיבה כפי שהוצגו בפני בכל הנוגע למעורבותם  

 . בהקמת המאחזים הבלתי מורשים 

 

 

 טענות החטיבה ותשובותיה לממצאים 7.3
 

 :שלוש טענות לחטיבה להתיישבות

 

 ישור דרג מדיני להקמת מאחזיםאין צורך בא 7.3.1

  אזי ניתן אישור כנדרש–אם יש צורך  7.3.2

גם , המאחזים הוקמו ללא תכנית מפורטת כי כך מקימה החטיבה באופן שיגרתי יישובים 7.3.3

 .בישראל

 

 .אפרט להלן את טענות החטיבה

 

 

 

 

 

 אין צורך באישור דרג מדיני להקמת מאחזים 7.3.1
 

הקמת יישובים חדשים אלא בהקמת שכונות חדשות או הרחבות לישובים החטיבה לא עוסקת ב .א

 שניתן אישור הדרג המדיני להקמת הישוב –קביעת תחום שיפוט של ישוב פירושה . ש"באיו

 –בין ברצף טריטוריאלי ליישוב קיים ובין אם לאו , כל בניה בתחום השיפוט. בכל השטח כולו

היא בבחינת הרחבה או שכונה , כל בניה כאמור. אינה מחייבת כל אישור של הדרג המדיני

 . חדשה לישוב קיים ואיננה הקמת ישוב חדש

 

ל משרד ראש הממשלה לשעבר "ל החטיבה מסתמך על מכתב מאת מנכ"מנכ. יתר על כן .ב

הונחתה אף לטפל בחלק משכונות "אביגדור ליברמן לסלי מרידור וטוען כי במכתב זה החטיבה 

, ליצור להן מסגרת תקציבית נפרדת, קרי, מבחינה תקציבית בלבד, יםאלו כביישובים עצמאי

נספח . ז.1 סעיף 7.12.04ל החטיבה אלי מיום "מכתב מנכ ("למרות שהן שכונות של ישוב אחד
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ל החטיבה רואה במכתב זה תנא דמסייע לטענתו "מנכ). ש. ט–ההדגשה במקור ) (' לחוברת ג5

והנושא התקציבי הוא היוצא מהכלל , של יישוב קייםכי הוא הונחה לראות במאחזים שכונות 

 . המעיד על הכלל

אביגדור ליברמן ראה במאחזים שהוקמו שכונות , ל ראש הממשלה דאז"לדברי החטיבה גם מנכ

 .והרחבות שאינן סותרות את החלטות הממשלה

 

ה לסייע לממשל"הסמיכה אותה ) 135/ב(החלטת הממשלה שקבעה את החטיבה כגוף מיישב  .ג

בתכניות ופעולות שונות בישובים היהודיים העירוניים והכפריים באזורי יהודה שומרון בקעת 

הרי , משנטלה החטיבה חלק בהקמת המאחזים הבלתי מורשים. "הירדן רמת הגולן וחבל עזה

 . שהיא עשתה בדיוק את מה שהממשלה קבעה כי תעשה

 

רוב ההקצאות ניתנו לחטיבה לתכנון  1996עד שנת . החטיבה קיבלה מהממונה הקצאת קרקע .ד

היא הקצתה את הקרקע . החטיבה עשתה בדיוק מה שהממונה מינה אותה לעשות. ופיתוח

 . לאחרים למטרות פיתוח הקרקע ויישובה

 

 . החטיבה לא ידעה על החלטת ממשלה כלשהי המחייבת אישור דרג מדיני להקמת המאחזים .ה

 

 

 

 

 

 

  הרי האישור ניתן –דיני אם יש צורך באישור דרג מ 7.3.2
 

ש ידעו על מעורבות החטיבה בהקמת המאחזים "כל הגורמים הרלוונטיים להקמת יישובים באיו .א

המנהל ,  משרד הבינוי והשיכון–הגורמים שנזכרו הם בין השאר . ושיתפו עמם פעולה, ש"באיו

כולם ידעו . יםואחר, ל משרד ראש הממשלה לשעבר"מנכ, שר הביטחון להתיישבות' ע, האזרחי

זוהי ! ?מה זאת הרשאה": ובלשון אנשי החטיבה. על הקצאת הקרקע על ידי החטיבה למתיישבים

 " כולם ידעו שאנחנו משרשרים הלאה את הקרקע. ההרשאה
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שר ' ע: ל החטיבה להתיישבות את אלה"בהם מונה מנכ. גורמים רמי דרג נתנו אישור למאחזים .ב

 :  וטוען עוד כי; רד ראש הממשלה לשעבר יצחקיל מש"מנכ; הביטחון להתיישבות

 18 (..." עם שר הביטחון אושרו על ידי הדרג המדיני השכונות הבאות1.10.02בסיכום מיום "

 : כך טוענת החטיבה,  מאחזים אושרו8רשימה של ; )מאחזים במספר

 ")קהסכם בר"הכוונה כנראה למה שמכונה  ("10.99 -כמאחזים חוקיים בהסכם המאחזים מ"

 . "אושרו כבר בעבר  "כן מסתמכת על מכתב פנימי של החטיבה להתיישבות לפיו מספר מאחזים

 ).'לחוברת ג 5נספח הטענות והמכתבים עליהם מסתמכת החטיבה מצורפים ל(

 

כשמונים במספר ששמותיהם הועברו (החטיבה טוענת כי לגבי כל המאחזים שפורטו על ידי  .ג

גם בכך ; או ראש המנהל האזרחי לקידום הליכי תכנון/טחון וישנה חתימת שר בי, )לחטיבה

 .רואה החטיבה אישור דרג מדיני להקמתם

 

שר הביטחון להתיישבות בעניין חיבור לרשת החשמל של ' החטיבה מסתמכת על מכתבו של ע .ד

 : החטיבה מתבססת על מכתב זה כמאשר. מאחזים בלתי מורשים

 

ם לאתרים הנמצאים בהליכים לקראת להקצות משאבים כמרכיבי ביטחון ג"

ל החטיבה מיום " למכתב מנכ10עמוד ( ".פינוי וזאת מסיבות ביטחוניות

 ).' לחוברת ג5נספח   7.12.04

 

 

 

 

 

 

 

 המאחזים הוקמו ללא תכנית מפורטת 7.3.3
 

החטיבה טוענת כי .  החטיבה אינה חולקת על כך–המאחזים הוקמו בלי שחלה במקום תוכנית בת תוקף 

החטיבה טוענת כי . ש"וכך פעלה גם בהקמת המאחזים באיו, ופן הזה הקימה יישובים כפריים בישראלבא

יש מקום להסדיר , כעבור שנים, רק לאחר מכן, ולוודא כי הוא אכן התבסס, קודם יש להקים את המאחז

 .את נושא התכנית מפורטת



 128

 

 

 מסקנות 7.4
 

 . אדון להלן בתשובת החטיבה לממצאים

 

 

טענות החטיבה כי אין צורך באישור דרג מדיני להרחבה של יישוב קיים בתוך ל 7.4.1
 : תחום השיפוט שלו

 

הרחבת בניה של ישוב . לעיל' ו. 4.2.1.2ראה סיכום בעניין זה בסעיף . טענה זו אינה נראית לי .א

כפרי כשהבניה אינה צמודת דופן ליישוב קיים אלא מרוחקת ממנה מאות מטרים בקו אווירי 

למרות ששניהם מוקמים על , משמעותה הקמת יישוב חדש ולא הרחבה של יישוב קיים, יותרו

 . שטח שיפוט של הישוב הוותיק

כי הקמת יישוב בתוך ישראל מחייבת , ודאי מי שעיקר עיסוקו בהקמת יישובים, כל אחד יודע

החטיבה עוד אוסיף כי הכחשת אנשי .  קל וחומר בשטחים–אם כך בישראל . החלטת  ממשלה

כאשר , להתיישבות שאינם יודעים איך מתקבלת החלטה על הקמת מאחז מסוים ועל ידי מי

מובילה למסקנה כי ככל הנראה החטיבה ואנשיה , החטיבה להתיישבות היא זו המקימה אותו

 .יודעים שיש צורך בהחלטת ממשלה להקמתו וכי אישור כאמור לא ניתן

 

טיבה כי לא ידעה שיש לקבל אישור דרג מדיני להקמת נראה לי כי אין לקבל את טענת הח .ב

שכונה חדשה או הרחבה של ישוב קיים כאשר אלה נעשו  בתוך תחום השיפוט של הישוב 

 .הוותיק

 

 

אף בהנחה שהחטיבה סבורה באמת ובתמים כי מאחזים הממוקמים במרחק קילומטרים בקו 

עדיין ,  ותיק ולא יישובים חדשים הם בבחינת שכונות של יישוב–אווירי מיישוב כפרי קיים 

;  אישור הממשלה כולה- 1999עד (החלטות הממשלה קובעות כי יש צורך באישור דרג מדיני 

אי אפשר לקבל את טענת החטיבה ).  הסכמת ראש הממשלה ואישור שר הביטחון- 1999ממרץ 

 .כי סברה שאין כל צורך באישור דרג מדיני להחלטה על הקמתן
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 אזי לא עשתה דבר –אם בכל זאת לא ידעה מהן החלטות הממשלה המחייבות , מכל מקום .ג

ודאי שאינה יכולה להכשיר את מעשיה בטענה כי לא . דבר שהיה מחובתה לעשות, לבירורן

 .ידעה שיש צורך באישור דרג מדיני

 

ל משרד ראש הממשלה לפיו הונחתה החטיבה להתייחס "הטענה המתבססת על מכתב מנכ .ד

ל "דווקא המכתב עליו מסתמך מנכ.  כאל שכונות של יישוב קיים אינה עומדת במבחןלמאחזים 

ל "המנכ. היה פיקציה, "הרחבות"ו" שכונות"החטיבה מלמד כי ההתייחסות למאחזים אלה כ

 : עצמו מציין במכתבו כי

 

במספר מקומות הוקמו השכונות על ידי אגודות נפרדות וכתוצאה "

ניים נבנו במרחק לא קטן שלא מאפשר בשלב מאילוצים טופוגרפיים וארגו

אגודות אלה מקיימות למעשה . זה של חייהם קשר בין השכונה לישוב האם

. 'מזכירות נפרדת וכו, מיסי חבר, אורח חיים עצמאי כולל ועדות קליטה

אבקש לאשר מסגרת נפרדת לכל שכונה קהילתית המתפקדת כישוב בנפרד 

 ..."מישוב האם

 

ואין להם כל , וקא כי המאחזים הבלתי מורשים הנם ישובים לכל דבר וענייןמכתב זה מסביר דו

הם ממוקמים באותו תחום השיפוט של יישוב " על הניר"פרט לכך ש" האם"קשר עם יישוב 

 .ככל הנראה לצרכים מדיניים, המשתרע על פני קילומטרים רבים דבר שנעשה, האם

 

 לצורך .זה ח"טיבה ואחרים כעולה מדומכתב זה מבהיר את הפיקציה הנטענת על ידי הח

ולכן אין צורך , של יישוב האם" שכונות" הם מקוטלגים כ– הבלתי מורשים הקמת המאחזים

לפי (הצורך באישור שר הביטחון הדרוש למצער . (בהחלטת הממשלה כולה לגבי הקמתם

 ). השתכח מלב–) 1999החלטת 

 –ם פוגעת במתנחלים המתגוררים בהם אך כאשר ההתייחסות אליהם כאל שכונה של יישוב הא

 . מנחים את הרשויות הרלוונטיות להתייחס אליהם כאל יישובים עצמאיים

 

 ": שכונות"ל משרד ראש הממשלה מציין במכתבו כי יש להחשיב אותן "מנכ, אגב
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כולל , במסגרת נפרדת לכל שכונה קהילתית המתפקדת בנפרד מישוב האם"

 ....". ים שקיים לכל שכונהחישוב נפרד של מכסת ביסוס

 
 . והדברים ברורים,  אלא לכל עניין-לתקציב " רק"הכוונה אינה 

 

של " הרחבות"ו" שכונות"נחשבו המאחזים  , וכך אנו רואים כי  כאשר היה הדבר מועיל

 .לישוב עצמאי,  הם הופכים לפתע–כאשר מועיל אחרת . ישוב קיים

 

, "הרחבות"ו" שכונות"הרואה במאחזים , ת הממשלהיש לציין כי הפרשנות הלקויה של החלטו

מנהל לשכת ראש הממשלה , כעולה ממכתבו של מר ליברמן, הגיעה עד משרד ראש הממשלה

 .בעבר

 

 שקבעה את מסגרת תפקידה 135/לגבי טענת החטיבה לפיה פעלה בהתאם להחלטת הממשלה ב .ה

 :י לצורך הקמת יישוביםולכן לא נזקקה לאישור הדרג המדינ, של החטיבה כגוף מיישב

 

 . גם טענה זו אין לקבל

 

הממשלה קבעה כי עיקר תפקידה של החטיבה הוא לסייע לממשלה בתכניות ופעולות שונות 

אך הממשלה  לא קבעה כי כל החלטותיה האחרות הנוגעות לדרכי . בישובים היהודיים בשטחים

ודאי , סיוע החטיבה לממשלה.  לא יחולו על החטיבה בפעולותיה–ותנאי הקמת ישובים חדשים 

כפי שעשתה , הנוגדות את החלטות הממשלה עצמהלא יכול לבוא לידי ביטוי בפעולות 

 . החטיבה להתיישבות

 

, לטענת החטיבה הסכם ההרשאה עם הממונה מקנה לה זכות שימוש בקרקע למטרות ההקצאה .ו

 . וגם מטעם זה היא פטורה מקבלת אישור הדרג המדיני להקמת ישובים

 

 . טענה זו אין לקבל

 

הסכם .  לחטיבה הנכנסת לנעליו-הסכם ההקצאה מעביר את זכויות הממונה להחזיק בקרקע 

ההקצאה אינו משחרר את החטיבה מכל חובה אחרת החלה על בעל הקרקע המבקש להקים 

 . יישוב חדש
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ממשלה  אך ורק אם ה–הסכם ההקצאה עם הממונה מאפשר לה לתכנן ולהקים ישוב על הקרקע 

היא רשאית ליזום ולהקים יישוב על הקרקע אך ורק אם חלה על הקרקע ; אשרה לה לעשות כן

מובן כי החטיבה רשאית לפעול אך ורק ; תכנית מפורטת בת תוקף וניתנו מכוחה היתרי בניה

ודאי )  ואילך1996החל משנת (משהוקצתה לה קרקע לתכנון בלבד . בגדר גבולות ההרשאה

קל וחומר שאינה רשאית להקצותה בהקצאת משנה לאחרים . ול לפיתוחהשאינה רשאית לפע

 .ללא הסכמת הממונה

 

 צורך באישור הדרג המדיני להקמת להעולה מן המקובץ כי טענת החטיבה שלא היה 

 . אינה נכונה, המאחזים

 

 

 :לטענת החטיבה בדבר אישור הדרג המדיני להקמת המאחזים 7.4.2
 

. ה שרשויות אחרות של המדינה ידעו על פעולותיה להקמת המאחזיםהחטיבה נסמכת על העובד .א

 .כך לשיטת החטיבה, ידיעה זו היא בבחינת אישור הממשלה לפעולות החטיבה

 

 .אני סבורה כי אין לקבל טענה זו

 

תחליף להחלטה שצריכה להתקבל על ידי , פעילות בינמשרדית אינה יכולה להוות בשום אופן

החלטה על הקמת יישוב יש בצידה קבלת אחריות במגוון .  ישראלהדרג המדיני של מדינת

מאחריות זו הממשלה לא . כלכליים ואחרים, ביטחוניים, פוליטיים, ציבוריים, מדיניים: נושאים

מי שנוטל חלק . לא יכול ולא רשאי לבוא במקומה, בכיר ככל שיהיה,  ואף פקיד–התפרקה 

 פועל –החלטת ממשלה או מי מטעמה , משלה עצמהלפי החלטות המ, המחייבת, בפעילות כאמור

 .על כל המשתמע מכך, בניגוד להחלטות הממשלה

 

לא אוכל לקבל את טענת החטיבה להתיישבות לפיה קיבלה אישורים מוסמכים להקים את  .ב

ל משרד "מנכ, שר הביטחון להתיישבות' החטיבה מסתמכת על מכתבי ע. (המאחזים שהקימה

ואישור שר הביטחון כנטען , הסכם ברק, תב פנימי של משרד הביטחוןמכ, ראש הממשלה בעבר

 ).2.10.02על ידה מיום 
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אינם יכולים להיות תחליף להחלטת ממשלה , שר הביטחון להתיישבות' ע, מכתבי רון שכנר

צ "השופט חשין בדעת רוב בבג' ראה התייחסות כב. המהווה תנאי להקמתו של  יישוב חדש

-תק ('נגד הממונה על הרכוש הממשלתי בחבל עזה ואח' נשטוק ואחהיכליה וי, 9195/03

שר הביטחון להתיישבות מר רון שכנר בנוגע ' לאחד ממכתבי ע)  8 פיסקה 1504) 4(2003על 

 .למאחז שירת הים

 

 

 

 

 

האישור . מכתבי מר רון שכנר אינם מתיימרים להיות מכתבים בשם שר הביטחון, יתר על כן

שר הביטחון אף איננו מכותב .  הוא כותב"הריני מאשר": בשמו, רניתן מפיו של מר שכנ

הדרך היתה פתוחה , מכל מקום. לפיכך החטיבה לא היתה רשאית להסתמך עליהם. למכתבים

 .כזאת לא נעשה. בפניה לברר עם שר הביטחון האם מכתבים אלה הוצאו על דעתו

 

ממילא . לאחר הקמת המאחזים, בדעוד אוסיף שגם לשיטת החטיבה מכתבי רון שכנר ניתנו בדיע

 ?  מי אישר לחטיבה להקים את היישובים–אין הם עונים על השאלה 

 

מסמך פנימי של מסתמכת החטיבה על ) 'לחוברת ג 5נספח  (7.12.04במכתבה אלי מיום  .ג

ובה תרשומות , היחידה להתיישבות של עוזר שר הביטחון להתיישבות במשרד הביטחון

, טוענת החטיבה להתיישבות, מכאן". ניתן תוקף בעבר"מן לגביהם בטבלה לגבי יישובים שמסו

 . ישובים אלה אושרו כדין ואינם מאחזים בלתי מורשים

 

 .מחמת מספר טעמים, לא אוכל לקבל טענה זו

 

ניתן "הביטוי . ועל ידי מי, למה ניתן תוקף, לא ברור מהמסמך עצמו  מהו התוקף שניתן בעבר

לפי בדיקתי למאחזים הבלתי מורשים הנזכרים באותו . ר ונותר עמוםאינו ברו" תוקף בעבר

 . לא היום ולא בעבר, אין תוכנית בת תוקף, מכתב

החטיבה פעלה . מכתב זה איננו מאשר לחטיבה להתיישבות לעשות מעשה כלשהו,  מכל מקום

ה משהתגלגל מכתב זה לידיה היא מבקשת לעשות בו שימוש לצידוק מעשי. להקמת המאחזים
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אין הסבר מכוח מה פעלה החטיבה להקמת היישובים הללו . זוהי הסתמכות של בדיעבד. בעבר

 .מלכתחילה

 

 הצגתי טענה זאת – רשימה של מאחזים 2002לגבי הטענה כי שר הביטחון אישר באוקטובר  .ד

 . לשר הביטחון

היחידה  הינה כי מדובר במסמך שהוכן בשעתו על ידי 24.1.05תשובתו שנמסרה לי ביום  

עבור השר בנימין בן אליעזר בעת כהונתו כשר ) שר הביטחון להתיישבות' של ע(להתיישבות 

מדובר בהסכמה של שר ביטחון דאז לדחות . לקראת דיון שהתקיים בנושא המאחזים, הביטחון

 שסוכמה אותה עת מיידיולהסירם מרשימת המאחזים לפינוי , את פינוי המאחזים שנזכרו שם

כך , מכל מקום. אולם לא היה בכך משום החלטה לאי פינוי המאחזים בכלל, )2002אוקטובר (

ודאי שלא היה בכך כדי לתת אישור והכשר למאחזים בלתי , מסביר שר הביטחון מר מופז

הדברים שלעיל הוסברו כך לשר . אלא מהלך דחיית הפינוי שננקט לאותו פרק זמן, מורשים

עמדה זו של . שר הביטחון להתיישבות בתקופה הרלוונטית' הביטחון הנוכחי מר מופז על ידי ע

נגד ראש ' אמנה ואח 5853/04צ "שר הביטחון מר מופז הובאה בפני בית המשפט העליון  בבג

 .עמדה זו התקבלה והעתירה נדחתה). שם, שם(' הממשלה ואח

 

 'לחוברת ג 5נספח טענה הנסמכת גם היא על , "הסכם ברק" מאחזים אושרו ב8אשר לטענה כי  .ה

 .לעיל' טענה זו דומה לטענה המפורטת בסעיף קטן ד.  גם זאת אינני יכולה לקבל–

ולגבי אחרים הסכים לקדם , ראש הממשלה לשעבר ברק הסכים שלא לפנות מספר מאחזים

הסכם זה .  הליכי תכנית מפורטת והכול במסגרת הסכם לפינוי מאחזים מרצון על ידי המתנחלים

, ל"הנאמנה עניין זה  דומה  לנושא העתירה בפרשת . מדיני להקמת המאחזיםאיננו בגדר אישור 

 .בה נשמעו טענות דומות ונדחו כאמור

 

משום אישור , בחתימת שר ביטחון על תוכנית שהוגשה לועדות התכנון, לטענתה, החטיבה רואה .ו

 .  הדרג המדיני הנדרש לאישור הקמת המאחז

 

 . גם טענה זו לא ניתן לקבל

 

 מחייבת החלטת – עמדתי על כך שהחלטה על הקמת יישוב חדש או הרחבת יישוב קיים כבר

 לא ניתן ואף לא נטען על –אישור כאמור . וזאת עוד טרם הגשת תוכנית לועדות התכנון, ממשלה

 . ידי החטיבה שניתן
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ך למהלך אחד מתו, חתימת שר הביטחון על תוכנית מהווה אכן אישור הדרג המדיני. יתר על כן

מספר מהלכים רב שלביים בהם נדרש אישור שר ביטחון על ציר הזמן לאישור תוכנית בת 

ובכל שלב הוא ,  את חתימתו על התוכניתמחדשבכל שלב בו נדרש אישורו עליו לשקול .  תוקף

הרי נקבעו מספר שלבים כדי ששר הביטחון יידרש לשאלה אם באותו זמן . יכול שלא לחתום

אישור . הוא מסכים כי תוכנית תקודם, והמדיניים ששוררים אותה עתובתנאים הביטחוניים 

 . על תוכנית איננה בבחינת אישור להקמת מאחז" ביניים"

 

 

 הקמת מאחזים בניגוד לחוק התכנון והבניה הירדני 7.4.3
 

החטיבה טוענת כי הדבר נעשה . החטיבה אינה חולקת כי הקימה את המאחזים ללא תוכנית בניה בת תוקף

. עובדה זאת מחייבת שתי מסקנות. בתוך ישראל ובשטחים, כי כך מקימים ישובים,  ידה בדרך שיגרהעל

 שבכל מקרה לא –השניה .  כי החטיבה הפרה את חוק התכנון והבניה הירדני באופן שיטתי ובוטה–האחת 

 , ניתנה הסכמת הדרג המדיני להקמת המאחזים על ידי החטיבה

רק עם אישור שר . 1996בהתאם להחלטת הממשלה משנת ,  רבת שלביםשכן הסכמת הדרג המדיני היא

כל האישורים , עד אז. ביטחון לפרסום תוכנית לתוקף ניתן לומר שניתן אישור דרג מדיני להקמת יישוב

שאם לא חלה תוכנית בת תוקף בשטח בו , מכאן.  הינם אישורים על תנאי בלבד– אם ניתנו –שניתנו 

 .  ניתן אישור הדרג המדיני להקמתו ממילא לא–הוקם מאחז 

 

 

 סיכום  7.5
 

וזאת ללא אישור הדרג , החטיבה להתיישבות הקימה חלק גדול מהמאחזים הבלתי מורשים בשטחים

הרשתה לעצמה להתעלם , כמו גורמים אחרים במשרדי ממשלה, החטיבה להתיישבות. המדיני הנדרש

, ליישוב קיים" הרחבות"אה ליישובים שהקימה מהחלטות הממשלה על הקמת ישוב חדש על ידי כך שקר

 . מקיום החלטות הממשלה, לשיטתה,  הזו שיחררה עצמההפיקציהותחת 

 

עדיין עד , ליישוב ותיק,  בגדר שכונות הן–אף אם הייתי הולכת לשיטתה וקובעת שהמאחזים שהקימה 

וריאלי עם היישוב  היה צורך באישור הממשלה על הקמת שכונות כאמור שלא ברצף טריט1999שנת 

 היה צורך בקבלת הסכמת ראש ממשלה ואישור שר הביטחון להקמת אותן שכונות 1999ומשנת , הוותיק

 . שאינן ברצף טריטוריאלי עם יישוב ותיק
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 . ולמרות זאת הוקמו המאחזים.  לא ניתן–אף אחד מהאישורים הנדרשים הללו 

עדיין נדרש אישור הדרג , הדרג המדיני היו נכונותאף אם טענותיה בדבר העדר צורך באישור . יתר על כן

 לא ניתן אישור –משלא התקיים כלל שלב התכנון . במהלך שלבי התכנון  ,)אישור שר הביטחון(המדיני 

 .הדרג המדיני הנדרש

 

תוך , החטיבה פעלה בניגוד לחוק כאשר יזמה והקימה ישובים חדשים בניגוד לחוק התכנון והבניה

מובן כי . בתכנון תוכנית בת תוקף וזאת שלא באקראי אלא כשיטת עבודה התעלמות מהצורך 

החובה לקבל אישור שר ביטחון לשלבי הליכי התכנון השונים כפי שנקבע בחקיקה הצבאית לא 

 .קוימה

 

וכאשר ,  כאשר הקצתה אותם לאחרים ללא היתר מהממונההחטיבה פעלה בניגוד להסכמי ההרשאה

 ).  ואילך1996משנת  (לתכנון בלבדלה בעוד ההקצאה נמסרה לה פעלה לפיתוח השטח שהוקצה 

 

 

לעתים תוך חריגה , חלק מהמאחזים הבלתי מורשים שהקימה החטיבה ממוקמים בשולי תחום ההקצאה

למשל ' ראה חוברת ב (שהמבנים עומדים בחלקם על קרקעות שאינן קרקעות מדינהכך " החוצה"

 ). מאחזי איתמר

 

מעשיה של החטיבה מעלים שלא קיים עוד מנגנון מדיני להקמת ישובים ניתן לסכם ולומר כי 

אין זו . והפכה להחלטה של פקידים" ירדה מדרגה"ההחלטה על הקמת ישובים . חדשים בשטחים

המחליטים על הקמת המאחזים . שיש לו אחריות ציבורית כלפי צבור בוחריו, החלטה של דרג נבחר

, חלק מפקידי החטיבה להתיישבות, בין השאר, שעים היוהחל מאמצע שנות הת, הבלתי מורשים

תוך , יחד עם חלק מפקידי משרד השיכון ככל הנראה בהשראת חלק משרי השיכון באותה תקופה

 .ש ומתנחלים פעילים"מעורבות רבה של מועצות אזוריות באיו

 

ת של הדרג שתפקידה להוציא לפועל החלטו,  בלבדדרג ביצועיהחטיבה להתיישבות אמורה להיות 

 . אלא שכאן התהפכו היוצרות והדרג הביצועי הפך לחלק מהדרג המחליט.המדיני

 

מטבעם של דברים אין בידיהם מלוא הנתונים המתחייבים ; מובן כי לדרג הביצועי אין ראיה כוללת

שיקולים ביטחוניים , מהקמת יישוב כמו התנאים המדיניים והבינלאומיים של ישראל אותה שעה

שיקולים ; ל להגנתו"ם מההחלטה על הקמת ישוב חדש ומיקומו כמו מידת הנטל שתוטל על צההמתחייבי
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אך בעיקר לא חלה על הדרג המבצע אותו סוג אחריות החלה במדינה . כלכליים מקיפים ואחרים

 . דמוקרטית על הממשלה בלבד

 

הלות שלה אופן ההתנ. אולם החטיבה התעלמה לא רק מהעדר החלטה של הדרג המדיני המוסמך

הקמת המאחזים הבלתי מורשים על ידה הם בבחינת . נעשה בדרך של הפרת חוק והפרת הסכמים

חלק היא הקימה . היא הפרה את הסכמיה עם הממונה שוב  ושוב. הפרת חוק שיטתית ונמשכת

ואף על , ולעיתים על קרקעות שאינן בגדר אדמות מדינה, מהמאחזים  מחוץ לתחום הקצאת הקרקע

 . פרטיות של פלסטיניםקרקעות 

 

פגם חמור נפל באופן תיפקוד התמונה הכוללת הנחזית מתוך פעילות החטיבה להתיישבות מעלה כי 

 . ש"החטיבה להתיישבות בכל הנוגע להקמת מאחזים בלתי מורשים בשטחי איו

 

כי החטיבה משוכנעת , להפך. ח זה אינה מכה על חטא"אך למרבה הצער תגובתה לממצאים העולים מדו

 .עובדה זו מצביעה על עוצמת הקושי. אין במעשיה מתום

 

. תקציבה בא כולו מאוצר המדינה. החטיבה להתיישבות מונתה על ידי ממשלת ישראל להיות גוף מיישב

החטיבה להתיישבות מחויבת אם כן לפעול בכל הנוגע לכללי המינהל הציבורי התקין ככל רשות ציבורית 

 . אחרת

 

פירושו של . לאחד אין קיום בהעדרו של השני.  על קיומו של עקרון שלטון החוקמשטר דמוקרטי נשען

אין רשות שלטונית . החוק הוא העומד מעל כולם. דבר הוא שאין רשות או אדם העומדים מעל החוק

תוך הפרה נמשכת של , חשובה ככל שתהיה, רשאית להצהיר ולפעול הלכה למעשה למען קידום מטרה

 אך נראה –אלה מושכלות ראשונים . מטרות אך ורק במסגרת פעולה חוקית ולא אחרתניתן להשיג . החוק

 .כי החטיבה להתיישבות סבורה אחרת

 

 . מצב בלתי תקין זה חייב להשתנות

 

 

 המלצות 7.6
 

 :לפי העניין, והממונה לעשות את אלה, לקבל החלטת ממשלה לפיה תחויב החטיבה להתיישבות
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קע שבידי החטיבה להתיישבות וטרם הוקצו על ידה לאחרים לבטל את כל הקצאות הקר .א

בדיקה כאמור מן הראוי שתעשה גם על ידי .  במידה ויש כאלה עדיין-ולהחזירן לממונה

 .הממונה
 

לבטל את כל הקצאות הקרקע שהוקצו לחטיבה להתיישבות והיא הקצתה אותן לאחרים  .ב

 . בניגוד להרשאה

 

ולהחזיר את ,  הקצתה לאחרים וטרם נעשה בהן שימושלבטל את כל ההקצאות שהחטיבה .ג

 .הקרקע לממונה
 

 .לבטל את כל ההקצאות עליהן הוקמו מאחזים בלתי מורשים ולהחזיר את הקרקע לממונה .ד
 

, להפסיק את פעולות החטיבה בשטחים לעניין הקמת ישובים חדשים או הרחבת ישובים .ה

 לתפקד כגוף מיישב לצורך הקמת יישוב אלא אם החטיבה תוסמך אד הוק על ידי הממשלה

 .ש שהממשלה תחליט על הקמתו או הרחבתו"או הרחבה של יישוב קונקרטי באיו
 

 

 

 

משרד האוצר יבדוק את השנויים הנדרשים בתקציב החטיבה להתיישבות בהתחשב  .ו

 .בהחלטות אלה ויתאים את תקציבה להחלטה זו
 

ד כה לחטיבה להתיישבות מנותבים בהתאם משרד האוצר יבדוק אם הכספים שהועברו ע .ז

 .להחלטה זו
 

החטיבה להתיישבות תחויב לתרום ככל יכולתה להסדרת הקשר החוזי בין המתיישבים  .ח

 .לגבי קרקע שהוקצתה להסתדרות הציונית, בהתנחלויות בשטחים לבין הממונה
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 מבוא
 

 .בלתי מורשיםמשרד הבינוי והשיכון מעורב בהקמת מאחזים 

 

, למעורבות המשרד במאחזים בלתי מורשים היא המינהל לבניה כפרית) אך לא היחידה(הזרוע המרכזית 

 . ש והרחבות של יישובים ותיקים"שהתמקד מזה שנים בעיסוק בהקמת ישובים חדשים באיו

 
 : במסגרת פרק זה אסקור את אלה

 

 . ת במשרד השיכוןממצאי מבקר המדינה בנוגע למינהל לבניה כפרי .8.1

 

 .הפניית תקציבים למאחזים בלתי מורשים .8.2

 

 :סיוע המנהל לבניה כפרית להקמת המאחזים הבלתי מורשים .8.3

 

 סיוע במימון הנחת תשתיות והקמת מבני ציבור למאחזים בלתי מורשים  8.3.1 

 

 דרכי הסיוע .8.3.1.1

 

חדשות " שכונות"סיוע להקמת מאחזים בלתי מורשים במסווה של הקמת  .א

ליישובים ותיקים על מנת לעקוף את הצורך באישור מדיני על הקמת יישוב 

הוקמו לעיתים מרחק מאות מטרים בקו אווירי " שכונות"למרות שה, חדש

 .מהישוב הוותיק

 

 באמצעות התקשרות -סיוע למאחזים בלתי מורשים נעשה בדרך עוקפת  .ב

במימון משרד הבינוי , בודותהמועצות האזוריות עם קבלנים לביצוע הע

 .והשיכון
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, ללא קביעת קריטריונים לחלוקת הכספים, "פתוח כללי שונות"יצירת תקציב  .ג

 ללא שקיפות ציבורית במטרה לממן ולסייע למאחזים בלתי מורשים

 

הועברו עשרות . כספים שהועברו  לסיוע בהקמת המאחזים הבלתי מורשים .ד

 . מיליוני שקלים למטרה זו

 

 סיוע משרד הבינוי והשיכון להקמת מאחזים ללא בדיקת טיב הזכויות בקרקע  8.3.1.2

 

ובהעדר , סיוע משרד הבינוי והשיכון לבניה בלתי חוקית בהעדר תוכנית בניה בת תוקף 8.3.3

 אישור דרג מדיני מוסמך להקמת המאחזים 

 

 רשיםתכנון ומימון תכנון להכנת תוכניות בניה למאחזים בלתי מו 8.3.1.4

 

 .תכנון מאחזים בלי שהתקבלה  החלטת ממשלה על הקמתם .א

 

 .תכנון מאחזים בלי שנעשתה בדיקה בדבר טיב הזכויות בקרקע .ב

 

  ממצאים והמלצות–רכישת קרוונים והצבתם במאחזים בלתי מורשים  8.4

 

 סיכום והמלצות 8.5

,  למשרד הבינוי והשיכוןהצעות למתן הנחיות מנהליות,  הצעות להחלטת ממשלה–בין ההמלצות 

 .והמלצות ליועץ המשפטי לממשלה

 

 

 ממצאי מבקר המדינה בנוגע למנהל לבניה כפרית 8.1
 

ח מבקר "בדו, לפחות בחלקה, סוקרה למעשה, מעורבות משרד השיכון בהקמת המאחזים הבלתי מורשים

 "). ח המבקר"דו: "להלן (2003ב לשנת  54המדינה  מספר 

 

 : בין היתר את אלה, )תמציתב(מבקר המדינה קבע 
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מסייע ביהודה ושומרון ) משרד השיכון: להלן(משרד הבינוי והשיכון "

בחבל עזה ובגולן לרשויות מקומיות יהודיות בתקצוב פרויקטים בפעולות 

, )ש" איו–להלן (המשרד פועל באזור יהודה ושומרון . בניה ופיתוח, תכנון

 ובעיקר באמצעות מחוז ,הן באמצעות מחוזות המנהל לבניה כפרית

 ....הן באמצעות מחוזות הבנייה העירונית, ירושלים

 

 כרת מחוז ירושלים של 03 עד יוני 00בביקורת נמצא כי בתקופה ינואר 

 33 – חוזים לבניה ופיתוח ב 77המינהל לבניה כפרית עם רשויות מקומיות 

 שלא העבודות בהם נעשו, שעל פי נתוני המנהל האזרחי, ש"מקומות באיו

אם מחמת היעדר , אם בשל היעדר אישור הממשלה או שר הביטחון, כחוק

היקפם של . ואם מסיבות הקשורות לבעלות בקרקע, תוכניות מתאר תקפות

החוזים כללו עבודות מסוגים . ₪ מיליוני 29.7 –חוזים אלה הסתכם ב 

שטח , כבישי גישה לישוב, דרכי ביטחון, תשתיות ליחידות דיור: שונים

והקמת , הקמת מגדל מים והנחת קו מים, חיבור לחשמל, ורי פתוחציב

 .מוסדות ציבור

 לא נמצאו 18,  המקומות האמורים33מבין , על פי נתוני המנהל האזרחי

היקף החוזים בין . בתחומו של יישוב כלשהו שעליו החליטה הממשלה

 18.4 – המקומות הללו מגיע לכ 18 –משרד השיכון לרשויות המקומיות ב 

 .₪מליון 

כתנאי , משרד הבינוי והשיכון אינו דורש שיומצאו לו רישיונות הבניה

גם רשויות ממשלתיות אחרות אינן דורשות שימציאו . למימון הפרויקטים

 .להן רישיונות בניה

 

ש במימון פרויקטים ועליו "משרד השיכון מסייע לרשויות מקומיות באיו

, הועלה. ו של המינהל האזרחיאשר תואמים את נהלי, לקבוע נוהלי הפעלה

 .שהוא לא עשה כך

 

. משרד השיכון מימן פרויקטים בלי שהוא תיאם אותם עם המנהל האזרחי

, בשני מקרים מימן המשרד עבודות של סלילת כביש והקמת מבנה

כי , היוצא מכאן. במקומות שלגביהם הוציא המינהל האזרחי צו הריסה

  משקיעה ממשאביה –ון  משרד השיכ-שעה שזרוע שלטונית אחת  

, ש שאין להן רישיונות בניה"בעבודות בינוי ופיתוח בנקודות ישוב באיו

 משקיעה ממשאביה כדי – המינהל האזרחי –זרוע שלטונית אחרת , כדין
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359' עמ, ב54ח המבקר מספר "דו( "ולהרסה, לאתר בניה בלתי חוקית

( 

 

מאחר שבמרכז , אולם מטבעם של דברים. יעולים גם מתוך הבדיקה שערכת, ממצאים אלה של המבקר

 .מיקוד תשומת הלב שלי הייתה גם בנקודות נוספות, בדיקתי עומדת תופעת המאחזים הבלתי מורשים

 

 ח מבקר המדינה" בעקבות דו2004הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מאפריל 
 

ולמשרדי ממשלה , ח מבקר המדינה הורה היועץ המשפטי לממשלה למשרד הבינוי והשיכון"בעקבות דו

 כי תקצוב משרד 2004היועץ דרש באפריל . שלא לתקצב כל פעולה בלתי חוקית בשטחים, אחרים

הבינוי והשיכון לשטחים ייעצר עד שייקבעו נהלים ברורים שיסדירו העברות כספים אך ורק למטרות 

 והשיכון לעצור נמסר לי כי הנושא הוסדר באשר ניתנה הנחייה בתוך משרד הבינוי. חוקיות לשטחים

 . ונקבע לכך נוהל, תקצוב למטרות בלתי חוקיות

 חוזים שנמצאו על ידי המבקר כטעונים בדיקה מחמת החשש 77עוד נמסר לי כי נעשית עבודת בדיקה של 

. 2004נבדקה שאלת תשלום עבור עבודות שבוצעו עד לחודש אפריל . שהם נועדו למטרות בלתי חוקיות

ל ידי היועצת המשפטית של משרד הבנוי והשיכון עם המשנה ליועץ המשפטי עבודת בדיקה זו נעשית ע

 . מר בלס, לממשלה

 

 

 הפניית תקציבים למאחזים בלתי מורשים 8.2
 

 על ידי המנהל – אך לא רק –נעשתה בעיקרה , מעורבות משרד השיכון בנושא המאחזים הבלתי מורשים

 .לבניה כפרית של משרד הבינוי והשיכון

 

וההעדפה המסיבית , בקר התייחס המבקר לחוסר השקיפות של תקציב משרד הבינוי והשיכוןח המ"בדו

הוא , ש ביחס ליישובים אחרים בתחום ישראל שסדר העדיפות הלאומי שלהם"שהעדיף את יישובי איו

 :אני מפנה אותך בעניין זה לקביעת המבקר כלהלן. זהה

 

 של התקציב על תקציב המשרד אינו מאפשר לזהות את אופן הקצאתו"

 . הנגב והגליל, עזה, ע"בכלל זה התקציב   המופנה לחבלי יש, בסיס אזורי
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ריכוזו ופרסומו של מידע כזה חיוני כדי לתת שקיפות על סדרי העדיפויות 

ועל האופן  שהממשלה מחלקת את המשאבים לפיתוח לפי חלקי הארץ 

 .השונים

 

 כפרית נעשו בלי העברות תקציביות בהיקפים ניכרים למנהל לבניה

וגם בדיעבד בהצעות התקציב , שהמשרד הבהיר בדברי ההסבר לתקציב

 נועד –כי חלק ניכר מהתקציבים של המנהל לבניה כפרית , לשנים הבאות

 .לאזור יהודה ושומרון

 

לדעת משרד מבקר המדינה שומה על הממשלה ועל משרדיה להציג לכנסת 

אלא גם לספק מידע , משרדיותלא רק תמונת מצב בחתך הוצאות , ולציבור

בדבר היעדים והתוכניות והתקציבים המרכזיים שנועדו לקדם ולפתח חבלי 

 ארציים –שהם לכאורה כלל , עליהם גם להגדיר באשר לסעיפים. ארץ

האם באופן הקצאתם יש כדי לתת עדיפות לאזורים מסוימים , במהותם

 )306ראה עמוד (. "דווקא

 

 : קבע המבקר312ובעמוד 

 

השקיע המנהל לבניה כפרית במועצות אזוריות בעלות מדרג חברתי ..."

סכומים , במונחים של השקעה לנפש וליחידת דיור שנבנתה, כלכלי זהה

ש ובעזה לעומת מועצות אזוריות "באיו, גבוהים במועצות האזוריות בגולן

לבין ...150%הבדלי ההשקעה לנפש נעים בין . שבתחומי הקו הירוק

לבין  ...31%השקעה ליחידת דיור שנבנתה נעים בין הבדלי . 553%

 ).312ראה עמוד (. ...."254%

 
אני מוצאת לנכון להביא ממצאים אלה של מבקר המדינה בפניך לא רק כדי להדגיש בפניך את חוסר 

ש על פני ישובים אחרים בתחום הקו הירוק "השקיפות והעדר קריטריונים ברורים להעדפת  ישובי איו

, לאור הממצאים שיפורטו לפניך להלן, כדי להדגיש כי להבנתיאלא ,  זהה מבחינה לאומיתבעלי סווג

המנהל לבניה ; חלק ניכר מההשקעות התקציביות של משרד השיכון נעשו במינהל לבניה כפרית

בבניה בלתי חוקית במאחזים ובשכונות בלתי , אם לא את רובם, כפרית השקיע חלק ניכר ממשאביו

, שחלק ניכר מתקציב משרד הבינוי והשיכון הושקע בפעילות בלתי חוקית בשטחיםיוצא . חוקיות

 . כפי שיבואר להלן, ובדרך בלתי תקינה
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מאחר שלפי ממצאי חלק מפעולות המנהל לבניה כפרית שהופנו לשטחים נועדו להקמת המאחזים הבלתי 

מהי החלוקה התקציבית , ריתניסיתי לברר עם מנהלת המנהל לבניה כפ, מורשים ושכונות בלתי חוקיות

לא הצלחתי לברר זאת ואצטט את תשובת  . בין פעולות המנהל לבניה כפרית בישראל לבין אלה בשטחים

הינם " תחום הקו הירוק"ו" ש "מאחר והמונחים התנחלויות ואיו": מנהלת המינהל לבניה כפרית כלשונה

  ..." זומושגים בעלי קונוטציה פוליטית אעדיף שלא לענות על שאלתך
 

ח המבקר כי לא זכה לקבל מידע שלם ממשרד הבינוי והשיכון "אוסיף עוד כי גם מבקר המדינה מעיר בדו

 ). ח" לדו310ראה הערה בעמוד (באותו עניין כאמור לעיל 

 

סירוב למסור . התשובות שלעיל מסבירות מדוע אין בידי נתונים מספריים מדויקים להדגמת האמור לעיל

עלול להצביע על כך שהמשיב , יית משאבי המדינה לבודק מטעמו של ראש הממשלהנתונים על הפנ

 העדר –או נכון יותר , התשובה. חושש למסור את הנתונים שבידו באשר הם אינם עומדים בביקורת

וככל , מחזקת את מסקנותיי לעיל בדבר הפנית רוב תקציב המנהל לבניה כפרית לשטחים, התשובה

 . בשטחיםלבניה בלתי חוקית – הנראה חלק נכבד ממנו

 

ל משרד הבינוי והשיכון מר " שימש כמנכ2004 עד 2001כי בשנים , כבר בתחילת הדברים אציין בפניך

לצורך כך פניתי . ומחייבים הסבר, ח זה"תגובתו נראית לי חיונית לכמה עניינים המועלים בדו. אבי מעוז

שיב כי הוא מאד עסוק ולא יוכל לקבוע ישיבה אלא כל פעם ה, למר מעוז באמצעות מזכירתי מספר פעמים

מאד לחוץ בזמן "לבסוף שוחחתי עמו אף אני והוא מסר לי כי הוא . וכן הלאה, בעוד שבועיים מאותו מועד

ביקשתי את . פניתי למר מעוז בכתב, ח"לקראת סיום כתיבת הדו. "ולא יכול לפנות זמן לצורך הדבר הזה

לפיכך . לא נעניתי על מכתבי זה. 'לחוברת ג 6נספח ב  מסומן כ"בי רצמכת. התייחסותו למספר נושאים

 .אין בפנינו תגובתו לדברים

 

אף שלא היחידה , זוהי הזרוע הביצועית המרכזית. עיקר ממצאי יתמקדו להלן במינהל לבניה כפרית

 . לפעילות משרד הבינוי והשיכון בבניה בלתי חוקית בשטחים, כאמור

 

 

בניה כפרית להקמת המאחזים הבלתי סיוע המינהל ל 8.3
 מורשים
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סיוע המינהל לבניה כפרית בהקמת המאחזים הבלתי מורשים בשטחים בא לידי ביטוי בעיקר בנושאים 

 :אלה

 

ולהרחבות , מימון תשתיות ומימון הקמת מוסדות ציבור למאחזים הבלתי מורשים .א

ללא בדיקת טיב הזכויות ; י ללא החלטת ממשלה או אישור הדרג המדינ-ליישובים ותיקים 

 ללא תכנית מפורטת כדין ; בקרקע ולעיתים שלא על אדמות המדינה

 

 ומימון הכנת תוכניות למאחזים בלתי מורשים, תכנון .ב

 

עם זאת לא הצלחתי עד כה . יתכן כי משרד השיכון מימן בדרכים נוספות בניה בלתי חוקית בשטחים

כך למשל טרם הספקתי לברר לעומק מה מידת . קוצר הזמןבין השאר מחמת , לרדת לחקרם של דברים

ואם יש לכך קשר למאחזים , לבניה בשטחים" בנה ביתך"מעורבות המשרד בהעמדת הלוואות במסגרת 

 .הבלתי מורשים

בניה במימון מלא של (כמו כן ידוע לי כי המשרד ניסה לממן בניה בשטחים בדרך של בניה תקציבית 

ככל הידוע לי בניגוד למדיניות הממשלה שלא לבצע עוד , רות שיבנו על ידומשרד השיכון ומכירת הדי

אינני יודעת בשלב זה אם הבניה אמורה היתה לכלול בניה . אך הדבר לא צלח בידו, )בניה תקציבית

 . במאחזים בלתי מורשים

 . בנושאים אלה לא תמוקד חוות דעת זו

 

 . אסקור להלן את הידוע לי בשני הנושאים שלהלן

 

 סיוע במימון הקמת תשתיות ומבני ציבור למאחזים בלתי מורשים  8.3.1
 

 

 דרכי הסיוע 8.3.1.1
 
 סיוע להקמת מאחזים בלתי מורשים במסווה של הקמת שכונות חדשות ליישובים ותיקים .א
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משרד הבינוי והשיכון עסק שנים בסיוע למימון הנחת תשתיות והקמת מבני ציבור  למאחזים 

.  כפי שעמדתי על כך-הקמת המאחזים נעשתה ללא החלטת ממשלה . בשטחיםבלתי מורשים 

 .  והתעלם ממנו–משרד השיכון ידע על הצורך בקבלת החלטת ממשלה 

וגם כאן התעלם , משרד הבינוי והשיכון עסק גם במימון הקמת הרחבות ליישובים ותיקים

 . מהצורך בהסכמת ראש הממשלה ואישור שר הביטחון להרחבה

  במשרד -במקום בממשלת ישראל , ה על הקמת יישובים חדשים נפלה בשנים האחרונותההחלט

עם חלק מאנשי החטיבה להתיישבות ומתנחלים , ש"השיכון בשיתוף עם מועצות אזוריות באיו

 .פעילים

 

כאשר כינה את , את הצורך בהחלטת ממשלה כאמור, לשיטתו, משרד הבינוי והשיכון עקף

הוא עשה כן משקבע כי כביכול מדובר . חדשות" שכונות"ו" הרחבות "הקמת היישובים החדשים

חיזוק ; זו היתה הטרמינולוגיה ששלטה בתוך משרד השיכון; בהקמת שכונה חדשה ליישוב קיים

, לפיקציה זו נעשתה על ידי כינוי הישוב החדש בשמו של הישוב הוותיק הסמוך אליו ביותר

 . כשכונה של היישוב הוותיק

הרי שמשרד השיכון התעלם , רחבה של יישוב קיים נדרש אישור הדרג המדיניאף שגם לה

 . מהצורך בקבלת הסכמת ראש הממשלה ואישור שר הביטחון להרחבות של יישוב קיים

 

נעשים בלי , וההרחבות ליישובים ותיקים, משרד הבינוי והשיכון ידע כי היישובים החדשים

המשרד התעלם . כוחה ניתן להוציא היתר בניהשחלה במקום תכנית מפורטת בת תוקף שרק מ

 .מכך

 

בעלי תפקידים במשרד הבינוי והשיכון טוענים כי לא ידעו שבחלק מהמקרים היישובים החדשים 

אין חולק כי לא טרחו לברר את טיב , למצער, מכל מקום, מוקמים על קרקע פרטית פלסטינית

 .הזכויות בקרקע

 

פניך חלק מהתשובות לשאלות שהצגתי בפני אנשי אביא ב, כדי לבסס את הדברים שלעיל

וכן מידע שקיבלתי בנושאים שלהלן , ובאגפים נוספים של המשרד, המינהל לבניה כפרית

 . במשרד האוצר ומשרד המשפטים

 

בנושאים שתיארתי בפניך , הצגתי מספר שאלות למנהלת המנהל לבניה כפרית במשרד השיכון

 . אביא את הדברים שמסרה לי מפיה.תשובותיה מדברות בעד עצמן. לעיל
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, שאלתי מהו מאחז ."תמיכה של המשרד במאחזים זו היתה מדיניות של המשרד"לדבריה 

הוסבר לי על ידה כי מדובר בשכונות שאין להן . כדי שהטרמינולוגיה שלה תהיה לי ברורה

של זו הרחבה " היא הסבירה כי; לשיטתה, "הרחבה"שאלתי מהי . תכנית מפורטת בתוקף

 ."ישובים כאשר הם לא בהכרח ברצף טריטוריאלי עם ישוב מורשה קיים
 :ו ,השיבה כי התוכניות נתקעו בועדות התכנון, לשאלתי מדוע אין לתכנית מפורטת תוקף

 

 

.) ש. ט–ועדת התכנון העליונה של המנהל האזרחי (ע "חוסר הדיונים במת"

.. ת היתה מאד גורפתחוסר הדיונים בתכניו...  ואילך92 –מ , היו גורפים

שלא , לא זוכרת ממתי, בגדול זה רצף של כמה שנים... לא יודעת למה

שרי ביטחון נתנו אישורים . אבל מצד שני יש בניה..ע"נערכו דיונים בתב

היה הסכם ברק עם מועצת . פה ושם בישובים מאושרים ולא מאושרים

יש , הריסהכשהמנהל האזרחי אינו מוציא צו הפסקת עבודה או צו . ע"יש

איזה הסכמה של השלטון בין אם זה ממשלת נתניהו או ברק שאין מניעה 

 ". ע וללא אשור"לבניה ללא תב

 

ש בשנים האחרונות "מנהלת המינהל לבניה כפרית טענה בפני כי לא הוקמו ישובים חדשים באיו

, שלהרק בהחלטת ממ, לשיטתה,  אלה יכולים לקום."אני לא מכירה ישובים חדשים בשטחים"

חדשות " שכונות"הטרמינולוגיה היחידה שהיא מכירה היא הקמת . והרי כזאת אין בנמצא

 . ליישובים ותיקים

 

שכונות של מי , אם כן. שאלתי, גם הם בגדר שכונות חדשות, או מצפה אסף, האם מגרון למשל

 ".הרחבה למרות שאינה צמודת דופן לישוב קיים "התשובה שקיבלתי היא שהם בגדר? הן

מגרון ומצפה אסף אינם . (השיבה "לא הלכתי לחקור"שאלתי , של איזה ישוב" הרחבה"לשאלה 

 : ולבסוף אמרה). צמודים לאף ישוב

 

ל שזה לא שכונה אלא "לומר לשר ולמנכ? מה הייתי אמורה לעשות"

 !"?ישוב חדש
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הל השיבה מנהלת המנ, לשאלה מי היה שותף להחלטה על סיוע במימון בניה מהסוג האמור

 :לבניה כפרית את התשובות הבאות

 

המועצות  ": ועוד אמרה."לרוב ביוזמה שלנו. אנחנו כוללים בתכנית העבודה המשך תכנון"

אפשר לומר שחלק ממה שאת : " עוד הוסיפה."האזוריות כולן מאד שותפות לנושא ההרחבות

  ".ון להקיםלי משרד השיכון ושרי השיכ" החליטו מנכ–מכנה מאחזים ואני מכנה שכונות 
 

טרחה מנהלת המינהל לבניה כפרית לשלוח אלי מכתב ובו , לאחר הפגישות שקיימתי עמה

 .'לחוברת ג 7נספח ב ומסומן "מכתבה רצ. הסברים נוספים

 

במכתב זה ציינה מנהלת המינהל לבניה כפרית כי משרד המשפטים מנהל מהלכים של הכרזה על 

כאשר בנסיבות של . קים עליהן ישובים ישראליםבמטרה לה, ש כאדמות מדינה"קרקעות באיו

החליטו קובעי המדיניות כי לא , ש"יחסים בינלאומיים לא ניתן להקים ישובים חדשים באיו

יוקמו ישובים חדשים אלא יורחבו ישובים קיימים וזאת גם אם ההרחבה לא היתה צמודת דופן 

ההתיישבות בשטחים עומדת עילה מנהלת המינהל לבניה כפרית ציינה כי בבסיס . ליישוב קיים

 . מדינית

בגיבוי , תנועת אמנה, שהם המועצות האזוריות, כווני ההתרחבות נקבעו על ידי גורמים בשטח

 . שרי השיכון לדורותיהם

 

 באישור שרי השיכון – לטענתה –שהמינהל לבניה כפרית , משמעות המכתב היא אם כן

הקמת המאחזים הבלתי מורשים במסווה  התעלם מהחלטות הממשלה וסייע ב–לדורותיהם 

 . של שכונות והרחבות ליישובים קיימים

 

ובו טענה  את ,  שלחה אלי מנהלת המינהל לבניה כפרית מכתב נוסף19.12.05ביום , לאחרונה

 : הטענה הבאה

. 22.9.04אותה מסרת לי בפגישתינו ביום , כהגדרתך" רשימת המאחזים הבלתי מורשים"בדקנו את "

י על פי המסמכים המצויים בידינו ועל פי  האישורים שניתנו לגורמים שונים העומדים עימנו נדגיש כ

עולה כי המאחזים הבלתי מורשים הינם אתרים מאושרים מוכרים ומורשים הן , בקשרי עבודה שוטפים

על פי החלטות הממשלה והן על דעת הגורמים הבכירים והמוסמכים במשרד ראש הממשלה ושר 

 "הביטחון
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 סבורה מנהלת המינהל לבניה כפרית כי ממשלת ישראל היא שהחליטה על הקמת עתהנראה כי 

מאושרים "לדבריה הם כבר , ועתה,  וזה שינוי מגרסתה הקודמת–המאחזים הבלתי מורשים 

 ". מוכרים ומורשים

נראה כי מנהלת המינהל לבניה כפרית נסמכת על טענות דומות לאלה שהעלתה החטיבה 

 .טענות שאין באפשרותי לקבל כפי שביארתי שם, בפנילהתיישבות 

 
   באמצעות המועצות האזוריות-סיוע משרד הבינוי והשיכון למאחזים בלתי מורשים נעשה בדרך עוקפת  .ב
 

משרד השיכון סייע במימון הקמת המאחזים הבלתי מורשים על ידי מימון  עבודות התשתית 

 .ובמימון הקמת מוסדות ציבור, למאחזים

 

חבורי מים , חיבור ביוב; הכשרת השטח;  כוללות פריצת דרכים וסלילתןעבודות התשתית

 .  שונים היא לפי הצורךהקמת מבני ציבור. מדרכות וגינות; וחשמל

 

העבודות בפועל באזורי בניה כפרית נעשות בדרך כלל על ידי התקשרות המועצות האזוריות עם 

 . קבלנים לפי מכרזים שנערכים על ידן

 

בדרך התקשרות עקיפה לסיועו בהקמת המאחזים הבלתי שרד הבינוי והשיכון בחר אם כן מ

כך , נראה כי דרך זו נבחרה. וזאת על ידי הסתייעות במועצות האזוריות לצורך כך, מורשים

 .  את מימון הפעולות הללו על ידי משרד הבינוי והשיכוןכדי להסוות, יש להניח

 

 : כפי שהבהיר לי חשב המשרד, צר קושי נוסףכתוצאה מהתקשרות עקיפה זו נו

 

המשרד לא יכול לבדוק כיצד נבחרו הקבלנים , המשרד מאבד דרגות חופש"

האם ; האם המחירים ששולמו להם הם באמת סבירים; על ידי הרשויות

 ". תהליכי המכרז הם תקינים

 
 למימון הסיוע למאחזים בלתי מורשים" פתוח כללי שונות"יצירת תקציב  .ג

 

ל משרד הבינוי והשיכון מר "מנהלת אגף הפרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון מסרה לי כי מנכ

אגף הפרוגרומות עובד . אבי מעוז הנחה אותה להקצות כספים מתקציב האגף להשקעה בשטחים

בניה המתוכננת כך שההשקעה הציבורית על ידי משרד השיכון תחזיר את " (משק סגור"בשיטת 
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ולפיכך העברת כספים מתקציבו כאמור היתה גורמת לשיבוש פעולת ) כשיםעצמה על ידי הרו

 .דרך זו לא צלחה. האגף

, ל המשרד להשיג הקצבות מיוחדות באמצעות סעיף תקציבי מיוחד שנוצר"הצליח מנכ, משכך

בשנה . ₪ מליון 17 - ב2001סעיף תקציבי זה תוקצב בשנת ". פיתוח כללי שונות "–ונקרא 

 . ₪ מליון 34לכדי שלאחר מכן גדל 

 

 . נמסר לי כי הכספים מתקציב זה הוזרמו למימון תשתיות למאחזים בלתי מורשים

 

העדר קריטריונים . יש לציין כי לא נקבעו קריטריונים ברורים לשימוש בכספי סעיף תקציבי זה

ראה גם הערות (מאפשר הזרמת כספים למטרות כאמור ללא שקיפות ציבורית וללא ביקורת 

 ). 315ב עמוד 54ח " דו–המדינה בנושא מבקר 

 
 כספים שהועברו לסיוע בהקמת המאחזים הבלתי מורשים .ד

 

במהלך ברוריי , יש להקדים ולומר כי רשימת המאחזים הבלתי מורשים נודעה לי מעט מעט

כאשר היתה בידי רשימה . עד היום אין בידי רשימה מלאה וממצהולמעשה , ובדיקותיי

אותה למינהל לבניה כפרית וביקשתי לקבל נתונים על תקצוב אותם  הפניתי –ראשונית 

למעשה עדיין ישנם יישובים חדשים .  העברתי גם אותה–כאשר התעבתה הרשימה . יישובים

רשימות אלה טרם הועברו על ידי למנהל לבניה כפרית . שהם בבחינת מאחזים בלתי מורשים

ועברו על ידי מחמת אי מסירת מלוא רשימות אלה טרם ה. (כדי לבדוק את שאלת המימון

 ).הפרטים הנחוצים על ידי המינהל האזרחי

 

 

 

לגבי הנתונים שקיבלתי מהמינהל לבניה כפרית ביחס לאותם יישובים לגביהם ביקשתי 

 : התייחסות

כעשרים (קיבלתי נתונים לגבי רשימת המאחזים הראשונה שמסרתי למשרד הבינוי והשיכון 

רק עתה ): כששים מאחזים (2004ים הנוספת שנמסרה בספטמבר לרשימת המאחז). מאחזים

 כי משרד הבינוי והשיכון שנטעןקיבלתי לידי מכתב ובו פירוט סכומים ) 05חודש ינואר (

כל פניותיי עד כה למנהלת הבניה ). ראה הערה בהמשך(השקיע במאחזים הבלתי מורשים 

מדובר בחילופי מכתבים מאז . הועילול משרד הבינוי והשיכון בעניין לא "מ מנכ"הכפרית ולמ
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' פניות לשרה גב, פניות טלפוניות ותזכורות בכתב שוב ושוב, בקשות, 2004חודש ספטמבר 

 וכל זאת –ל המשרד כי יימסר לי חומר באופן מיידי "מ מנכ"התערבותה ודרישתה ממ, ליבני

ל "עביר לי מנכה, 2005בשלהי חודש ינואר , כאמור רק בימים האחרונים ממש! ללא הועיל

התייחסות , בהנחייתו הישירה של השר הרצוג,  מר אבואב–משרד הבינוי והשיכון החדש 

לפי הרשימה ,  השנים האחרונות4 –לנתונים בדבר השקעות המשרד במאחזים בלתי מורשים ב 

 משום שאין בו פירוט המאפשר איננו מניח את דעתיהפרוט שהועבר עדיין .  שהועברה על ידי

עולה חשש שמא ולפי המידע שבידי , בדיקה האם המספרים הנטענים הם מלאיםמעקב ו

 . הנתונים אינם מלאים

 

ניסיתי לערוך הצלבה בין הסכומים שהוצהר על ידי משרד הבינוי והשיכון ששולמו עבור 

 עד 2000לבין סכומים שתוקצבו בתוכניות העבודה של המשרד לשנים , מאחזים בלתי מורשים

 : רק לדוגמא כדי להמחיש את הדברים. י אין חפיפה מלאה בין הנתוניםנראה כ. 2004

.  ליד איתמר782לפי דווח משרד הבינוי והשיכון המשרד לא תקצב כלל עבודות תשתית במאחז 

תוקצבו תשתיות ) שככל הידוע לי משמעותן שנקשר כבר הסכם למימושן(בתוכניות העבודה 

 .  שקל550,000: עבור מאחז זה

: לפי תוכניות העבודה;  980,000₪ לפי נתוני המשרד שנמסרו לי שולם –חלים המאחז ר

אך לפי תוכניות , לפי נתוני המשרד ₪ 717,000שולם , המאחז גבעת סלעית;  2,360,000₪

שולם לפי דיווח משרד השיכון , המאחז חרשה".  ש1,067,000 –העבודה תוקצב המאחז ב 

 . הנתונים לעיל הם דוגמא בלבד.  מליון שקל5 –כ : בודהואילו לפי תוכניות הע,  1,660,000₪

 

כאשר ידוע לי שהמשרד , תכנוןכמו כן בדווח המשרד לא צויינו הסכומים ששילם המשרד עבור 

 מתוכניות העבודה נראה כי משרד הבינוי –כמו כן . שילם עבור תכנון מאחזים בלתי מורשים

, סכומים אלה לא באו לידי ביטוי. חזים וישוביםככל הנראה בין מא, והשיכון מימן דרכי חיבור

 . בנתוני המשרד כפי שדווחו, לכאורה

עוד אציין כי שיטת הרישום של המשרד בתוכניות העבודה אינה מאפשרת לדעת עבור 

 לפי תוכניות העבודה נרשם שמשרד הבינוי – לדוגמא .אילו מקומות בדיוק שולמו כספים

; 60תאורה לכביש : ית מטה בנימין עבור עבודות אלהוהשיכון תיקצב את המועצה האזור

השלמת ;  ללא פרט מזהה להיכן–חיבור חשמל ; פריצות דרכים ותאורה ללא פרט מזהה להיכן

לא ברור מתיאור .   12,354,000₪סכום של : כ"סה.  ללא פרט מזהה להיכן–מדידות ותכנון 

האם כללו . 'השלמת מדידות וכו; חיבורי החשמל; העבודות שלעיל היכן היו פריצות הדרכים

 ?עבודות למאחזים בלתי מורשים
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עוד יש לציין כי ברישומי המשרד בתוכניות העבודה קשה לדעת אם תקצוב מסויים מופנה 

וזאת מחמת שיטת הרישום של , או למאחז בלתי מורשה,  צמודת דופן ליישוב קיים–לשכונה 

 –אגב . ופיע תחת השם של היישוב הוותיקוהרישום מ" שכונות "–המשרד המכנה את כל אלה 

הן בלתי מורשות באותו אופן שהמאחזים , שהן צמודות דופן ליישוב הוותיק, חלק משכונות אלה

 .הם בלתי מורשים

  

מובן כי .  ממשרד השיכון למסור נתונים נוספים כדי לאפשר בדיקה ראויה1.2.05ביקשתי ביום 

 .ח ביניים זה"לפני הגשת דונוכח לוח הזמנים לא אקבל תשובה מלאה 

 

התוצאה היא שאוכל למסור כאן רק על הדיווח שנמסר על ידי משרד הבינוי והשיכון בנוגע 

סכומים . 2004 לבין שנת 2000להשקעות המשרד במאחזים בלתי מורשים בתקופה שבין שנת 

אלה אינם משקפים באופן מלא את מימון משרד הבינוי והשיכון של מאחזים בלתי 

והן מחמת שמספר המאחזים הידוע לי עתה , שים הן מחמת הנתונים החסרים שנמסרומור

מתוך תוכניות , ידוע לי. הוא גבוה מהמספר אותו הפניתי למשרד הבינוי והשיכון עד כה

משרד הבינוי והשיכון מימן עבודות גם בחלק מהמאחזים הנוספים כי , העבודה של המשרד

 . ששמותיהם טרם העברתי לו

 

מתוך הסכומים שתוקצבו על ידי , ך הסכומים שיפורטו על ידי לעיל הם חלקיים בלבדלפיכ

 .משרד הבינוי והשיכון עבור המאחזים הבלתי מורשים

 

 

 ):שידוע לי(פירוט המימון לסיוע מאחזים בלתי מורשים 
 

הבלתי למאחזים , או מבני ציבור/או הקמת תשתיות ו/ו, משרד הבינוי והשיכון השקיע כספים בתכנון

 :מורשים הבאים

גבעת ;  חוות נועם-ייטב ; פני חבר;  הנקודה-איתמר ; 851איתמר גבעה ; דיר רבן;  עלי –נוף הרים 

; נריה; חורש ירון; גבעת הבריכה; אובנת; נוה דניאל; נתיב האבות; ש"גבעת החי; בת עין מערב; סלעית

; 782איתמר ; 777איתמר ; הר חמד; גן דןמ;  ברוכין–עלי זה ; גבעת הרואה; עמונה; נופי פרת; מגרון

אחוזת שלהבת ; יצהר צפון; יצהר מזרח; יצהר מערב; עדי עד; גבעת הראל; אחיה; שבות רחל; העי

חורש ; חרשה; צופית; סוסיה מזרח; שקד; נגוהות; מבוא דותן מערב; נוף קנה; רחלים מערב; )יצהר(
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;  פלגי מים–עלי ;  היובל–עלי ; גינות אריה; נווה  ארז; מצפה דני; עין פרת; מצפה חגית; זית רענן; ירון

 ; טל בנימין. 'תקוע ד; שבות רחל דרום; מעלה רחבעם; נגוהות

 

 . יתכן שמשרד הבינוי והשיכון תיקצב מאחזים בלתי מורשים נוספים

 
 שילם משרד הבינוי והשיכון עבור מאחזים בלתי מורשים לפי רשימה 2004 עד שנת 2000בין השנים 

  . 71,870,000₪סכום של , לפי הנתונים שמסר עד כה, חלקית שהועברה אליו

 

עוד אוסיף כי הסכומים שלעיל . על הסכום שלעיל, בהרבה, הסכום ששולם בפועל עולה ככל הנראה

 . הם נומינאליים
 

 סכום זה כולל את הסכומים ששולמו על ידי משרד הבינוי והשיכון עבור הקמת איןכמו כן 

 .שכונות בלתי מורשותותכנון , מבני ציבור, תשתיות
 
 

 סיוע להקמת מאחזים ללא בדיקת טיב הזכויות בקרקע 8.3.1.2
 

מתברר כי משרד הבינוי והשיכון לא עשה כל פעולה לבירור טיב הזכויות בקרקע בה מבוצעות 

יות בדבר הזכו) או אחר(מתברר כי אין למשרד מאגר נתונים ממוחשב . עבודות התשתית מתקציבו

 . בקרקע המיועדת לבניה

עיון ברשימת המאחזים הבלתי מורשים מול נתוני תיקצוב משרד השיכון של מאחזים בלתי מורשים 

משרד הבינוי והשיכון מימן הקמת תשתיות ומבני ציבור למאחזים בלתי מורשים שבידי מלמד כי 

מא נזכיר כי משרד השיכון  רק לשם דוג.ועל קרקעות פרטיות של פלסטינים, שהוקמו על קרקעות סקר

הוקם (יצהר דרום ; )הוקם על אדמות סקר, צ אישר את פינויו"שבג(מימן תשתיות למאחז גבעת הרואה 

קרקע פרטית (גינות אריה ) בחלקו על קרקע פרטית וחלקו אדמות מדינה(הבית האדום ) על אדמות סקר

 .ואחרים) קרקעות פרטיות של פלסטינים(מגרון ) של פלסטינים

 

קבעה כי ישובים , צ בפרשת אלון מורה"שהתקבלה בעקבות החלטת בג, 1979החלטת הממשלה משנת 

 . ישראלים יוקמו על אדמות מדינה
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יתכן שניתן יהיה להכריז עליהן בסיום הבדיקה כי . הן קרקעות בבדיקה. אדמות סקר אינן אדמות מדינה

קרקעות כאמור שטרם הוכרז . לסטיניםיתכן שיתברר כי הן קרקעות פרטיות של פ. הן אדמות מדינה

 ".אדמות מדינה בדרך"אינן בגדר אדמות מדינה ולא ניתן לעשות בהן כל שימוש כ, עליהן

 

הדבר יכול להוות . הקמת מאחזים על קרקעות פרטיות של פלסטינים הוא בודאי אסור בתכלית

 . בנסיבות מסוימות עבירה פלילית

רק נזכיר כי זכות הקניין נקבעה בישראל . ביותר בקניינו של אדםאך בראש וראשונה זוהי פגיעה חמורה 

ש העליון בישראל כזכות חוקתית על "ונקבעה על ידי ביהמ, בחוק כבוד האדם וחירותו, כזכות יסוד

 . חוקית

 :אלא גם, ש העליון כי מפקד האזור מופקד לא רק על שמירת הסדר והביטחון"כבר נאמר על ידי ביהמ

 

ובמיוחד , )ש. ט–של האוכלוסיה האזרחית הפלסטינית  (ותיהםעל הגנת זכוי"

הדאגה לזכויות אדם עומדת במרכז . על זכויות האדם החוקתיות הנתונות להם

 " .ריים שחובה על המפקד לשקולאהשיקולים ההומניט

 

על - תקאלוף פיקוד מרכז, ל בגדה המערבית"מפקד כוחות צה' יואב הס נ, 10356/02צ "בגראה (

 )2078' עמ,2072, )1(2004

 

מחובתו של מפקד  האזור להגן על זכות הקניין של מי שנתון . זכות הקניין היא זכות אדם חוקתית

לא יעלה על הדעת שרשויות המדינה הן שיהיו מעורבות בפגיעה בזכויות אדם , לכאורה. לשליטתו

דות רבות היקף בקרקעות משרד הבינוי והשיכון מימן עבו. אך אין אלה פני המציאות. בסיסיות אלה

 . פרטיות של פלסטינים

מסרה לי מנהלת מנהל הבניה , לשאלתי כיצד אירע שמשרד הבינוי והשיכון מימן בניה בקרקעות פרטיות

וזאת לפי , ממוקם כולו על קרקע פרטית פלסטינית, )לדוגמא(, הכפרית כי לא ידעה כלל שמאחז מגרון

 אין הוא המאחז היחיד הממוקם כולו או חלקו על קרקע פרטית למותר לציין כי. נתוני המינהל האזרחי

ואין זה המקרה היחיד בו משרד הבינוי והשיכון מימן הקמת תשתיות בקרקע פרטית פלסטינית , פלסטינית

 ). גינות אריה ואחרים, הבית האדום,  מצפה אסף–למשל (

 

 : אלי כיעובדות אלה לא מנעו ממנהלת המינהל לבניה כפרית לטעון במכתבה 
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תכנון על . אין מצב שמשרד השיכון מתכנן ביודעין על קרקע פרטית"

אדמה פרטית עומד בסתירה למדיניות פיזור ההתישבות שכן עם אישור 

 "ע יוכל למעשה בעל הקרקע הפרטית לבנות באותו שטח"התב

 
 .'לחוברת ג 7נספח ראה 

 

ואותה שוב ,  ברצוני להתייחס לטענה לגופהאלא, שודאי יכול לקומם, אינני מתייחסת לנימוק כשלעצמו

לבדיקת טיב הזכויות בקרקע עליה נעשו עבודות , משרד הבינוי והשיכון לא עשה דבר. אין בידי לקבל

גם אם אקבל את הטענה כי המשרד לא ידע . תשתית להקמת מאחזים בלתי מורשים מתקציב המשרד

הרי שהמחדל החמור בדבר אי , רקעות סקרבחלקן ק, הן פרטיות של פלסטינים, בחלקן, שהקרקעות

 .לא יכול להוות צידוק  לבניה בקרקעות פרטיות וקרקעות סקר כאמור, בדיקת טיב הזכויות בקרקע

 

ח המבקר על בניה בתקצוב המשרד ללא בדיקת טיב הזכויות "אוסיף עוד כי גם מבקר המדינה העיר בדו

 ).ח" לדו364ד  ע363ראה עמוד (ועל חוסר התקינות שבדבר , בקרקע

 

 

ובהעדר אישור , סיוע לבניה בלתי חוקית בהעדר תוכנית בניה בת תוקף 8.3.1.3
 דרג מדיני מוסמך להקמת מאחזים בלתי מורשים

 

העובדות שבפני מלמדות כי משרד הבינוי והשיכון ידע היטב כי תוכניות מתאר מפורטות מעוכבות 

 . ןמחמת העדר אפשרות מדינית לקדמ, בועדות התכנון

 

משרד הבינוי והשיכון התעלם מהעובדה כי לא חלה תוכנית בת תוקף כדין במקומות בהם החליט להקים 

 . למרות זאתואישר הנחת תשתיות למאחזים , יישובים חדשים

משרד הבינוי והשיכון עיקר מתוכן את החלטת הממשלה לפיה תכנית מפורטת טעונה אישור שר 

. יני מפני הקמת יישובים ללא הסכמת הדרג המדיני המוסמך אישור היוצר מחסום מד-הביטחון 

אפשרה את הקמתם ללא אישור הדרג , התעלמות המשרד מהקמת המאחזים ללא תכנית מפורטת

 . המדיני

 

 תכנון ומימון תיכנון להכנת תכנית מפורטת למאחזים בלתי מורשים 8.3.2
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לצורך תכנון מאחזים , יכלים בתוך המשרדוכן אדר, משרד הבינוי והשיכון מעסיק אדריכלים חיצוניים

', מים וכו, ומעסיק יועצים לעניין חיבורי חשמל, משרד השיכון עוסק בתכנון התשתיות. בלתי מורשים

 . ואילו החטיבה להתיישבות עוסקת בתוכניות המתאר ליישוב עצמו

 

 הממשלה בדבר  למשרדי2004פעילות זו מנוגדת לכאורה להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מאפריל 

 . הפסקת הפעולות המיועדות לתמוך במעשים בלתי חוקיים

 

 

 

 : במסגרת זו נעסוק בשני עניינים

 

 תכנון יישובים חדשים בלי שהתקבלה החלטת ממשלה להקמתם 8.3.2.1

 

 . תכנון ישובים חדשים בלי שנעשתה בדיקה בדבר טיב הזכויות בקרקע 8.3.2.2

 

 

 . בלי שהתקבלה החלטת ממשלה על הקמתםתכנון יישובים חדשים 8.3.2.1
 

בלי , ש"מתברר כי במינהל לבניה כפרית תכננו לפחות עד לפני חודשים ספורים יישובים חדשים באיו

 . התכנון כולל חלק נכבד מהמאחזים הבלתי מורשים. שהתקבלה החלטת ממשלה כלשהי על הקמתם

 

אך ציבור בתכנון יישובים חדשים בשטחים אני סבורה כי משרד הבינוי והשיכון רשאי להשקיע כספי 

כל עוד לא התקבלה החלטה .  לאחר שהתקבלה בעניין החלטת ממשלה על הקמת כל יישוב ויישובורק

אף שמקובל עלי כי הוא רשאי לבחון את מידת (אין המשרד רשאי להשקיע כספים בתכנונם , כאמור

 ). וזאת עוד טרם החלטת הממשלה על הקמתם, ייתכנותם

 

מאחזים בלתי , היישובים החדשים שבתכנונם עוסק משרד הבינוי והשיכון הם לפחות בחלקם. ר על כןית

, לעתיד" תוכניות מגירה"כ, אין מדובר עוד בתכנון בעלמא, היינו. מורשים שהוקמו שלא כחוק בשטחים

נגד . חלקם ממוקם על קרקעות פרטיות של פלסטינים. שלא כדין, מאחזים שקמו כבראלא בתכנון 

הם אמורים להיות מפונים מחמת אי החוקיות ; הוציא המינהל האזרחי צווי הריסה, או חלקם, מאחזים אלה

 . שדבקה בהקמתם
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עוסקות , בעוד משרד השיכון משקיע ממיטב משאבי המדינה בתכנון המאחזים הבלתי מורשים

פנויים של אותם  בנושא –ל " המנהל האזרחי ומשרד הביטחון וצה–רשויות אחרות של המדינה 

כאשר בשני הכוונים ,  כל אחת מושכת לכוון הנגדי–יד אחת ויד שניה של המדינה . מאחזים

 . כוח האדם שלה, משאביה, מושקעים מיטב כספי הציבור שלה

 

 .וזה המעט שניתן לומר עליו, מצב דברים זה הוא בלתי תקין מנהלית

 

ות הממשלה ואינו רשאי להשקיע כספי משרד השיכון אינו רשאי לפעול תוך התעלמות מהחלט

 . ציבור באופן בלתי תקין

 

 

 

 תכנון יישובים חדשים בלי שנעשתה בדיקה בדבר טיב הזכויות בקרקע 8.3.2.2
 

מעבר לחוסר התקינות המנהלית עליה הצבעתי לעיל שדבקה בתכנון מאחזים בלתי מורשים ללא החלטת 

 יישובים חדשים טרם שנעשתה בדיקה מעמיקה על ידי אני מוצאת פגם חמור בתכנון, ממשלה על הקמתם

 .משרד הבינוי והשיכון בדבר טיב הזכויות בקרקע עליה מתעתדים להקים את היישוב החדש

 

משרד הבינוי והשיכון כפוף להחלטת הממשלה שקבעה כי יישובים חדשים בשטחים יוקמו אך ורק על 

ל קרקעות אחרות יכולה להוות בנסיבות מסוימות  הקמת יישובים ע–כאמור . קרקעות שהן אדמות מדינה

 . גם ביצועה של עבירה פלילית

 

לפיכך שומה על משרד הבינוי והשיכון לוודא כי תכנון יישוב חדש עבור ישראלים בשטחים יעשה 

 ). או על קרקעות שנרכשו ונרשמו כדין על שם יהודים(על קרקעות שהן אדמות מדינה 

 

ומשרד הבינוי והשיכון מתכנן יישובים חדשים בלי לבדוק את טיב , אממצאי מלמדים כי לא כך הו

ומתכנן הקמת יישובים חדשים אף בקרקעות שלפי נתוני המינהל האזרחי הן , הזכויות בקרקע

 . קרקעות פרטיות של פלסטינים
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ומתוך דבריו של מנהל אגף , הדבר עולה במפורש הן מתוך דבריה של מנהלת המינהל לבניה כפרית

 . כנון במנהל לבניה כפריתהת

 

 .אציג בפניך את הנתונים שבידי בעניין זה

 

, את השאלה האם כאשר הוא מקבל קרקע לתכנון, הצגתי לממונה על הפרוגרמות במנהל לבניה כפרית

 : השיב? האם הוא שואל למי הבעלות הקניינית בה

 

 המנהל...בגדול הייתי אומר שלא. זו שאלה שאני מתקשה לענות עליה"

התכנון אינו מתחשב ...האזרחי הוא שנותן לי קביעה לגבי זמינות הקרקע

 ...של מי הקרקע

 

 ?יתכן שאתה תתכנן ישוב ישראלי על קרקע פרטית פלסטינית.: ש

 

 

 

מטרת התכנון היא .  זו תקלה–אם זה קורה . זה לא מומלץ. זה יתכן.: ת

וגדר לי עד לא ה...לא לערבים. לאפשר לישראלים לבנות ישובים בשטחים

היו מעט מקרים שנודע לי שזה . היום שתפקידי הוא בדיקת הקרקע ושיוכה

שמעתי מפיך . אני לא יודע שמגרון היא קרקע של ערבים. קרקע פרטית

 ..."לראשונה

 

,  מנהלת המינהל לבניה כפרית מסרה לי כי לא ידוע לה שמגרון למשל-אציין כי גם הממונה עליו 

למיטב הבנתי משרד הבינוי והשיכון מתכנן . פלסטינית וכי הדבר נודע לה ממניממוקמת על קרקע פרטית 

 .את המאחז הבלתי מורשה מגרון

 

מכאן יש להסיק כי .  מצויים בידי המינהל האזרחי–בדבר טיב הזכויות בקרקע במקום פלוני , נתונים אלה

 לבדיקת שאלת טיב הזכויות שכן לא עשו דבר, הנושא לא עניין את אנשי המינהל לבניה כפרית, למצער

תוכנית מפורטת ) בדיעבד(ועוסק כיום בתכנון , בקרקע עליה הוקמו המאחזים שלהקמתם סייע משרדם

 . לאותם מאחזים
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בין השאר למקרים של תכנון , המסקנה המתבקשת היא כי העדר בדיקת הבעלות בקרקע מובילה

אף כי לא בהכרח (, תקלה על דעת הכולעובדה המהווה , יישוב ישראלי על קרקע פרטית פלסטינית

 ). מאותם שיקולים

 

המסקנה המתבקשת מן האמור לעיל היא שרק הממשלה היא שאמורה להחליט על הקמת יישוב 

החלטה כאמור יכולה להתקבל אך ורק כאשר שאלת טיב הזכויות בקרקע נבדקה טרם קבלת ; חדש

;  יישוב טרם שהחליטה על כך הממשלהמשרד הבינוי והשיכון אינו רשאי לתכנן הקמת; ההחלטה

ש ומכל מקום "יש להקים מאגר נתונים במשרד הבינוי והשיכון בדבר טיב הזכויות בקרקעות באיו

 וכל זאת טרם –המשרד חייב בבדיקה מקיפה ויסודית בדבר טיב הזכויות בקרקע המיועדת לתכנון 

 .תכנון

 

ליבני ' גב. סוכם כי הוא ייבדק במשרד, ציפי לבני' בנושא זה הובא על ידי לידיעת שרת הבינוי והשיכון ג

 ודאי לאחר שזה כבר קם ומצוי שלא –הסכימה כי תכנון קרקע פרטית פלסטינית לצורכי יישוב ישראלי 

 . הוא פסול–כדין על אותה קרקע 

 

 

 

 

 

 

 

 המלצות

 

ם או מבנים בלתי מורשי/תקצוב והקמת מאחזים ו, לקבל החלטת ממשלה בנושא תכנון .א

 :כדלקמן
 

או שכונה או הקמת מבנים , ש"משרד הבנוי והשיכון לא יתכנן יישוב בשטחי איו ).1(

 .כלשהם טרם שעשה בדיקה ממצה בדבר טיב הזכויות בקרקע המיועדת לתכנון
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משרד הבינוי והשיכון לא יתכנן הקמת ישוב או שכונה בלי שהדרג המדיני  ).2(

 . המוסמך החליט על כך

 

 .ינוי והשיכון לא יתכנן בדיעבד מאחז בלתי מורשהמשרד הב ).3(
 

לא יתקצב ולא יבנה בקרקעות שאינן בגדר , משרד הבינוי והשיכון לא יתכנן ).4(

למען הסר ספק משרד הבינוי והשיכון לא יעשה אף פעולה . אדמות מדינה

 .מהמנויות לעיל בקרקעות סקר או בקרקעות שהן קרקעות פרטיות של פלסטינים
 

, ש"קרקעות באיוטיב הזכויות במאגר נתונים על יקים משרד הבינוי והשיכון  ).5(

 . נהל לבניה כפריתי שיהיה זמין לכל יחידות המשרד לרבות הממאגר
 
בעצמו או באמצעות אחרים בלי שניתן , משרד הבינוי והשיכון לא יממן ולא יבנה ).6(

 . היתר בניה קודם לכן
 

 :בנוגע לתכנון מאחזים בלתי מורשים כדלקמןן להנחות את שר הבינוי והשיכו .ב
 

ככל שאלה עדיין מצויים בהליך של , ש"להפסיק לאלתר את המשך תכנון המאחזים באיו

 תיבדק האפשרות –על ידי אדריכלים חיצוניים , מאחר שהתכנון נעשה בחלקו. תכנון

קה כאמור בדי. המשפטית לבטל את החוזים עמם באופן בו תישא המדינה במינימום עלות

 .תעשה על ידי היועץ המשפטי של המשרד בהנחיית משרד המשפטים
 

ולעדכנה מדי (יש להעביר למשרד הבינוי והשיכון רשימת מאחזים בלתי מורשים מוסמכת 

ל המשרד לכל אגפי "הרשימה תועבר על ידי מנכ). פעם בפעם עד שתהיה רשימה ממצה

 .המשרד ובמיוחד למינהל לבניה כפרית
 

 ה להעברת חומר ליועץ המשפטי לממשלההמלצ .ג

 

ח הנוגעים לפרק זה "אני ממליצה בפניך להעביר ליועץ המשפטי לממשלה את ממצאי הדו

על מנת שישקול אם יש מקום לנקוט בהליכים משפטיים נגד עובדי מדינה ומעורבים 

 .אחרים שפעלו ביודעין בניגוד לחוק בכל הנוגע להקמת מאחזים בלתי מורשים
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 2003רכישת הקרוונים בשנת  8.4

 

 מבוא
 

 

הנוגע גם למאחזים בלתי מורשים היא פרשת רכישת , אחת הדוגמאות הבולטות לאי תקינות מנהלית

 .הקרוונים על ידי משרד הבינוי והשיכון

 

אפרט כאן את הידוע לי בדבר החלטת משרד הבינוי והשיכון לתמוך במימון רכישת קרוונים על ידי 

משהדבר לא עלה בידו מחמת מעורבות משרד המשפטים שדרש קביעת . ש" באיורשויות האזוריות

,  החליט על רכישת הקרוונים בידי משרד הבינוי והשיכון עצמו–קריטריונים ראויים לתמיכה המוצעת 

 . וללא תמורה, ללא קריטריונים לחלוקה, ש"ומסירתם לידי המועצות האזוריות באיו

והוצבו בין , הוצבו בשטח,  כבר יוצרו הקרוונים–רת לייצור קרוונים התברר כי בעת פרסום מכרז המסג

החברה , )'חברה א: להלן( הזוכה המרכזית במכרז היתה חברה מסוימת .השאר במאחזים בלתי מורשים

 .ככל הנראה עבור המועצות האזוריות, שייצרה את הקרוונים עוד טרם פרסום המכרז

 

,  לא הסכם מכר–לי שנחתם עמן הסכם לתמורה עבור הקרוונים הקרוונים נמסרו למועצות האזוריות ב

משרד הבינוי והשיכון אינו מקבל עד היום תמורה כספית עבור הקרוונים המצויים . ולא הסכם שכירות

 . 2003בשטח עוד משנת 

 

כל הקרוונים . הקרוונים חולקו בין המועצות האזוריות ללא קריטריונים וללא הסבר בדבר שיטת החלוקה

חלקם כאמור למאחזים בלתי , הועברו לשטחים)  שהוזמנו521מתוך ,  במספר400 –כ (שיוצרו עד כה 

 . מורשים

 

 .אסקור להלן את הידוע לי בעניין זה

 

 ההחלטה על השתתפות במימון רכישת קרוונים על ידי המועצות האזוריות 8.4.1
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, ף במימון רכישת קרוונים חדשיםלהשתת, נפלה החלטה במשרד השיכון, 2003 או תחילת 2002בשנת 

 . ש"שיירכשו על ידי המועצות האזוריות באיו

 

יש לציין כי ההחלטה . ל משרדו"נמסר לי כי החלטה על הרכישה הייתה של שר השיכון דאז איתם ומנכ

 . על הרכישה הייתה יוצאת דופן במובן זה שבשנים האחרונות לא רכש משרד השיכון קרוונים

 

כלומר יעביר (כי משרד השיכון ישתתף במימון הקרוונים ,  מידע למועצות האזוריותככל הנראה נמסר

ככל הידוע . 'והזדרזו להזמין קרוונים מחברה א, המועצות האזוריות לא השתהו). להם מענקים לרכישתם

 . קרוונים בדרך זו140הועברו לשטח לי  

על מנת לזכות את המועצות . ריות שנוצר קושי בהעברת  כספי ההשתתפות למועצות האזו–דא עקא 

היה צורך כי ועדת פטור ממכרז תעניק את הפטור בהתאם לתקנות , האזוריות בכספי ההשתתפות במימון

סירבה זו לעשות כן בטענה כי הפטור המבוקש , משפנה משרד הבינוי והשיכון לועדת הפטור. המכרזים

של הרשות המקומית על פי דין כאמור בתקנה יכול להינתן אילו היתה רכישת הקרוונים אחד מתפקידיה 

 –לתקנות ) 16(3מאחר שמשרד האוצר סבר שמקרה זה איננו נכלל בתקנה . לתקנות המכרזים) 16(3

 .הושבה בקשת משרד הבינוי והשיכון ריקם

 

. אך אלה לא הועילו, נמסר לי כי היו פניות חוזרות ונשנות מטעם משרד הבינוי והשיכון למשרד האוצר

 מסוים פנתה היועצת המשפטית למשרד הבינוי והשיכון ליועץ המשפטי לממשלה על מנת שיכריע בשלב

העניין טופל אז על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה . בין  האוצר לשיכון, קרי, בין משרדי הממשלה

שות שקבע כי המדובר כאן בהעברה תקציבית בדרך של תמיכת המדינה בפעולות הר,  מר מני מזוז–דאז 

עוד ביקש מר . ובלבד כי ייקבעו קריטריונים עניינים ושוויוניים, תמיכה כאמור היא מותרת. המקומית

 . מזוז כי הקריטריונים שייקבעו יועברו לידיעת ועדת הפטור ממכרז

 

 

גיבש הצעה לקריטריונים ואף העבירם לועדת הפטור , מנהל משרד הבינוי והשיכון דאז מר אבי מעוז

לעניין זה נדרש מר אמנון .  האוצר סבר כי קריטריונים אלה אין בהם כדי לענות על הצורךמשרד. ממכרז

 החזיר דה הרטוך את -לאחר בדיקה . העוסק באשור קריטריונים לתמיכות, דה הרטוך ממשרד המשפטים

 –ככל הידוע לי . ודרש תשובות לסדרה של שאלות בנוגע לאותה הצעת קריטריונים, הכדור למר מעוז

מהנתונים שבידי נראה כי משרד הבינוי והשיכון החליט לזנוח . שובה לפנייתו של דה הרטוך לא ניתנהת

 .ובחר בדרך אחרת לכאורה, ש"את דרך העברת התמיכות למועצות המקומיות באיו
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 ההחלטה על רכישת הקרוונים על ידי משרד הבינוי והשיכון 8.4.2
 

אופן עצמאי ולמסור את הקרוונים לידי המועצות לרכוש את הקרוונים במשרד השיכון החליט 

 מובן כי השאלה מדוע לא הלך המשרד בדרך שהתווה לו המשנה ליועץ המשפטי .ש"האזוריות באיו

שכן ההתעלמות ". לרחף בחלל האוויר" ממשיכה להטריד ו–של קביעת קריטריונים , לממשלה דאז

גם נוכח מהלכי המשרד , ך בהם נותר בעינומהצורך בקביעת קריטריונים אינה יכולה להרפות והצור

 . בהמשך

 

הסכם עם . במכרז זכו שתי חברות.  קרוונים521יצא המשרד במכרז מסגרת לייצור , לאחר הדברים הללו

הכול ,  קרוונים401התחייבה לייצר '  חברה א30.12.03נחתם ביום ' חברה א, אחת החברות הזוכות

על , הסכם ותוך פיקוח המשרד הלכה למעשה על שלבי הייצורבהתאם להנחיות משרד השיכון כמפורט ב

 120החברה השניה התבקשה לייצר . מנת לוודא שאכן הקרוונים שהוזמנו ייוצרו בהתאם למוסכם

 . ההסכם עמה נחתם בשלב מאוחר יותר. קרוונים

 

 הצבת הקרוונים בשטחים עוד טרם פרסום המכרז על ייצורם 8.4.3
 

על מנת שיבדוק את עובדת ייצור הקרוונים והנחתם ,  מפקח חיצוני למשרדמשרד השיכון התקשר עם 

 נמצאו –ח הראשון שערך מלמד כי כבר כעבור חודש מיום חתימת ההסכם "עיון בדו. במקום היעד שלהם

הדבר העלה בליבי חשש שמא הקרוונים . כשהם מחוברים זה מכבר לתשתיות, על ידו קרוונים בשטח

, לאחר בדיקת הנושא באופן מעמיק יותר מתברר. 'שנחתם ההסכם עם חברה אהגיעו לשטח עוד טרם 

.  קרוונים140 כבר הגיעו והונחו בשטח – 'כי טרם חתימת ההסכם עם חברה א, וזאת ללא כל ספק

 הקרוונים 140כלל את ,  הקרוונים שייצורם הוזמן על פי ההסכם401תשלום משרד השיכון עבור 

 'קרוונים אלה יוצרו על ידי חברה א. 'רם כריתת ההסכם עם חברה אט, שהונחו מבעוד זמן בשטח

 . והונחו בשטח לפי הוראותיהן, ש"עבור המועצות המקומיות באיו

 

החברה הזוכה במכרז , למעט עובדה אחת והיא שבדרך פלא, אינני יודעת דבר על אופן התנהלות המכרז

ש  ושהיו "יוצרו עבור המועצות האזוריות באיו הקרוונים ש140 המוכרת לנו מייצור 'היא אותה חברה א

 .2003מונחים זה כבר בשטח  עוד בשנת 

 

 . במהלך הבדיקה התברר לי כי הדבר ככל הנראה היה ידוע למי מפקידי המשרד
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לשאלתי מי הורה היכן יוצבו הקרוונים נעניתי כי ההוראה יצאה בדואר אלקטרוני ישירות ממשרדו של 

ב העתק ההוראה בדואר אלקטרוני "רצ. אל מנהלת המינהל לבניה כפרית, אבי מעוז, ל דאז"המנכ

ל "הרשימה שיצאה מלשכת המנכ. 'לחוברת ג 8כנספח ב ומסומן "רצ, שהועברה אלי לבקשתי על ידה

 .  לכל מועצה, מורה לאן לשלוח קרוונים ומספרם

 

מדוע לא יועדו , ש"ל כל הסבר מדוע הקרוונים יועדו מלכתחילה לשטחי איו"אין בהוראת המנכ

יש . ש"ומדוע חולקו באופן שחולקו בין המועצות האזוריות באיו, לפחות חלקם לאזורי ארץ אחרים

 .אין קריטריונים לחלוקה, אין הסבר לאופן החלוקה,  אין הסבר לעילת הרכישה–לציין כי גם כאן 

 

, נים אלה על ידי משרד השיכוןאציין כי ביקשתי ממנהלת המינהל לבניה כפרית נתונים מדוע נרכשו קרוו

לדבריה לא ידעה כלל כי קרוונים אלה .  ש ועוד למאחזים בלתי מורשים"ומדוע הופנו כולם אך ורק לאיו

 . מיועדים לשטחים ולא קיבלה הסבר כלשהו מדוע הועברו רק לשטחים

 

הוא . כללירפרנט משרד השיכון בחשב ה,  פרשה זו הובאה על ידי לידיעת סגן החשב הכללי באוצר

הוא סבר כי הפעולות שנקט . הופתע מאד לשמוע כי הקרוונים נרכשו סופו של דבר על ידי משרד השיכון

היה בהן די כדי לעצור את הרכישה או לבצעה בהתאם , משרד האוצר בעת שהעניין הגיע לידיעתו

 . להנחייתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

 

   מורשיםהצבת הקרוונים במאחזים בלתי 8.4.4
 

 . הקרוונים הוצבו בחלקם במאחזים בלתי מורשים

 

ח הפיקוח שקיבלתי ציין בעיקר את שמו של הישוב הוותיק "שכן דו, ביקשתי לבדוק היכן בדיוק הוצבו

שאף היא איננה , לבקשתי נערכה בדיקה נוספת. בסביבה אך לא פרט את שם המאחז בו הוצבו הקרוונים

מהדיווח עולה כי הוצבו קרוונים בין היתר . ה מספיקה לצרכינו אלהאך נותנת תמונ, ממצה לדעתי

 : במאחזים שלהלן

. ג.נ(איתמר ; 4): ליד תפוח(רחלים ; 16): ליד תפוח(נופי נחמיה ;  קרוונים17): ליד עלי זהב(ברוכין 

עמונה ; 3): ליד עלי(גבעת הרואה ; 8): ב"ליד ייט(מבואות יריחו ; 3): ליד מחולה(סלעית ; 2): 777

; 8): ליד שבות רחל(קידה ; 1): ליד שבות רחל(עדי עד ; 5): ליד שבות רחל(אש קודש ; 5): ליד עופרה(

 ;3): ליד נוקדים(מעלה רחבעם ; 12: נוה דניאל; 3): ליד שילה(גבעת הראל 
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 קרוונים שנרכשו על ידי משרד הבינוי והשיכון נכון לחודש 389ש "סך הכל הגיעו לשטח איו

  .90 -כ : מספר הקרוונים שהוצבו במאחזים בלתי מורשים. 2004בר אוקטו

 

 369ש " של המפקח מטעם משרד הבינוי והשיכון הגיעו לשטחי איו2004ח יולי "אוסיף כי לפי דו

.  קרוונים389הגיעו לשטח כבר , 2004ח שנערך באוקטובר "ואילו לפי הדו. קרוונים מהקרוונים הללו

שהודיעתני כי , גם נתון זה הבאתי לידיעת שרת הבינוי והשיכון. יין לא פסק זרם הקרוונים עד–משמע 

 . תבדוק את הדבר

 

 תקציב הקרוונים 8.4.5
 

 .  54,900₪עלות כל קרוון היא 

 . התקציב כולל עלויות של הובלה ואחרות.  25,990,562₪:  הוא'תקציב חברה א

 .  7,758,618₪: תקציב החברה השניה הוא

 . 33,749,180₪:  רוונים למשרד הבינוי והשיכוןכ עלות הק"סה

 

 העדר תמורה בגין הקרוונים 8.4.6
 

שתמורת טיפולה המנהלי , ברגיל החברה המנהלת את הרכוש של משרד הבינוי והשיכון היא חברת עמידר

הד אמור להיות מועבר על "שכ. או מכר דירות היא מקבלת עמלה") ד"שכ: "להלן(בגביית שכר דירה 

 . משרד הבינוי והשיכוןידה ל

 

נמסר לי במשרד סגן החשב הכללי . עמידר' מתברר כי הקרוונים מושא פרק זה לא הועברו לניהול חב

מחמת קוצר הזמן לא הצלחתי עד כה לבדוק את . אמנהבאוצר כי הקרוונים הללו הועברו לחברת 

ודאות כי עד כה לא הגיעו כספי אך ידוע לי בו, )לאו דווקא רק בהקשר הקרוונים(אמנה ' פעילותה של חב

 לידי משרד הבינוי והשיכון או מי – שהם רכוש משרד הבינוי והשיכון –ד מהקרוונים האמורים "שכ

 –למדינה . והיכן הכסף, כמה, אם כן מי גבה, אינני יודעת אם נגבו כספים מהדיירים. מרשויות המדינה

אופן הרכישה ; ם עילת רכישת הקרווניםלתמונה הכללית בדבר עצנתון זה מצטרף . הוא לא הגיע

תוך עקיפת הנחיות היועץ , ללא קריטריונים; ש בלבד"חלוקת הקרוונים לאזור איו; הבעייתי לעצמו
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בחלקם על קרקעות שלא הוכרזו כאדמות , הצבתם במאחזים בלתי מורשים; המשפטי לממשלה

 .וללא תכנית מפורטת כדין, מדינה

 

 

 

 

 

 

 וונים לשטחהיתר לשינוע הקר 8.4.7

 
, ולאיזה מטרה, הדרוש לפי תחיקת הביטחון באזור, ביקשתי לבדוק כיצד ניתן היתר שינוע לקרוונים הללו

ומי שמטפל בקבלת , ונמסר לי על ידי מנהלת המינהל לבניה כפרית כי משרד השיכון אינו עוסק בכך

ם לשטחים ראה  פרק תשיעי בנושא שינוע קרווני. ההיתרים הן המועצות האזוריות מול משרד הביטחון

 .9.1.9סעיף 

 

 פעולותי בקשר לפרשת הקרוונים 8.4.8
 

לפיכך פניתי לשרת הבינוי והשיכון . פרשה זו של רכישת קרוונים נראתה לי בעייתית בכמה מישורים

ביקשתי ממנה כי נוכח העובדה שמוצבים קרוונים במאחזים . ויידעתי אותה מיד עם היוודע לי הדברים

יש מקום לדאוג שהקרוונים שיוצרו ; רשים יש מאין בניגוד לחוק ושלא על פי החלטות הממשלהבלתי מו

לא ימסרו להם עד שיוחלט , ע"וטרם נמסרו למועצות ביש, עבור משרד השיכון ומהווים רכוש המדינה

 יש לקבוע קריטריונים לחלוקתם ויש לעשות כן. בצורה מסודרת במשרד הבינוי והשיכון מה יעשה בהם

מעבר לכל יש לדאוג . בדרך ברורה ומסודרת תוך שקיפות ציבורית ומתן תמורה עבור הקרוונים שיימסרו

ליבני הסכימה עמי והודיעתני כי מיד עם היוודע לה ' השרה גב. שלא ימצאו דרכם למאחזים בלתי מורשים

.  וזאת באופן מיידיש"נושא הקרוונים הורתה הן על הפסקת ייצור הקרוונים והן על הפסקת העברתם לאיו

כמו כן הסכימה כי יש מקום לבחון קריטריונים שישמשו בסיס להעברתם לאחרים תוך תשלום תמורה 

 .ראויה למשרד הבינוי והשיכון

 

,  הודעתי לשרת הבינוי והשיכון כי אין באפשרותי לחקור נושא זה–בכל הנוגע להליכי מכרז הקרוונים 

אף , אם יש צורך בחקירה וסוג החקירה(ממשלה יחליט בדבר ולדעתי יהיה מקום שהיועץ המשפטי ל



 167

ח זה יועבר לעיונו של היועץ המשפטי "העתק מדו; )שהדברים על פניהם מעלים חשד להטיית מכרז

 . לממשלה

הודעתי על התפתחויות אלה למשנה ליועץ המשפטי , ח"עוד במהלך ביצוע הבדיקה וטרם כתיבת הדו

 . לממשלה מר מייק בלס

 

במאחזים , שהם רכוש המדינה לכל דבר, ן הודעתי לשרת הבינוי והשיכון על הצבת חלק מהקרווניםכמו כ

שוחחתי עמה על כך והוצע לבדוק מהי הדרך המשפטית הראויה להשבת הקרוונים הללו . בלתי מורשים

 . למשרד הבינוי והשיכון

 

, י בעניין הקרוונים שלעילדווחתי לו על ממצא, בנוסף לכל אלה נפגשתי עם שר הביטחון מר מופז

וביקשתי ממנו לבדוק כיצד ניתן היתר שינוע לאותם קרוונים שאנחנו מוצאים אותם במאחזים בלתי 

כמו כן ידוע לי שקוימה פגישה בין שרת השיכון לבין . השר ביקש מעוזריו לעשות בדיקה בעניין. מורשים

 החמרת הקריטריונים למתן היתר לשינוע על. (לתיאום אישורים לשינוע קרוונים, שר הביטחון בנושא

 ).9.1.9 ראה בפרק תשיעי סעיף –קרוונים 

 
 

 סיכום פרשת הקרוונים 8.5
 

ש בלי "משרד הבינוי והשיכון החליט על תמיכה במימון רכישת קרוונים על ידי המועצות האזוריות באיו

המשרד ; את ללא הנמקהגם ז, ש"המשרד החליט ליעד את הקרוונים אך ורק לשטחי איו; לנמק מדוע

 ; ש ללא קריטריונים וללא הנמקה כלשהי"החליט על חלוקת הקרוונים בין המועצות המקומיות באיו

משרד הבינוי והשיכון עשה מאמץ אינטנסיבי לזכות בפטור ממרכז לצורך מימון רכישת הקרוונים על ידי 

משרד החליט לעקוף את הנחיית ה;  וחוייב לשם כך לקבוע קריטריונים–ש "המועצות המקומיות באיו

וזאת משראה כי חובה עליו לקבוע , היועץ המשפטי לממשלה על ידי רכישת הקרוונים ישירות על ידו

המשרד אף לא טרח ליידע את משרד האוצר על ; וזאת לא חפץ לעשות, קריטריונים לחלוקת התמיכה

 ; הקרוונים בעצמוזניחת הדרך שהתווה לו היועץ המשפטי לממשלה והחלטתו על רכישת 

משרד הבינוי והשיכון יצא למכרז מסגרת לייצור הקרוונים כאשר חלק מהם כבר יוצר עבור המועצות 

אך באורח , על פני הדברים, המשרד קיים הליכי מכרז תקינים לכאורה; ש ואף סופק להן"המקומיות באיו

 מתוך 401( הארי של המכרז והיא זכתה בחלק, פלא זכתה במכרז יצרנית הקרוונים שסופקו זה מכבר

 ;  ) סך הכל521
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. ש והוצבו בחלקם במאחזים בלתי מורשים"הועברו לשטחי איו, רכוש משרד הבינוי והשיכון, הקרוונים

הקרוונים שימשו להקמת ; הצבת הקרוונים במאחזים בלתי מורשים היא בניה בלתי חוקית לכל דבר ועניין

בדרך שנקבעה בהחלטות הממשלה לעניין הקמת ישובים ישוב חדש או הרחבה של יישוב קיים שלא 

ללא בחינה של טיב הזכויות בקרקע ולעתים הונחו על קרקע שלא הוכרזה כאדמות ; חדשים או הרחבות

מעבר לכל אלה לא קיבל משרד הבינוי והשיכון ; ובלי שחלה על הקרקע תכנית מפורטת כדין; מדינה

 .  רכוש המדינה-כיר רק נז, תמורה עבור אותם קרוונים שנותרו

 

 

 

 

 

 

 המלצות
 

שר הבינוי והשיכון יונחה בנוגע לקרוונים שנרכשו על ידי משרד הבינוי והשיכון בשנת  .א

 : כלהלן2003
 

העברת הקרוונים הנותרים לאחרים תעשה רק לאחר שיקבעו קריטריונים  ).1(

 . לחלוקתם

או ימכרו רק לאחר לאחר קביעת קריטריונים ראויים יושכרו הקרוונים לאחרים 

וייקבעו הסדרי תשלום עבורם למשרד , שיחתמו חוזים עם מי שיקבלו אותם

 . לשביעות רצון היועץ המשפטי של המשרד, השיכון

 

 . ש יידרשו על ידי המשרד בחזרה"הקרוונים שנמסרו למועצות האזוריות באיו ).2(

 

יקבעו את הדרך היועץ המשפטי של המשרד בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה  ).3(

כמו כן יקבעו את . המשפטית הראויה להשבת הקרוונים למשרד הבינוי והשיכון

הדרך המשפטית הראויה לדרוש ולקבל מהמועצות האזוריות האמורות תמורה  

ראויה בגין התקופה בה הוחזקו הקרוונים על ידיהן או על ידי מי שהם מסרו להם 

 . אותם
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 :ה כלהלןאני ממליצה לקבל החלטת ממשל .ב
 

 ש"לעניין רכישת קרוונים בעתיד לשטחי איו 

בין אם תעשה על ידי , ש"כל רכישה של קרוונים בעתיד המיועדים לשטחי איו

תחייב קבלת הסכמת , משרד הבינוי והשיכון ובין אם על ידי  משרד אחר כלשהו

וזאת טרם פרסום מכרז לייצור הקרוונים , ראש הממשלה ושר הביטחון לרכישה

זאת באשר רכישת קרוונים המיועדים לשטחים כמוה כאישור . מכרז לרכישתםאו 

 .לבנית בתים בשטחים
 

 :המלצה להעברת חומר ליועץ המשפטי לממשלה .ג
 

לפרסום מכרז , ח זה בכל הנוגע"אני ממליצה בפניך להעביר את החומר שבדו 

עניין אחר ובכל , העברתם למאחזים בלתי מורשים, לייצור הקרוונים והזכייה בו

הנוגע לפרשת הקרוונים ליועץ המשפטי לממשלה על מנת שיבחן אם יש מקום 

 .לנקוט בהליכים משפטיים נגד עובדי המשרד ומעורבים אחרים

 
 
 המלצה שתובא בפני היועץ המשפטי לממשלה .ד

 

אני ממליצה כי היועץ המשפטי לממשלה יבדוק ניסוח החלטת ממשלה לקביעת 

כאשר משרד המבקש לתקצב פרוייקט מיוחד , קריטריונים לתקצוב פרוייקט מועדף

יהיה חייב לקבוע , מכספים ייחודיים שיש בו העדפה של מגזר אחד על פני אחרים

 .קריטריונים לתקצוב ויהיה חייב לפרסמם ברבים
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 פרק תשיעי

 משרד הביטחון
 עוזר שר הביטחון להתיישבות 9.2 המינהל האזרחי  9.1

 

וכן המסגרת המשפטית הכללית החלה על הקמת , סקירת הדין החל על ישראל בפעולותיה בשטחים

השיפוט , המשפטבמסגרת זו עמדתי על כך ש. התנחלויות בשטחים נסקרה על ידי בתחילת חוות דעת זו

יהודה ושומרון ). 61/80צ "בג; 390/79צ "בגראה (והמינהל של ישראל לא הופעלו ביהודה ושומרון 

 BELLIGERENT" (תפיסה לוחמתית"ידי ישראל בדרך של תפיסה צבאית או - עליםמוחזק

OCCUPATION .(סמכויותיו של השלטון  .אשר בראשו עומד מפקד צבאי, באזור הוקם ממשל צבאי

 מכוח כללי המשפט הבינלאומי הפומבי נתונה כאשר, המלחמה הוכרעה לרעתו הנן מושעות למעשהש

שיקוליו ). 510 עמוד 619/78 צ"ראה בג ("סמכות הממשל והמינהל העליונה באזור"בידי המפקד הצבאי 

של המפקד הצבאי הם בהבטחת האינטרסים הביטחוניים שלו באזור מזה והבטחת האינטרסים של 

מפקד ' מעית אסכאן אלמעלמון נ'ג, 393/82צ "ראה בהרחבה בג. (יה האזרחית באזור מזהיוסהאוכל

 )790-791' עמ ,785, )4(ד לז" פ,ל"כוחות צה
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. המפקד הצבאי רשאי להוציא צווים מטעמו בכל תחומי החיים כדי לבצע את תפקידיו כמבואר לעיל

כאשר כל עוד , כגוף המחוקק הרלוונטי, השארבין , למעשה מתפקד המפקד הצבאי באזור יהודה ושומרון

 הצבאיים –הוא גם קובע את הכללים החלים בכל תחומי החיים , הוא פועל במסגרת תפקידיו בשטח

סמכותו מתפרשת הן על האוכלוסייה הפלסטינית באזורים הנתונים לשליטתו והן כלפי . והאזרחיים כאחד

 . האוכלוסייה היהודית

 

שאמור לתת , המינהל האזרחיהוקם בצו על ידי המפקד הצבאי באזור , זרחייםלשם ביצוע תפקידיו הא

 . שירותים לשתי סוגי האוכלוסיות המתגוררות בשטחים

 

 : ובהם, ל ולמשרד הביטחון"נעסוק להלן במספר נושאים ובעלי תפקידים הקשורים לצה

 

 ; המינהל האזרחי ומעורבותו בנושא המאחזים הבלתי מורשים

 ; )הערות חלקיות בלבד(טחון להתיישבות במשרד הביטחון עוזר שר הבי

 

 מחמת קוצר הזמן לא הספקתי לעמוד על שאלות הנוגעות לתקצוב משרד הביטחון למאחזים – הערה

ולהקמת מוסדות חינוך , לתקצוב מפקדת פיקוד העורף בהקשר למאחזים בלתי מורשים, בלתי מורשים

 . לא סטאטוס תכנוני לרבות מכינות קדם צבאיות ללא אישור ול

 

 המינהל האזרחי 9.1
 

  מבוא 9.1.1
 

ש ובחבל עזה על המנהל האזרחי ועל פעילות ביטחון " היה אחראי הממשל הצבאי באיו1981עד שנת 

 בעניין 106 התקבלה החלטת ממשלה מספר 4.10.81ביום . פנים ופעילויות לחימה בטרור באזורים אלה

בהתאם לה הוחלט על ארגון . "שומרון וחבל עזה, אי ביהודהארגון מחדש של מערכת הממשל הצב"

הוחלט על הקמת המינהל האזרחי והפרדת הפעילות . מחדש של מערכת הממשל הצבאי באזורים

המינהל האזרחי הופקד על הטיפול האזרחי באוכלוסיה הפלסטינית . הביטחונית מהפעילות האזרחית

 .  והישראלית באזורים
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צו , צו בדבר הקמת המינהל האזרחיל באזור "חוקק מפקד צה,  האמורהבעקבות החלטת הממשלה

" הקמת המינהל האזרחי: "שכותרתו,  לצו2 מטרת הקמת המינהל האזרחי הוגדרה בסעיף .947מספר 

 :ונקבע בו כי 

 

המינהל האזרחי ינהל את העניינים . מוקם בזה מינהל אזרחי באזור"

 לרווחתם ולטובתה של ,בהתאם להוראות צו זה, האזרחיים באזור

ובהתחשב , האוכלוסייה ולשם הספקת השירותים הציבוריים והפעלתם

 ."בצורך לקיים מינהל תקין וסדר ציבורי

 

ביניהן סמכותו לחוקק תחיקת משנה מכוח הדין ותחיקת , בצו זה הוגדרו סמכויות ראש המינהל האזרחי

 . הביטחון שהוא מוסמך לפעול על פיהם

 

ל "חי קיבל למעשה את סמכויות השרים שהוגדרו בחקיקה שחלה באזור עת נכנס צהראש המינהל האזר

ראש , למעשה.  הוא הסמכות האזרחית העליונה באזור לפי תחיקת הביטחון הרלוונטית לתפקידו. לשטח

בכל הנוגע לסמכויות בתחום , באזור" ראש הממשלה לעניינים אזרחיים"המינהל האזרחי כמוהו כמעין 

 . האזרחי

 

 : עיקר הסמכויות המסורות למינהל האזרחי ויש להן רלוונטיות לעניינינו הן

 ניהול קרקעות המדינה

 הכרזה על קרקעות כאדמות מדינהאחראי על 

 וקיום הנוהל הלכה למעשה, פתיחה בנוהל אדמות סקר

בעיקר לחטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית או למשרד , הקצאת קרקעות מדינה לגוף מיישב

 השיכון

 ; אחראי על רישום קרקעות ורכישות

 ;אחראי למתן רישיונות לישראלים לרכישת קרקעות

ורישוי לפי תוכנית , על הליכי תכנון ואישור תוכניות ובהן תוכנית מפורטת, אחראי על ועדות התכנון

 ;מנדטורית

 ; אחראי על הפיקוח על הבניה הבלתי חוקית בין השאר בהתיישבות הישראלית

 ; על אכיפת החוק בנושא בניה שלא בהיתר והוצאת צווי הפסקת עבודה וצווי הריסהאחראי

 אחראי לקבלת אישור הדרג המדיני לגבי אישור תוכנית מפורטת

 אחראי למתן אישור לחיבור יישובים לרשת החשמל והמים
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 אתמקד בפרק זה. מחמת סמכויותיו מעורב המינהל האזרחי בנושאים שונים הקשורים להקמת מאחזים

 . ובכל הנוגע למעורבותו בנושא הקמת המאחזים הבלתי מורשים, בסמכויותיו בעיקר בתחום הקרקעי

 

 מבנה המינהל האזרחי
 

: של" משרדים"תחתיהם ישנם מעין ; יש לו סגן; ")א"רמ: "להלן(בראשו עומד ראש המנהל האזרחי 

 . ודובר; ל" בינארגונים; ענף תשתית; ענף כלכלה; ענף ניהול; מ תחזוקה"ענף אג

 

; ט מקרקעין"קמ; ט חשמל"קמ; ט מים"קמ: מתחת לענפים שלעיל מונו קציני מטה למספר עניינים

מנהל ; )שמקביל למעשה למנהל מקרקעי ישראל(הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש במינהל האזרחי 

 .ואחרים; ש"מנהל יחידת הפיקוח באיו; ש"יחידת התכנון באיו

 

 . הפרושות בשטח) קים"מת( יחידות של קישור ותיאום 9הל האזרחי בנוסף ישנם למינ

 

 .למעשה המנהל האזרחי מקביל במידה מסוימת למשרדי הממשלה בישראל

 

שהוא מפקד , מהבחינה המבצעית הוא כפוף לאלוף הפיקוד: ראש המנהל האזרחי כפוף לשני אלופים

מתאם הפעולות "). המתאם: "להלן(ים מהבחינה המקצועית הוא כפוף למתאם הפעולות בשטח; האזור

מתאם . לבין המינהל האזרחי, בשטחים  אחראי בתחום האזרחי על תיאום בין משרדי הממשלה בישראל

 .ומתאם בין פעולות המינהל האזרחי לבין שר הביטחון, הפעולות בשטחים כפוף לשר הביטחון

 

 

 

 

 

 

 הטיפול בנושא הקרקעי
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. לטיפולו של המינהל האזרחי הוא הנושא הקרקעי ביהודה ושומרוןאחד הנושאים המרכזיים המסורים 

מספר בעלי תפקידים רלוונטיים . נושא זה קשור קשר הדוק למאחזים הבלתי מורשים ולכן נעסוק בו

 :לנושא הקרקעי

 

 אחראי על ניהול הקרקעות – הממונה – הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש במינהל האזרחי

בתוך זה אחראי על הכרזת קרקעות כקרקעות , )הל מקרקעי ישראל בתוך ישראלכמקביל למנ(ש "באיו

אחראי על הקצאת קרקעות על ידי המנהל האזרחי בין השאר ; אחראי על ביצוע נוהל אדמות סקר; מדינה

 ; אחראי על גידור קרקעות מדינה וסקר; להסתדרות הציונית

 

ח תשתית "רת. על כל הנושא הקרקעי,  כלומר, אחראי על כל נושאי התשתית במנהלראש תחום תשתית

מנהל ; מנהל יחידת התכנון; הממונה; ט מקרקעין"קמ,  כולל–ים העוסקים במקרקעין "מתאם בין הקמט

; שר הביטחון להתיישבות' לבין מפקדת המתאם וע) לו הוא כפוף(א "הוא המתאם בין רמ; יחידת הפיקוח

אחראי על מתן ; )אך היום נזקק לאישור שר הביטחון לכך(ם הוא הוסמך בצו להוציא היתר לשינוע קרווני

 Aקובע אם שטח מסוים נופל בגדר שטח ;  בעניין זרים ותאגידים25אישורים לרכישת קרקעות לפי צו 

ויש לו הסמכה לפי חוק השילוט על ; כמו כן יש לו סמכות חתימה על חוזים מסוימים. C או  Bאו 

לגבי רכישות קרקע של . רב בהליכי תכנון שנעשים במנהל האזרחיח תשתית מעו"כמו כן רת; הדרכים

 ועל פי הנחיות 16.9.79 מיום 1077הרשאים לרכוש קרקע לפי החלטת ממשלה מספר , ישראלים

רכישת קרקעות על ידי ישראלים מחוץ לתחומי התכנון ). 9/ב (6.11.79הממשלה לרכישת קרקע מיום 

  –קרי , ורק בכפוף לאישור מועצת השרים הירדנית) א יחידיםול(יכולה להיעשות רק על ידי חברות 

ח תשתית על ידי ראש המינהל האזרחי "לעניין זה הוסמך רת. אישור ראש המינהל האזרחי שבא בנעליהם

 ).לעניין ההנחיות לרכישת קרקע בידי ישראלים ראה בהמשך(

 

 לשכות 9אחראי על . שראל  תפקידו מקביל למנהל אגף רישום מקרקעין ביט רישום קרקעין"קמ

.  באריאל ובמעלה אדומים– מתוכם נמצאות בנפות ושתיים בתחומי ישובים ישראלים 7. רישום מקרקעין

,  בדבר עסקות מקרקעין25צו לפי , בעל הסמכות לאשר. ש טעונה רישיון"כל עסקה במקרקעין באיו

 שנרכשה ולא עברה כלל הליכי ט מקרקעין אחראי על רישום ראשון של קרקע"קמ; ט מקרקעין"הוא קמ

 . חלק מהבקשות לרישום ראשון באות על ידי ישראלים שטוענים שרכשו קרקע. הסדר מקרקעין
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; הן של פלסטינים והן של ישראלים,  אחראי לכל פעולה של חיבור חשמל לרשת החשמלט חשמל"קמ

לקבל התייחסות של , עליו לבדוק כל בקשה. חשמל מביאה בפניו בקשות לחיבור לרשת החשמל' חב

 . לאחר מכן קובע אם יש לאשר או לא. בזק ואחרים, גורמים נוספים כמו גורמי מים

 . בפרקטיקה כמעט שאינו מטפל בכך. ט חשמל" כל הפעלת גנרטור טעונה אישור קמ–הפעלת גנרטורים 

 

ידת התכנון הוא האחראי על יח.  מקביל למנהל מינהל התכנון לפי החוק הירדנימנהל לשכת התכנון

לעניין ועדות התכנון ראה סקירה בתמצית בסעיף (שהיא הגורם המקצועי המלווה את ועדות התכנון 

קובע כי הוא ) 2(7סעיף . מעמדו של מנהל לשכת התכנון נקבע בחוק התכנון והבניה הירדני).  לעיל4.2.4

נוי מומחי תכנון או המוסדות בכל הנוגע למי"ואמור לייעץ לשר הפנים , משמש יועץ טכני לענייני תכנון

 .ע"בתוקף תפקידו הוא חבר במת". המייעצים ללשכה

 

עוסקת באיתור ;   היחידה אחראית על אכיפת דיני הבניה על ישראלים ופלסטינאיםמנהל יחידת הפיקוח

 ; עוסקת בגדור קרקעות מדינה; פלישות לקרקעות מדינה

יחידת הפיקוח של המינהל . הודים ופלסטינאיםיחידת הפקוח עוסקת באיתור בניה בלתי חוקית של י

. ושומרון,  יהודה–ש מחולק למעשה לשני אזורים "אזור איו.  רכזי שטח2וכן ,  פקחים12האזרחי מונה 

הוצאת צווי הפסקת (ח "העוסקת בנוהל בב, חולשת היחידה על ועדת הפיקוח, בנוסף למפקחי השטח

 ). 'לטות על הוצאת צווי הריסה וכומתן הח, שימוע, הוצאת זימון לוועדה, עבודה

 המנפקים את העזרים .J.I.S -בנוסף כוללת היחידה מערכת עזרים טכניים ויש לה מחלקת קרטוגרפיה ו 

 . צילומי אוויר ואחרים, הנחוצים כמו אורטופוטו

 
 :אסקור להלן את אלה

 

 : זו אתייחס לאלהבמסגרת . טיב הזכויות בקרקעות עליהן מוקמים מאחזים בלתי מורשים .9.1.2

 

 ; הקצאת קרקע שאינה בגדר אדמות מדינה 9.1.2.1

 

רישום "והליך ,  עליה הוקמו מאחזים-ש על ידי ישראלים "טענת רכישות קרקע באיו 9.1.2.2

 ; "ראשון

 

 . דורשת רישיון-רכישת קרקע על ידי ישראלים  9.1.2.3
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 הדרישה לחתימת הממונה על היתרי בניה באדמות מדינ 9.1.3

 

 . שלבי תכנון תוכנית מפורטת וקבלת אישור הדרג המדיני הנדרש לקידומם 9.1.4

 

 . הוצאת היתר בניה מכוח תוכניות מנדטוריות בנות תוקף 9.1.5

 

 .אספקת חשמל למאחזים בלתי מורשים 9.1.6

 

 .חיבור מים למאחזים בלתי מורשים 9.1.7

 

 . חים והוצאת צווי הריסה נגד בניה בלתי חוקיתהעדר פיקוח הולם על הבניה הבלתי חוקית בשט 9.1.8

 

 .היתרים לשינוע קרוונים 9.1.9

 

ומתן התר לשינוע , לחוק התכנון והבניה הירדני'  א34הסדרת סטאטוס תכנוני לפי סעיף  9.1.10

 .קרוונים בהסתמך עליו

 

 .קביעת קדנציות לתפקידי ניהול במינהל האזרחי 9.1.11

 

 ות עליהן מוקמים מאחזים בלתי מורשים טיב הזכויות בקרקע 9.1.2
 

 מבוא
 

צ לתפוס קרקע פרטית של פלסטינים לצורך "כבר עמדתי על כך כי בפרשת אלון מורה לא אישר בג

 כי יישובים בשטחים יוקמו 1979בעקבות החלטה זו החליטה הממשלה בהחלטת . הקמת יישוב בשטחים

 .על קרקעות שהן אדמות מדינה

 

הקמת מאחז על קרקעות .  היא אינה חוקית–ות שאין למקים זכות חזקה כדין בהן הקמת מאחז על קרקע

 . פרטיות של פלסטינים ודאי שאינה חוקית
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כי חלק נכבד , עיון ברשימת המאחזים הבלתי מורשים ובחינת נתוני הקרקע עליה הם ממוקמים מעלה

ות שהן פרטיות של פלסטינים חלק מהמאחזים ממוקם על קרקע. מהמאחזים אינו ממוקם באדמות מדינה

 . או אדמות סקר

 

 

 

 .מספר תשובות יש לכך. נשאלת השאלה כיצד אירע הדבר

 

הוקצו על ידי , מתברר כי חלק מהקרקעות שאינן אדמות מדינה והוקמו בהן מאחזים בלתי מורשים

 . ההסתדרות הציונית למתנחלים

 

נתפסו על ידי , קרקעות פרטיות של פלסטיניםחלק מהקרקעות עליהן הוקמו מאחזים והן , במקרים אחרים

במקרים אלה נטענת לעיתים טענה על ידי המתנחלים כי הקרקעות נרכשו . פלישה של המתנחלים לשטח

 .על ידם

 

 : ומעניין לעניין באותו עניין בהתייחס לאדמות סקר

האזור נגד מספר צ בדבר אישור צו תיחום שטח שהוצא על ידי מפקד "מתברר כי בד בבד עם החלטות בג

 נעשית בדיקה במינהל האזרחי לפי נוהל אדמות סקר במגמה להכריז על הקרקע עליה הוקמו –מאחזים 

לפי נוהל אדמות , כמו כן נבחנות בקשות נוספות בנוגע לקרקעות עליהן הוקמו מאחזים. כאדמות מדינה

 .סקר

 

 . בנושאים אלה אתמקד בתת פרק זה

 

בנושא זה יש צורך בהיתר לפי הכללים . רקעות בשטחים בידי ישראליםבנוסף אתייחס לנושא רכישת ק

גם בנושא זה אפרט בתת . ונראה לי כי יש להגביר את הביקורת על מתן הרישיונות בעניין, הנוהגים כיום

 . פרק זה
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 הקצאת קרקע שאינה בגדר אדמות מדינה 9.1.2.1
 

הסתדרות הציונית קרקעות לתכנון ופיתוח מהבדיקה שערכתי עולה כי במהלך השנים הקצה הממונה ל

גבולות ההקצאה סומנו על גבי מפות שנמסרו עם הסכם ההרשאה . בהנחה שאלה אדמות מדינה

 .להסתדרות הציונית

 

בדיקת המינהל האזרחי שנעשתה לאחרונה בדבר טיב הזכויות בקרקע עליהן הוקמו מאחזים בלתי 

קרקעות , כמו כן;  שהוקצו להסתדרות הציוניתמורשים מעלה כי אלה הוקמו בחלקם על קרקעות

כקרקעות המוגדרות אדמות סקר או אף קרקעות בבעלות פרטית של , בחלקן, אלה מתבררות עתה

 . פלסטינים

 

 

 

שכן הנחת המוצא היא שהממונה מקצה אך ורק קרקעות שהן אדמות , נשאלת השאלה כיצד אירע הדבר

 .מדינה

 
 : אלה יפורטו להלןו, בדיקתי מעלה מספר טעמים לכך

 

מסיבות , כבר ביארתי כי רישום הכרזות אדמות מדינה על גבי מפות נעשה בעבר באופן לקוי .א

וכי , כי הסימונים על המפות אינם מדויקים כל עיקר, הממצאים בעניין זה נכון להיום הם. שונות

 .חלק מהמסומן על המפות כאדמות מדינה איננו מתאר נכונה את אדמות המדינה

 

אף שהערכה היא שמדובר , ולא קיבלתי תשובה ברורה, ניסיתי להגדיר מהי מידת הטעות

ויש לבדוק כל מקרה , למעשה מטבעם של דברים קשה ליתן הערכה כללית. במקרים רבים מאד

 .ומקרה לגופו

 

טעם נוסף לפער בין סימוני ההכרזות של אדמות מדינה לבין המצב בפועל נובע מכך כי לפי חוק 

עיבוד חקלאי וחזקה ברציפות של סוג מסוים של קרקע , קעות העותומני החל בשטחיםהקר

גם אם הוכרז על אותה קרקע .  שנים עשויים להצמיח זכות לרכישת בעלות בקרקע10במשך 

יתכן כי מצבה השתנה בכך שפלסטינים החלו , אך הכרזה זו לא מומשה, בעבר כאדמות מדינה
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אינן , שקרקעות שהוכרזו בעבר כאדמות מדינה, מכאן. ה זכויותובאופן זה רכשו ב, לעבד אותה

 .בהכרח כאלה נכון לתקופה זו

 

בימים אלה נערכת בדיקה של סימוני הקרקעות לצורך עבודת התיחום שאמורה להיעשות בין 

לדברי אנשי המינהל האזרחי העוסקים . היתר לשם מימוש הבנות עם הממשל האמריקאי

 . לות אחוז טעויות גדול ביותרבדיקות אלה מע, במלאכה

 

 . עד כאן לעניין טעויות הרישום על גבי המפות של קרקעות מדינה

 

מהבדיקה שערכתי עולה כי לא רק קרקעות מדינה הוקצו לצורכי התיישבות ישראלית בשטחים  .ב

ח תשתית כי בעבר הוקצו קרקעות שסומנו "נמסר לי על ידי רת). צ אלון מורה"גם לאחר בג(

רק עם כניסת נוהל אדמות סקר בסוף . ות סקר על ידי המינהל האזרחי לצורכי ההתיישבותכאדמ

 . שנות התשעים נאסרה  הקצאת אדמות סקר להתיישבות

 

כי , התוצאה מהמתואר לעיל מסבירה את העובדה הנטענת על ידי אנשי המינהל האזרחי עתה

אך בחלקן הן אדמות סקר ואף , לההן בחלקן אמנם כא, קרקעות שהוקצו כאדמות מדינה מוכרזות

 .קרקעות פרטיות של פלסטינים

 

ואילו אנשי החטיבה להתיישבות , אכן הממונה סמוך ובטוח כי הוא מקצה רק קרקעות שהן אדמות מדינה

 . אך מתברר כי אין אלה פני המציאות. משוכנעים כי קיבלו לרשותם אך ורק קרקעות כאלה

 

 עמדת שר הביטחון
 

בתשובתו עמד על כך שאכן נעשו טעויות בעבר בדבר סימון .  אלה בפני שר הביטחוןהצגתי נתונים

 הוקם צוות מומחים 1999מאז . הטעויות נובעות מאמצעים טכניים מיושנים. אדמות מדינה על מפות

מאז הקמתו של . שתפקידו למנוע טעויות מסוג זה") צוות קו כחול "–נקרא (לתיחום אדמות מדינה 

הבעיה האמיתית , לשיטתו של שר הביטחון, לכן. רעו טעויות נוספות בהגדרת אדמות מדינההצוות לא אי

בעניין זה אינה הקצאת מקרקעין פרטיים להתיישבות על ידי המדינה אלא השתלטות בלתי מורשית של 

 .בתופעה זו יש להלחם. גורמים פרטיים על אדמות פרטיות ואדמות מדינה לא להם

יטחון היא שאין צורך בקבלת החלטה בדבר הקפאת הקצאת קרקעות כמוצע על עמדתו של שר הב, לכן

 .אלא יימשכו הליכי תיחום קרקעות מדינה על ידי הצוות שמונה לכך) ראה הצעתי להלן(ידי 
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 עמדתי ביחס לעמדת שר הביטחון
 

 פרטיות אינני חולקת על דבריו של שר הביטחון לפיהם ישנה תופעה של השתלטות מתנחלים על קרקעות

גם אינני חולקת על דבריו של שר .  אני מסכימה עמו–להיפך . של פלסטינים ובתופעה זו יש להלחם

הביטחון לפיהם מאחזים הוקמו על קרקעות פרטיות של פלסטינים מחמת השתלטות מתנחלים על קרקעות 

 .אני מסכימה עמו גם בכך. אלה

 

 . האולם לא אוכל להסכים כי תיאור דברים זה הוא ממצ

עליהם משורטטים תוואי , ש"המעיין בתצלומי אוויר של ישובים ומאחזים בשטחי איו, כפי שתיארתי לעיל

אינו יכול להתעלם , ותחומי תוכנית בת תוקף, תחום ההקצאה, תחום שיפוט של יישוב, אדמות המדינה

אלא , יפה מלאהאין חפ. מהעובדה כי כמעט בכל תצלומי האוויר יש אי התאמה מסויימת בין הנתונים

אין חפיפה מלאה בין קו אדמות המדינה לבין ; בין תחום שיפוט לבין קו אדמות המדינה, חלקית בלבד

לתוך קרקע שאינה " נופל"אך חלקה , תוכניות כך שלעיתים נראה כי חלה במקום פלוני תוכנית בת תוקף

 . אדמת מדינה כלל

חלק . ונית לבין קו אדמות המדינה באותו שטחאין חפיפה בין תחום ההקצאה של קרקע להסתדרות הצי

חלקן אדמות סקר וחלקן קרקעות פרטיות של ,  כולל קרקעות שאינן אדמות מדינה–מתחום ההקצאה 

 . פלסטינים

 

אך אולם מדובר .  להקצאה על ידי הממונההמיועדותקרקעות , צוות קו כחול בודק לפי בקשת הממונה

  .ת הממונהולפי שיקול דע, ורק בהקצאות חדשות

 

אולם אין בכך די כדי לתת תשובה לבעיה . כמובן שיש לברך על עבודה זו שנעשית על ידי הצוות

 . בכללותה

 

. ישנן קרקעות רבות מאד שהוקצו על ידי הממונה לחטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית בעבר

קרקעות אלה כוללות גם . ד להבין לפי ההרשאה ובין בניגו, קרקעות אלה הוקצו על ידי החטיבה לאחרים

וכן בקרקעות אלה נעשה . בקרקעות אלה תיעשה בשלב זה או אחר בניה. קרקעות שאינן אדמות מדינה

ככל שמדובר בקרקע שאינה אדמות מדינה .  כמו ניצולן לצרכי חקלאות או תעשיה–שימוש אף לא לבניה 

התיר לתכנן עליה תוכנית ואין להתיר אין ל, יש לבטל את ההקצאה שלה,  יש להפסיק את השימוש בה–

 . לבנות עליה
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ואין לו המשאבים הנחוצים , שהן רוב הקרקעות  הרלוונטיות, צוות קו כחול אינו מטפל בקרקעות אלה

 . לטיפול כאמור

 

לכן אינני מסכימה עם שר הביטחון שאין מקום להפסיק הקצאת קרקעות ושימוש בקרקעות ללא בדיקה 

 .ה בקרקעבדבר זכויות המדינ

 

 אינה עולה בקנה אחד עם –עמדתי היא שהקצאת קרקעות שאינן אדמות מדינה להקמת ישובים 

 .1979ומנוגדת להחלטת הממשלה משנת , צ בפרשת אלון מורה"החלטת בג

 

והנחיות , הקצאות ישנות, לגבי הקצאות חדשות, לפיכך יש מקום לגבש הנחיות חדשות בנושא

 .לועדות התכנון

 

 :ות חדשותלגבי הקצא
 

עד , התוצאה המתחייבת היא שיש להפסיק להקצות קרקעות הן בהקצאה ראשונה והן בהקצאה משנית

 של טיב הזכויות בקרקע בכל מקום ומקום שתתקבל לגביו החלטת ממשלה על שתיערך בדיקה חוזרת

 קבלת בדיקת שאלת הבעלות על הקרקע  צריך שתיעשה רק לאחר. הקמת יישוב או הרחבת יישוב קיים

אין להקצות עוד קרקעות אלא בכפוף לבדיקה  .ידי הממשלה בדבר הקמת ישוב או הרחבתו החלטה על

 .חוזרת של שאלת בעלות המדינה בקרקע

 

 

 שתינתן על ידי ראש הנחיה כלליתצריכה להיעשות לפי , בדיקת טיב הזכויות בקרקע טרם ההקצאה

 . לפי שיקול דעתו בלבד, עניין מהממונההמינהל האזרחי ואין להסתפק בבקשה כאמור שתבוא ב

 

 :לגבי הקצאות ישנות
 

המלצתי זו יש לקרוא יחד עם המלצותיי . יש לבצע בדיקה חוזרת של טיב הזכויות בקרקעות שהוקצו כבר

ניתן יהיה שלא לבצע , ושיחזרו לניהול הממונה, שכן קרקעות שהוקצו בעבר, לגבי החטיבה להתיישבות

 .א אם תהיה כוונה להקצותן שניתאת הבדיקה המוצעת אל
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 :הנחית ועדות התכנון
 

טרם שנעשתה בדיקה חוזרת , מעתה ואילך, כמו כן יש להנחות את ועדות התכנון שלא לאשר תוכנית

יש לחייב את ועדות התכנון לקבל אישור . בדבר היותן של הקרקעות המתוכננות בגדר אדמות מדינה

 .  נעשתה בדיקה חוזרת בדבר זכויות המדינה בקרקע המתוכננתמיוחד מראש המינהל האזרחי שיאשר כי

 

 קריטריונים להקצאת קרקעות
 

או , הקצאה יכולה להיות למטרות הקמת יישוב. לא ברור לי עד כה מהם הקריטריונים להקצאת קרקעות

ו א, )הקמת מבנים לצורכי תעשייה(או שימוש תעשייתי )  'נטיעה וכו, זריעה, רעייה(שימוש חקלאי 

תשובה על כך ? מהם הקריטריונים להקצאת קרקע כאמור). 'חנויות וכו, כמו תחנות דלק למשל(מסחרי 

 .כנהוג בישראל, ש"אני סבורה כי יש לקבוע קריטריונים להקצאת הקרקעות בשטחי איו. אין בידי

 

 

 במאחזים בלתי מורשיםסקר פתיחה בנוהל אדמות 
 

מתברר כי ישנן . שר הביטחון להתיישבות' סורה בידי עפתיחה בנוהל אדמות סקר מ,  כפי שפרטתי

ראה פירוט (כעל אדמות מדינה , בקשות להכריז על אדמות סקר עליהן הוקמו מאחזים בלתי מורשים

צ והוא "וצו התיחום עמד בביקורת בג,  הוצא צו תיחום-לגבי חלק מהמאחזים  ).  לעיל4.2.2.2בסעיף 

 . סופי וחלוט

מה הטעם בהכרזה על קרקעות כאמור . קעות אלה הוא בבחינת תרתי דסתריהמשך הליכי הסקר בקר

, ושל מי שאמון על אכיפת החוק בשטחים, כאדמות מדינה כאשר  התקבלה כבר החלטה של הדרג המדיני

והרי עצם ההכרזה על הקרקע כאדמות מדינה אינה מאפשרת ? שיש לפנות את המאחז, צ"באישור בג

וכמובן תוכנית מפורטת בת ,  בהחלטת הממשלה כולה–ש צורך ראשית לכל הקמת מאחז שהרי לשם כך י

ודאי , משלא ניתנה הסכמת הדרג המדיני להקמת המאחז. תוקף שגם לה נחוץ אישור הדרג המדיני

אין מקום לעריכת נוהל אדמות סקר באותם , הצורך בפינוי המאחזמשהביע הדרג המדיני עמדתו לגבי 

 .מאחזים

ולא תיבדק בקשה אם הוגשה ,  כי ראשית דבר יש לקבוע כי לא תוגש בקשהלפיכך אני סבורה

 . להכרזת קרקעות סקר כאדמות מדינה במאחזים שהוצא לגביהם צו תיחום, בעבר
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 כקבוע בהחלטות –טעונה החלטת ממשלה , כפי שפירטתי לעיל, הקמתו של יישוב. אך בכך אין די

נראה לי כי עד שממשלת ישראל אינה מביעה . לממשלהכך גם קובעת הנחית היועץ המשפטי . הממשלה

נוהל .  אין כל מקום לפתיחה בנוהל אדמות סקר–עמדה בדבר הצורך בהקמת יישוב מסוים באזור פלוני 

ש לצורך הקמת יישוב "זוהי תחילת הדרך לתפיסת קרקעות בשטחי איו. אדמות סקר אינו נעשה בעלמא

אין כל . היא החלטה כבדת משקל מחמת מגוון שיקולים,  לעילכבר נאמר, הקמת יישוב ישראלי. ישראלי

מקום שאין החלטת ממשלה לגביו , המחייב בדיקות והשקעת משאבים, טעם להתחיל בנוהל אדמות סקר

לכן אני סבורה כי רק מקום שהממשלה .  להקמת ישוב ישראלי– להשקפת הממשלה –כמקום המיועד 

 .  יש מקום להתחיל בנוהל אדמות סקר–יישבות החליטה כי היא רואה בו פוטנציאל להת

ודאי שאין להתחיל בנוהל אדמות סקר במקום שהוקם עליו מאחז בלתי מורשה שאין לגביו החלטת 

 עלול להראות כמעין –תחילת נוהל אדמות סקר במקום עליו הוקם מאחז . ממשלה להפכו ליישוב מוכר

 משום עידוד להפרת חוק והוא מנוגד לאינטרס יש בכך. אישרור המעשה הבלתי חוקי שבהקמת המאחז

לפיכך נראה לי כי ראוי לקבל החלטת ממשלה שאין מקום . הציבורי הכללי של עיקרון שילטון החוק

ומכל מקום יש צורך , להורות על פתיחה בנוהל אדמות סקר בקרקע עליה הוקם מאחז בלתי מורשה

כיישוב מוכר במידה וניתן יהיה להכריז על בהחלטת ממשלה עקרונית לאישור המאחז הבלתי מורשה 

 .ורק אז ניתן יהיה לפתוח בנוהל אדמות סקר לגביו, הקרקע כאדמות מדינה

צריכה להתקבל על ידי שר הביטחון או , אני סבורה כי ההחלטה על פתיחה בנוהל אדמות סקר, בנוסף

 .ואין להאצילה לאחר, סגנו

 

 המלצה

 
 :שר הביטחון לעשות את אלהאני ממליצה בפניך כי תנחה את  .א

 

 : לגבי הקצאות חדשות 

 

שר הביטחון יורה למתאם הפעולות בשטחים ולראש המינהל האזרחי להפסיק  ).1(

 .להקצות קרקעות בשלב זה

 

שר הביטחון יורה למתאם הפעולות בשטחים ולראש המינהל האזרחי לערוך  ).2(

לא תוקצה . ה להקצותהבדיקה פרטנית לברור טיב הזכויות בקרקע  שתבוא בקש

 .עוד קרקע שאינה אדמת מדינה
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החלטה על הקצאה מחודשת תתקבל רק לאחר שינתן אישור בכתב על ידי ראש  ).3(

וכי , המינהל האזרחי לממונה כי נערכה בדיקה מחודשת בהתאם להחלטה זו

. הקרקע שהקצאתה מבוקשת עברה בירור חוזר ועדכני ונקבע כי היא אדמת מדינה

 . שור בכתב כאמור לא יקצה הממונה קרקעללא אי

 

 :לגבי הקצאות ישנות 

 

ראש המינהל האזרחי יונחה לבדוק באופן שיטתי את הקרקעות שהוקצו בעבר על  ).4(

ולבחון האם הקרקע היא , בהם לחטיבה להתיישבות, ידי הממונה לגוף מיישב

 להתיר  אין–קרקע שיתברר כי אינה בגדר אדמת מדינה . בגדר אדמת מדינה

 .או תכנון תוכנית, לגביה שימוש על ידי מקבלי ההקצאה

 

 הנחית ועדות התכנון .ב

 

ראש המינהל האזרחי יורה לועדות התכנון שלא לאשר תוכנית למטרת התיישבות  

ישראלית אלא אם נערכה בדיקה חוזרת והתברר כי התוכנית חלה על קרקעות שהן 

חוזרת כאמור יינתן על ידי ראש אישור שנערכה בדיקה . בגדר אדמות מדינה

 .המינהל האזרחי

 

 קביעת קריטריונים להקצאת קרקעות .ג

 

ענף הדין הבינלאומי , ראש המינהל האזרחי בשיתוף עם היועץ המשפטי ליהודה ושומרון

לאחר שיגבשו קריטריונים . ר ייקבעו קריטריונים להקצאת קרקעות למטרות שונות"והפצ

ואישור היועץ המשפטי לממשלה אם ימצא לנכון , ביטחון אלה יועברו לאישור שר ה–

 . לעשות כן

 

 : כלהלןהחלטת ממשלהאני ממליצה כי תתקבל  .ד

 

 ש"פתיחה בנוהל אדמות סקר בשטחי איו
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, ולא תיבדק בקשה כאמור אם הוגשה בעבר, לא תוגש בקשה לפי נוהל אדמות סקר ) 1(

 בלתי מורשים שהוצא לגביהם צו במאחזים, להכרזת קרקעות סקר כאדמות מדינה

  .1539מספר , )הוראת שעה(תיחום לפי הצו בדבר מבנים בלתי מורשים 

, ולא תיבדק בקשה כאמור אם הוגשה בעבר, לא תוגש בקשה לפי נוהל אדמות סקר ) 2(

לגבי קרקעות עליהן ממוקמים מאחזים , להכרזת קרקעות סקר כאדמות מדינה

הממשלה קודם כל לבחון ייתכנות הפיכת המאחז בלתי מורשים אלא אם החליטה 

 . הבלתי מורשה ליישוב מוכר

, ולא תיבדק בקשה כאמור אם הוגשה בעבר, לא תוגש בקשה לפי נוהל אדמות סקר ) 3(

, אלא אם החליטה הממשלה קודם לכן, להכרזת קרקעות סקר כאדמות מדינה

 . ראליהחלטה עקרונית בדבר כוונתה להקים באזור המסוים ישוב יש

לא תוגש בקשה לפתיחה בנוהל אדמות סקר אלא באישור שר הביטחון או  ).4(

לא תקודם בקשה לפי נוהל אדמות סקר . סמכות זו לא תואצל לאיש בלתם.סגנו

המצויה כבר בהלכי בדיקה במנהל האזרחי אלא אם יאשר שר הביטחון שיש 

 .לקדמה וכי החלטת ממשלה זו יושמה לגביה

 

 

 עליהם הוקמו מאחזים -ש על ידי ישראלים "רכישות קרקע באיוטענת  9.1.2.2
 ורישום ראשון

 

בחלק מהמקרים טוענים המתנחלים כי רכשו . חלק מהמאחזים מוקמו על קרקעות פרטיות של פלסטינים

 . את הקרקע מבעליה הפלסטינים

ל " צהמשנכנס. ש לא עברו הסדר מקרקעין"כידוע ערב מלחמת ששת הימים רוב הקרקעות באיו

צו בדבר הסדר ( הפסקת הליכי הסדר מקרקעין 1968עוד בשנת , הסדיר מפקד האזור בצו, לשטחים

ש אין בעלים "מכאן שלרוב הקרקעות באיו). 1968 –ח "תשכ, )291) (יהודה ושומרון(קרקעות ומים 

 . רשום בהסדר מקרקעין

יש לציין כי במקרים לא . ו הסדרוהוכחה היא בעייתית בקרקעות שלא עבר, טענות על רכישה יש להוכיח

ולא ננקטו ,  לא ננקטו צעדים משפטיים של ממש בדבר הוכחת הבעלות–פרט לטענות רכישה , מעטים

 . הליכי רישום ראשון לרישום הקרקע על שם הטוען לרכישה בקרקע שלא עברה הסדר
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טה בצעדים לרישום ללא נקי, לגבי עצם הטענה על רכישת בעלות בקרקעות שלא עברו הליך של הסדר

ראה ,  אין בכך כדי לאשש טענת בעלות–ואף נקיטה בהם בלי להציג את המסמכים המתחייבים , ראשון

רק אזכיר כי ). (טרם פורסם ('נגד האלוף קפלינסקי ואח' משה זר ואח, 7439/04צ "בעניין זה בג

 ).רכישת זכויות בקרקע אין בהן די כדי להפוך מאחז למורשה

 

יש להקדים ולומר כי כוננה ועדת בדיקה מטעמו של היועץ המשפטי , הליכי רישום ראשוןבכל הנוגע ל

שמתפקידה לבדוק את נהלי , איל זמיר מהאוניברסיטה העברית בירושלים' לממשלה בראשות פרופ

 . ובעקבותיהן כוננה הועדה,  נושא שהועלו לגביו טענות שונות–ש "הרישום הראשון באיו

 

בנוסף לנהלים המתחייבים לצורך רישום ראשון גם בשאלות , טרם החליטה אם תדוןנמסר לי כי הועדה 

 .של הדין המהותי

 

לרבות בדרך , אחד הנושאים הקרדינאליים שיש להם רלוונטיות לנושא ההשתלטות על קרקעות בשטחים

 .תומני לחוק הקרקעות העו78ודרכי רכישת בעלות לפי סעיף , הוא נושא ההתיישנות, של הקמת מאחזים

 

נקבעה תקופת התיישנות ,  לחוק הקרקעות העותומני המתייחס למקרקעי מירי רשומים20לפי סעיף 

 ).חזקה נוגדת( שנים לטובת המחזיק בקרקע כבעלים באופן המנוגד לזכות הבעלים הרשום 10דיונית בת 

 

ות לרשויות כדי אין די בהגשת תלונ. מרוץ ההתיישנות נפסק רק עם הגשת תביעה לבית המשפט המוסמך

 . לעצור את מרוץ הזמן

 

 שנים רצופות בלי 10המחזיק בקרקע מירי או הקדש ,  לחוק הקרקעות העותומני78כמו כן לפי סעיף 

 . יכול לרכוש זכות בעלות, ערעור

 

נטיעה ;  בדרך של עיבוד הקרקע–לא פעם חזינו בהשתלטות מתנחלים על קרקעות פלסטיניות פרטיות 

הצבת עמודי ; סלילת דרכים; גידור השטח ומניעת גישה, פיזית בשטח תוך יצירת איוםישיבה ; וזריעה

 . השתלטות על מערות ועוד; הצבת מבנים וקרוונים; תאורה

 

, הוראות החוק לעיל עלולות להצמיח טענות בדבר רכישת זכויות על אף שאלה נעשו בדרך לא דרך

עלול , מצב ארעי כאמור של תפיסת קרקע. תולמעשה יהיה בכך משום מתן גושפנקא למעשי עבירו
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וזאת אני כותבת למרות הכלל המשפטי הידוע כי מעילה בת עוולה לא , להצמיח זכות משפטית

 .תצמח זכות תביעה

 

 

 

ניסיון החיים מלמד כי על אף שלא פעם נעשתה השתלטות בלתי מורשית על קרקעות פרטיות פלסטיניות 

 העדר בית משפט –ניתן להסביר זאת בכמה דרכים . שפט בנושא כמעט שלא הוגשו תביעות לבתי מ–

חוסר ; אי ידיעה על ההשתלטות בין השאר מחמת הגבלות התנועה הקשות בשטח; מקומי אליו ניתן לפנות

העדר גישה ; העדר אמצעים להתמודדות המשפטית; אמון עמוק לבתי המשפט בישראל אליהם ניתן לפנות

ואולי אף הטלת מורא על ידי מי מהמתנחלים שהשתלטו בפועל על ; לבית המשפט המתאים בישראל

 .הקרקע

 

ויש קשר בין נושא זה לבין הבעיה עליה אני , איל זמיר עוסקת בנושא רישום ראשון' מאחר שועדת פרופ

אני סבורה כי יש מקום שהיועץ המשפטי לממשלה ינחה את הועדה לדון בדרכים , מצביעה בתת פרק זה

 רכישת זכויות בקרקע על ידי עיבוד וחזקה של מתנחלים במאחזים בלתי מורשים האפשריות לחסום

 .שתפסו חזקה בקרקע שלא כדין, וסביבותיהם

 

 

 רכישת קרקע על ידי ישראלים דורשת רישיון 9.1.2.3
 

העדר הצורך עניין נוסף המחייב התייחסות בקשר לרכישות קרקע בשטחים על ידי ישראלים הוא 

 . י לרכישהבאישור דרג מדינ

 

 :עניין זה יש להסביר

 

בין אם . איש איננו רוכש קרקע בעלמא. נעשית לצורך תכלית עתידית באותה קרקע, ככלל, רכישת קרקע

ומטרות , )כמו הקמת תחנת דלק או חנויות או שירותים(בין אם למטרות מסחריות , למטרות בניה

 . עתידיות אחרות

שהרי הנושא הוא בתחום האוטונומיה ,  ע בתוך תחום ישראלאין מקום לפיקוח מיוחד על רכישת קרק

 . הפרטית של כל אחד
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לצורך , לכל רכישת קרקע בשטחים על ידי ישראלי. ש לזו שבישראל"לא דומה רכישת קרקע בשטחי איו

אינני סבורה שיש להרחיב בעניין והרי . יש נפקות מדינית וביטחונית, שימוש עתידי באותה קרקע

 . םהדברים ברורי

 

קבעה הממשלה בהחלטה מספר , מחמת המשמעות המיוחדת של רכישת קרקע על ידי ישראלים בשטחים

 כי ישראלים יהיו רשאים לרכוש קרקע בשטחים בהתאם לדין ולתחיקת הביטחון 16.9.79 מיום  1077

 .ובכפוף להנחיות שייקבעו על ידי ועדת שרים לענייני ביטחון

 

 

 

 

 

 קבעה ועדת שרים לביטחון הנחיות לרכישת קרקע על ידי ישראלים 9/ פר ב בהחלטה מס6.11.79ביום 

 . בשטחים

 .'לחוברת ג 9נספח ב ומסומנים כ" רצ9/והחלטה ב, 1077החלטת הממשלה 

 

הועדה חזרה על  הצורך ברישיון בדבר עסקה : באופן כללי ניתן לומר כי הנחיות ועדת השרים היו אלה

צו אלוף  (1967 –ז "תשכ) 25. מס) (יהודה ושומרון(  במקרקעין הצו בדבר עסקאותבמקרקעין לפי 

 : וקבע כי ")רשות מוסמכת"הפיקוד המסמיך 

 
בין , בין בעצמו ובין על ידי אחר, לא יעשה אדם עיסקה במקרקעין"

הרשות . אלא ברישיון מהרשות המוסמכת, במישרין ובין בעקיפין

או חלק , דדים לעיסקההמוסמכת רשאית לתת רישיון בין על פי בקשת הצ

 ;"ובין ללא בקשה כאמור, או כל אדם מעוניין אחר, מהם

 

וקבעה כללים להפעלת שיקול הדעת של כל רשות , הועדה קבעה את הרשויות הבודקות ומאשרות עסקה

 . בודקת לצורך מתן רישיון לרכישה

 

; מפקד האזור; משפטיםט "קמ; הממונה: הרשויות הבודקות ומאשרות הן, בהתאם להנחיות ועדת השרים

 .רכישה בתוך ריכוז אוכלוסייה מקומית טעונה אישור שר הביטחון
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 : הנחיותיה הן
 

 יעשו כן רק למטרת –ט משפטים יוודא כי פרטים שירכשו קרקע באזורים עירונים או מעין עירוניים "קמ

ת המקום או פרטים רשאים לשכור קרקע ללא הגבלה מבחינ; מגורים או ניהול עבודתו של הרוכש

תאגידים רשאים לרכוש מקרקעין ללא הגבלה של המקום או המטרה אם מדובר בתאגיד מסחרי ; המטרה

 .או תעשייתי והוא רשום ביהודה ושומרון

 

; תינתן עדיפות לגוף הפועל מטעם המדינה: ט משפטים ומפקד האזור יתחשבו בשיקולים הבאים"קמ

תן הרישיון רק אם הרכישה נעשית עבור הגוף המיישב באיתורים המיועדים ליישובים יהודיים יינ

גרעין ההתיישבות המבקש לרכוש את השטח המיועד להקמת היישוב יקבל רישיון אם ; ובאישורו

הרשות ; יינתן רישיון לרכישה לצורך הרחבת יישוב קיים; הרכישה תאושר על ידי הגוף המיישב

חשד למעשי הונאה (מיוחדים של טובת הציבור המוסמכת תוכל לסרב לתת רישיון על יסוד שיקולים 

 ). למשל

 

 

 

 

ויש לגבש החלטות המתאימות לנסיבות החיים , אני סבורה כי הנחיות אלה אינן מתאימות עוד

 . המשתנות ולצרכי ישראל היום

 

גם אם מטרותיו הן , אני סבורה כי ההנחיה לפיה מותר לתאגיד לרכוש מקרקעין בכל מקום ולכל מטרה

של כל יתר " מסלול עוקף" מהווה למעשה –ת או תעשייתיות והוא רשום ביהודה ושומרון מסחריו

לרכוש , תאגיד יכול להירשם כאמור. ההוראות שאמורות לחול על רכישת קרקע לצורכי התיישבות

 ; או להעביר את הבעלות בה לאחרים  בשלב אחר למטרות הקמת יישוב, ולהקים יישוב, קרקע

הנה עיננו הרואות . אף היא לוקה במציאות של ימינו, ון לרכישת קרקע לגוף מיישבמתן רישי, כמו כן

 אינו שועה כלל להחלטות הממשלה בכל הנוגע –ההסתדרות הציונית ואחרים ,  קרי–שהגוף המיישב 

מתן רישיון לגוף כזה לרכוש קרקע באופן חופשי רק מקלה עליו . לאישור הקמת יישוב חדש בשטחים

 . עולה על רוחו בשטחיםלעשות ככל ה
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 המלצות
 

אני סבורה כי יש להביא לשינוי משמעותי בהחלטת הממשלה בדבר רכישת קרקעות בשטחים על ידי 

 .אישור של הדרג המדיניאני סבורה כי רכישת קרקעות בשטחים לא צריכה להיעשות ללא . ישראלים

 . אישור על ידי שר הביטחוןאך אין חובת , לפי תחיקת הביטחון החלה כיום יש צורך באישור

 

 :אני מציעה כי הממשלה תקבע בהחלטה כלהלן

 

הסכמת שר הביטחון . ש טעונה הסכמת שר הביטחון"רכישת קרקע בידי ישראלים בשטחי איו

 .למעט סגנו, שר הביטחון לא יאציל את סמכותו לפי החלטה זו לאחר. תינתן בכתב

 

י תיקון מתאים של הצו בדבר עסקאות  במקרקעין החלטת הממשלה תעוגן בתחיקת הביטחון על יד

 1967 –ז "תשכ) 25. מס) (יהודה ושומרון(

 

 

 דרישה לחתימת הממונה על היתרי בניה באדמות מדינה 9.1.3
 

 1996טרם שנת . רוב הקצאות הקרקע לגוף מיישב נעשו לחטיבה להתיישבות, כפי שכבר כתבתי לעיל

 150לאור החלטת ממשלה , 1996משנת ; אה לתכנון ופיתוחהוקצו קרקעות להסתדרות הציונית בהרש

מעת שהוקצו הקרקעות להסתדרות , בפרקטיקה. נעשו הקצאות להסתדרות הציונית לצורכי תכנון בלבד

בין אם הקרקע הוקצתה לה לתכנון ופיתוח ובין אם הוקצתה לה לתכנון , זו לא חזרה אל הממונה, הציונית

ההסתדרות הציונית התעלמה מן ; יקשה מהממונה אישור להקצאת משנהההסתדרות הציונית לא ב. בלבד

חלק ).  ואילך1996כאמור משנת (ההקצאה  לצורכי תכנון בלבד והקצתה את הקרקעות לאחרים 

 .מהמאחזים הבלתי מורשים הוקמו על קרקעות אלה

 

 היתרי בניה מונפקים, עוד מתברר כי משניתן תוקף לתוכנית מפורטת שחלה על שטח שהוקצה כאמור

בה נדרש מינהל מקרקעי ישראל לחתום על היתר בניה ,  וזה שלא כמו בישראל– ללא חתימת הממונה

 . המבוקש לפי תוכנית מפורטת

הממונה חתם עליה ; החטיבה מכינה תוכנית מפורטת; משהיקצה הממונה קרקע לתכנון בלבד, למעשה

 מרגע זה אין הממונה שותף עוד עם המוצאות  –החטיבה מגישה אותה לועדות התכנון ; כנציג הבעלים

 . של אותה קרקע
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 הוא –בין נציג הבעלים , דרך העניינים הרגילה מחייבת הסדרת הסכם משולש לבניה ושימוש בקרקע

. לבין המתיישב שאמור לבנות את ביתו במקום, לבין החטיבה להתיישבות שהיא הגוף המיישב, הממונה

נדרשת חתימת מינהל מקרקעי ישראל על היתר , בין השאר, טעם זהמ. אלה הכללים החלים בישראל

 . לא יחתום מינהל מקרקעי ישראל על היתר בניה–טרם הסדרת היחסים החוזיים . בניה

 . שונה הדבר בשטחים בכל הנוגע לקרקעות שהוקצו  להסתדרות הציונית

בין השאר . ו לבין הקרקע נותק הקשר בינ-מעת שהיקצה הממונה קרקע להסתדרות הציונית , למעשה

ולא שולמו כספים לממונה עבור , מטעם זה לא הוסדרו יחסים חוזיים בין הממונה לבין המתיישבים

 . השימוש בקרקע

לפיכך יש מקום לדרוש כי לא  יונפק עוד היתר בניה על ידי ועדת תכנון אלא אם הממונה אישר את 

 שמערכת היחסים החוזית והכספית תוסדר חתימת הממונה תעשה רק לאחר. הסכמתו לכך בחתימתו

 . כראוי בין הצדדים

שכן , הסדר כמוצע לעיל יתרום למניעת הקצאות הקרקע על ידי החטיבה להתיישבות בניגוד להרשאה

 . הממונה לא יחתום על היתר בניה מקום שהקרקע הוקצתה להסתדרות הציונית לתכנון בלבד

 

 

 

 

 

 

 

 

 המלצות
 

נחה את שר הביטחון להורות למתאם הפעולות בשטחים ולראש המינהל אני ממליצה בפניך כי ת

 :האזרחי כי

 

טרם , ועדת תכנון לא תדון בבקשה להיתר בניה ולא תוציא היתר בניה בקרקעות מדינה .א

 .שהממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש יאשר בכתב כי הוא מסכים לכך
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דרה המערכת החוזית בין הממונה לבין הממונה לא יחתום על היתר בניה כאמור טרם שהוס .ב

 .וטרם הסדרת התשלומים הכרוכים בכך, בין הממונה לבין המתיישבים, החטיבה

 

הממונה לא יחתום על היתר בניה מקום שהקרקע הוקצתה להסתדרות הציונית למטרת  .ג

 .תכנון בלבד

 

 

 מם שלבי תכנון תכנית מפורטת וקבלת אישור הדרג המדיני הנדרש לקידו 9.1.4
 

 לא נדרש מי - עד כה 1999והחלטת , 1984מחמת הפרשנות שנהגה במנהל האזרחי להחלטת , כאמור

 . ממגישי תוכנית להציג אשור הדרג המדיני המתאים כתנאי לדיון בתוכנית בועדות התכנון

 

הפרשנות להחלטות הממשלה שנהגה עד כה אפשרה למעשה לעקוף את הצורך בהחלטת ממשלה על 

על הצורך בהסכמת ראש הממשלה ואישור שר הביטחון " דלג"ואפשרה ל, בים חדשיםהקמת יישו

 .זאת אין לאפשר עוד. להרחבה של יישוב קיים

 

בין אם הצעתי תתקבל ובין . 1999הצעתי לשנות את החלטת , בפרק העוסק בהחלטות הממשלה הנדרשות

תכנון של המינהל האזרחי יהיה הצגת אני סבורה כי יש לקבוע שתנאי לדיון בתוכנית בועדות ה, אם לאו

בין אם החלטה על הרחבה ; בין על החלטה על הקמת יישוב חדש, החלטה או אישור דרג מדיני מוסמך

 .  לישוב קיים

 

 ). 150לפי החלטה (יש להציג אישור שר הביטחון להרשאה לתכנון , בנוסף

 

  –ב קיים לגבי השאלה אם המבוקש הוא בגדר יישוב חדש או הרחבה של יישו

 

 

 

 

וייקבע כי יש צורך , ש" בדבר הרחבות באיו1999אם תתקבל הצעתי בנוגע לשינוי החלטת ממשלה 

אזי לא יהיה צורך , בין אם מדובר בהרחבה ובין אם מדובר בהקמת יישוב חדש, בהחלטת ממשלה

 . בפרשנויות מהי הרחבה ומהו ישוב חדש
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תידרש הצגה בכתב של אישור הדרג המדיני ילך אשר על כן אני סבורה כי יש לקבוע שמעתה וא

 . בהתאם לקבוע בהחלטות הממשלה שלעיל כתנאי לדיון ועדות התכנון בתכנית

 

 המלצה

 
 :אני ממליצה בפניך כי תנחה את שר הביטחון לפעול כלהלן

 

, שר הביטחון יורה למתאם הפעולות בשטחים ולראש המינהל האזרחי כי ינחו את ועדות התכנון

 לדיון בתוכנית יהיה הצגת אישור דרג מדיני מתאים על החלטה בדבר הקמת יישוב חדש או שתנאי

 .וכן הרשאה לתכנון שניתנה על ידי שר הביטחון, הרחבת בניה ליישוב קיים

 

 

 הוצאת התרי בניה לפי תוכנית מנדטורית בת תוקף 9.1.5
 

באותם אזורים בהן , מנדטורית בת תוקףכבר ביארתי לעיל כי ניתן להוציא היתר בניה כדין לפי תוכנית 

: להלן(או ועדת משנה לתכנון מקומי , הוצאת היתר בניה כרוך באישור ועדת משנה לרישוי. היא חלה

 ולמעשה הוא אף אינו ,לצורך הוצאת ההיתר אין כל צורך באישור שר ביטחון"). ועדות לרישוי"

 בניה כאמור מנוצל בחלק ניכר מהמקרים להקמת כבר הצבעתי על כך כי היתר. יודע כי ניתן היתר כאמור

 . בדרכים שונות, מאחזים

 

 -וזאת ללא אישור הדרג המדיני , לפי היתר בניה, לכאורה כדין, התוצאה לפיה נעשית בניה בשטחים

. ומנוגדת לשכל הישר ולשיקולי מדיניות וביטחון, נראית לי מנוגדת לרוח החלטות הממשלה עצמה

 מחייבים אישור – קבעה כאמור כי כל הקצאה של שטח וכל תכנון של תוכנית 1996 -החלטת הממשלה מ

אלא שבשני שלבים מאוחרים יותר של אישור , לא רק עצם ההחלטה על תכנון תוכנית. שר ביטחון

להחלטה זו רציונאל מדיני .  נדרש אישור שר הביטחון–) אישור לדיון ואישור לפרסום לתוקף(תוכנית 

 .  ק וברורוביטחוני מובה

המצב . מאפשרת לו להקים מבנה אחד למגורים, מתן היתר בניה לישראלי לפי תוכנית מנדטורית

יעד , על פניו, בית של ישראלי מהווה. וזאת בלשון המעטה, ש אינו קל כידוע"הביטחוני בשטח איו

ית בית אחד שהרי ניתן להקים מכוח תוכנית מנדטור(, ודאי כאשר מדובר בבית בודד. לפעולות טרור
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מכאן ברור שנדרשת הגנה ). בלבד בחלקה שאינה קטנה מדונם אחד אך יכולה להיות גדולה ממנה בהרבה

 . צבאית על הבית ודייריו

. ל באזור" יחייב בפעולותיו פרישה שונה של כוחות צה–לא יתכן כי כל אדם הזכאי להיתר בניה כדין 

יריעת הביטחון היא .  להוציא כוחות ממקום אחר עליו–ל לספק הגנה למקום פלוני "כאשר נדרש צה

 . קצרה כידוע

 

נראה לי אם כן כי המצב המשפטי לפיו ישראלי יכול לקבל היתר בניה כדין בשטחים ללא אישור דרג 

 .מצב זה יש לשנות. ותחת האינטרסים של המדינה, 1996 -חותר תחת רוח החלטת הממשלה מ, מדיני

 

ו לסרב לאשר מתן היתר בניה כאמור על בסיס תוכנית מנדטורית הוא מאחר שהשיקול המרכזי לאשר א

 ,)393מספר ) (יהודה ושומרון(בצו בדבר הפיקוח על הבניה יש לעשות שימוש , השיקול הביטחוני

 :קובע" סמכות מפקד צבאי: "שכותרתו,  לצו2סעיף . 1970 –ל "תש

 

ו להתנות מפקד צבאי רשאי בצו לאסור בניה או להורות על הפסקתה א"

ל באזור או "תנאים לבניה אם הוא סבור שהדבר דרוש לביטחון כוחות צה

 "להבטחת הסדר הציבורי

 

אם מניעת הבניה דרושה : צו זה מקנה למפקד האזור סמכות למנוע בניה אם אחד משני טעמים מתקיים

י הטעמים נראה ששנ. או שמניעת הבניה דרושה לשם הבטחת הסדר הציבורי;  ל"לביטחון כוחות צה

יתכן שבעצם הקמת המבנה . עלולים להתקיים במקום שמבוקש לגביו היתר בניה לפי תוכנית מנדטורית

 אם המבנה המבוקש נמצא קרוב לישוב פלסטיני או טמונה –יהיה משום מניע להפרת הסדר הציבורי 

 . רגישות כלשהי בקשר לאותו מקום או מטעם אחר

ל לשמור על המבנה יהיה בה משום " למסקנה כי הצבת חיילי צהאפשרות אחרת היא שמפקד האזור יגיע

, )בין אם מחמת הצבתם באותו מקום או מחמת העברתם ממקום אחר בו יחסרו כוחות(פגיעה בביטחונם 

 . רשאי מפקד האזור למנוע את בנית המבנה, או מטעם דומה

 

ולועדת המשנה ,  המשנה לרישוינראה לי על כן שיש מקום להנחות את מפקד האזור לקבוע בצו כי ועדת

 לא יוציאו היתר בניה – שני סוגי הועדות המוסמכות ליתן היתר לפי תוכנית מנדטורית -לתכנון מקומי

לישראלי מכוח תוכנית מנדטורית אלא אם יציג מבקש ההיתר הסכמה בכתב של מפקד האזור לבניה 

קשה כאמור על פי הצו בדבר פיקוח על מפקד האזור ישקול את השיקולים הרלוונטיים לכל ב. המבוקשת

 . הבניה ויחליט בה
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 : בנוסף לכך

 

 

ואין ,  בקרקעות מדינהיש לקבוע כי מעתה נדרשת חתימת הממונה עצמו על בקשה להיתר בניה

בישראל נדרשת הסכמת מינהל מקרקעי ישראל למתן היתר . להסתפק עוד בחתימת ההסתדרות הציונית

נציג , עוד יש לקבוע כי הממונה. יבה שלא לחייב הסדר דומה בשטחיםאין ס. בניה בקרקעות מדינה

באופן זה ניתן יהיה להתגבר על . רק אם אישר אותה שר הביטחוןיחתום על בקשה להיתר , הבעלים

 . הקושי הנוצר כאשר ניתן היתר בניה לפי תוכנית מנדטורית ללא הסכמת הדרג המדיני

 

שללא  הסכמת שר ביטחון למתן היתר בניה לפי תוכנית , צואם הן יאומ, תוצאת המלצות אלה תהיה

 .  לא יתבקש היתר כזה כלל- בקרקעות מדינהמנדטורית 

דרישה זו . עדיין תידרש הסכמת מפקד האזור לבקשת ההיתר, גם אם יסכים שר הביטחון למתן היתר

ן אין מקום למתן  כאשר מפקד האזור יסבור שמטעמי ביטחוקרקע פרטיתתחסום מתן היתר לבעלים של 

אך המבקש השתהה , )בקרקעות מדינה(גם במקום ששר הביטחון הסכים למתן היתר בניה , וכן. ההיתר

הרי הצורך באישור מפקד האזור יאפשר שלא ליתן את ההיתר אם נסיבות , והגיש בקשתו כחלוף זמן

 . הזמן והמקום מבחינה ביטחונית יחייבו שלא לתיתו

באישור מפקד צבאי עלולה לחייב , תנאת מתן היתר בניה לבעלי קרקע פרטיתעלולה להישמע טענה כי ה

קבלת היתר בניה בשטחי . כשלעצמי אינני סבורה כך. את המדינה בפיצוי אם היתר כאמור לא יינתן

בכל פעולה קרקעית של ישראלי . איננה דומה לזכות בעלי הקרקע בישראל להיתר בניה, ש לישראלי"איו

למעשה . כל פעולה של ישראלי בהקשר זה טעונה היתר. בנה השיקול המדיני והביטחונימו, ש"בשטחי איו

 ,)393מספר ) (יהודה ושומרון(צו בדבר הפיקוח על הבניה  -הצעתי שלעיל מבוססת על צו קיים 

ש מוחזק כמכיר אותו ועליו לקחת במניין שיקוליו מראש את "שרוכש הקרקע באיו, 1970 –ל "תש

בעלים כדין של קרקע , אני סבורה כי לישראלי, בין השאר, מטעמים אלה. בצו שימושהאפשרות שיעשה 

 .אין טענה מבוססת לפיצוי בגין סרוב, שיסורב להיתר בניה מטעמי ביטחון כאמור, בשטחים

 

 המלצות
 

באדמות להנחות את שר הביטחון להורות לממונה כי כל בקשה של ישראלי להיתר בניה  .א

ובלבד שקיבל את אישורו ,  מנדטורית תיחתם מעתה על ידי הממונה לפי תוכניתמדינה

 . המוקדם של שר הביטחון



 196

 

שר הביטחון ינחה את המתאם וראש המינהל האזרחי כי ועדות לרישוי לא ידונו בבקשה  .ב

 .להיתר בניה באדמות מדינה ללא חתימת הממונה על הבקשה

 

 

 

שוי לא יתנו היתר בניה לישראלי מכוח תוכנית מפקד האזור יונחה לקבוע בצו כי ועדות לרי .ג

 .מנדטורית אלא אם הוצגה הסכמתו בכתב של מפקד האזור למתן ההיתר

 

ועדה לרישוי  תיתן היתר בניה לישראלי רק לאחר שהמבקש יציג אישור על הסכמת מפקד  .ד

 .האזור להיתר הבניה

 

 

 אספקת חשמל למאחזים בלתי מורשים 9.1.6
 

 מבוא
 

 : ת החשמל למאחזים בלתי מורשים מחייב בחינת אלהנושא אספק

 

חיבור מאחזים בלתי מורשים לרשת ; ש בכל הנוגע לחיבור מאחזים לרשת החשמל"הדין החל באזור איו

ט "חיבור מאחזים בלתי מורשים לרשת החשמל לפי אישור קמ; החשמל מנקודת ראות של חברת חשמל

 להתיישבות לחיבור מאחזים בלתי מורשים לרשת שר הביטחון' הנחיות ע; חשמל במנהל האזרחי

העמדה הראויה לעניין חיבור מאחזים ; חלופות אחרות לאספקת חשמל למאחזים בלתי מורשים; החשמל

 . בלתי מורשים לרשת החשמל

 

 . ל"נעמוד על כל אחד מהאספקטים הנ

 

 ש בנוגע לחיבור מאחזים בלתי מורשים לרשת החשמל"הדין החל באזור איו
 

 :ש" הסדרי חקיקה שהוציא מפקד האזור רלוונטיים לחיבור יישוב לרשת החשמל באיושני
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 1971 –א "תשל) 427מספר ) (יהודה ושומרון) (הסדרה והפעלה(צו בדבר עיסוק בחשמל  .א

חברת חשמל . מכוח צו זה הוסמכה חברת חשמל הישראלית לעסוק באספקת חשמל באזור

 . ש"חובה לספק חשמל ליישובים באזור איווהוטלה עליה , הוגדרה כספקית חשמל

 

 –ה "תשל) 602מספר ) (יהודה ושומרון) (מתקן חשמל ועבודות חשמל(צו בדבר חשמל  .ב

ט חשמל במנהל "קמ,  קרי– שבו את הצורך בקבלת היתר מהממונה 2צו זה קובע בסעיף . 1975

וכך ,  לצו1ו בסעיף  לצורך ביצוע עבודות חשמל ולצורך הקמת מתקן חשמל כהגדרת–האזרחי 

 : לצו2קובע סעיף 

 

 

 התקנת מתקן חשמלי

לא יתקין אדם מתקן חשמלי ולא ישנה בו שינוי יסודי אלא על פי ) א"(

 " היתר מאת הממונה ובהתאם לתנאי ההיתר

 

 . ט חשמל"מכאן יש לקבוע כי חיבור מאחז או מבנה לרשת החשמל מותנה בהסכמת קמ

 

אם יש לתת היתר לחיבור מאחז , ט חשמל הוא הקובע"שקמ,  אם כןש הוא"המצב המשפטי בשטחי איו

לפיו חיבור מבנה לרשת החשמל , מצב משפטי זה שונה מהמצב בישראל. בלתי מורשה לרשת החשמל

 . יעשה בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה הישראלי והתקנות שהוצאו מכוחו

 

וקם בהיתר בניה והרשות המקומית אישרה כי לא יחובר מבנה לרשת החשמל אלא אם הבניין ה, בישראל

חוק א ל157ראה סעיף (הדבר נובע מהוראות חוק התכנון והבניה . הבניין שהוקם תואם להיתר הבניה

אישורים למתן שירותי (לתקנות התכנון והבניה  5 וכן ראה סעיף ,1965 –ה "התשכ, התכנון והבניה

 חברת חשמל לא תחבר מבנה –גורה בפי כל ובלשון הש). 1981 -א "התשמ) מים וטלפון, חשמל

 לתקנות התכנון 5כאמור בסעיף " (4טופס "לרשת החשמל אלא לאחר חתימת הרשות המקומית על 

 ).ל"והבניה הנ

 

, חוק תכנון עריםדיני התכנון והבניה החלים באזור כוללים את . ש"לא כך הוא המצב המשפטי באזור איו

יהודה (כפרים ובניינים ,  וכן את הצו בדבר תכנון ערים1966לשנת ) 79מספר (כפרים ובניינים 

 . 1971 –א "תשל) 418מספר ) (ושומרון
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 בקבלת אישור תכנוני – ובהן חיבור לרשת החשמל – מתנים חיבור לתשתיות אינםדינים אלה 

 . מרשות תכנון בקשר למבנה

 

אשר או לדחות בקשה ט חשמל להפעיל בבואו ל" מהו שיקול הדעת שעל קמ–השאלה היא אם כן 

 .לחיבור מאחז בלתי מורשה לרשת החשמל בישראל

 

שיקולים מתחום עקרון שלטון החוק , ט חשמל חייב לשקול שיקולים תכנוניים"אני סבורה כי קמ

 .בבואו לאשר או לסרב להוציא היתר לחיבור לרשת החשמל, ושיקולים מדיניים, ואכיפת החוק

 

 . נדון להלן בשיקולים האמורים

 

 

 

 

 

 שיקולים תכנוניים
 

 הרציונל העומד ביסוד חוק התכנון והבניה מחייב כי לא יחובר מבנה בלתי מורשה לרשת החשמל

 

כללים אלה דורשים . חוק התכנון ובניה נועד להסדיר את הכללים החיוניים למגורי אדם בחברה מתוקנת

. כלכליים ואחרים, תחבורתיים, ייםחברת, תכנוניים, ביניהם הנדסיים, התחשבות במגוון רב של שיקולים

 הקובע את תנאי הבינוי בהתאם לתוכנית שהתחשבה –יש אינטרס ציבורי ברור כי בניין ייבנה ברישיון 

 יוכשר –יש אינטרס ציבורי כי רק בנין שנבנה ברישיון ובהתאם לתוכנית ; במכלול השיקולים לעיל

 .   לספק לדייריו תנאים חיוניים למגוריםבין השאר על ידי חיבורו לתשתיות שתכליתן, למגורים

יש לקבוע על כן כי הרציונאל העומד ביסוד חוק התכנון והבניה הירדני מחייב כי חיבור מבנה או 

, ובין השאר לפי תכנית מפורטת, מאחז לרשת החשמל יוכל להיעשות רק אם המאחז הוקם כדין

 . והוא נבנה בהתאם לו, ניתן היתר בניה לפיה

 

  מתחום עקרון שלטון החוק ואכיפת החוקשיקולים
 
 חיבור מאחז בלתי מורשה לרשת החשמל פוגע בעקרון שלטון החוק ומעודד הפרת חוק התכנון והבניה .א
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חיבור מאחז . חיבור מאחז בלתי מורשה לרשת החשמל פירושו מתן עידוד לבניה בלתי חוקית

סר שלילי לציבור כי אפשר מעביר מ. כאמור לרשת החשמל פוגע בעיקרון שילטון החוק

 . שאין לו משמעות וערך, להתעלם מהחוק

 
 )למים למשל(חיבור חשמל למאחז עלול להצמיח טענה בדבר חיבור מאחז בלתי מורשה לתשתיות נוספות  .ב

 

. מאחז שחובר לרשת החשמל עלול להישמע בטענה כי הוא זכאי לקבל חיבור גם לרשת המים

יהיה חייב להסביר מדוע אינו מאשר חיבור לרשת , ור החשמלהמינהל האזרחי שאישר את חיב

 .נראה על כן כי אישור החיבור לרשת החשמל עלול להציב קושי בפני המינהל האזרחי. המים

 
חיבור מאחז בלתי מורשה לרשת החשמל עלול להצמיח טענת אפליה של תושבי מאחז בלתי מורשה אחר  .ג

 ;שלא חוברו לרשת החשמל

 

 

 
  מאחז בלתי מורשה עלול להיתפש כשותפות הרשויות בהפרת החוקחיבור  .ד

 

חיבור מאחז בלתי מורשה לרשת החשמל עלול לבסס טענה שהרשויות שאישרו זאת ופעלו 

לחיבור המאחז הבלתי מורשה לרשת החשמל שותפות להפרת החוק שמתרחשת מעצם הקמתו 

. ה של חוק התכנון והבניההקמת מאחז בלתי מורשה מהווה הפר. של המאחז הבלתי מורשה

מאחזים הממוקמים על קרקעות סקר ועל קרקעות פרטיות של פלסטינים עלולים להיחשב 

 . לכאורה כמי שעוברים עבירה נמשכת של הסגת גבול פלילית

 

ח מבקר המדינה "בהקשר זה יש לציין את הנחיית היועץ המשפטי לממשלה שניתנה בעקבות דו

כי חל איסור על המדינה , י והשיכון בהקמת מאחזים בלתי מורשיםבנוגע למעורבות משרד הבינו

השיקולים עליהם הצבעתי לעיל עולים בקנה אחד . ועובדיה ליטול חלק בפעולות בלתי חוקיות

 . עם הנחיה זו

 

 שיקולים מדיניים
 
 הדרג המדיני ט חשמל אינו רשאי ליתן היתר שאינו עולה בקנה אחד עם החלטות "קמ .א
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המינהל האזרחי כפוף . הבלתי מורשים לא קיבלו אישור מדרג מדיני מוסמך להקמתםהמאחזים 

המינהל האזרחי אינו רשאי לבצע . הוא מהווה למעשה זרועו הארוכה. להנחית הדרג המדיני

או אינו עולה , הנוגד את עמדת הדרג המדיני המוסמך, או ליתן היתר כלשהו, פעולה כלשהי

 . מדיניבקנה אחד עם הנחיות הדרג ה

 

ולא ניתנה הסכמת הדרג המדיני המוסמך , משלא ניתנה הסכמת הדרג המדיני להקמת המאחז

אין המינהל האזרחי רשאי להוציא היתר לחיבור ,  והרי זו כלל אינה חלה במקום–לתוכנית 

 . ודאי שאין ליתן לו רישיון לחיבור לתשתיות כלשהן–מי שאין לו רישיון לקום . חשמל

 
 חז בלתי מורשה עלול להיתפש כמתן לגיטימציה למאחזחיבור מא .ב

 

,  חיבור מאחז בלתי מורשה לרשת החשמל עלול להתפרש כמתן לגיטימציה למאחז-יתר על כן 

' ראה בעניין זה דבריה של כב. גם אם מי שהחליט על חיבורו לרשת החשמל לא התכוון לכך

 רכוש הממונה על ה' וינשטוק נ, 9195/03צ "השופטת דורנר בבג

 

בדעת מיעוט שסברה כי הרשויות נהגו במאחז שירת הים בחבל ) שם(הממשלתי בחבל עזה 

עזה כביישוב לכל דבר ועניין לרבות חיבורו לרשת החשמל ולכן אין מקום להיעתר לדרישת 

 . המדינה להורות על פינוי שני יבילים ממנו

 

 מסקנות
 

ט חשמל מנוע מלאשר חיבור חשמל " קמשיקולים אלה מובילים למסקנה המשפטית כי כעיקרון

, מובן כי בצד הוראה כללית השוללת חיבור מאחז בלתי מורשה לרשת החשמל.למאחז בלתי מורשה

מקרים אלה . יש מקום להותיר שיקול דעת למקרים חריגים בהם ניתן יהיה להיענות לבקשה כאמור

בעניין זה מן הראוי . לבדצריך שיהיו חריג שבחריג כאשר מבסס אותם טעם ביטחוני מיוחד ב

אני מציעה בהקשר זה כי היועץ המשפטי ליהודה . שיקבעו קריטריונים לאותו מקרה חריג

קריטריונים אלה יובאו לאישור היועץ . יחד עם ראש המינהל האזרחי יקבעו קריטריונים, ושומרון

 . אם ימצא לנכון לעשות כן, המשפטי לממשלה
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עולה בקנה אחד עם מכתב עוזר , ר מאחזים בלתי מורשים לרשת החשמלחוות דעתי זאת לעניין אי חיבו

 לפיו מודיע עוזר היועץ בשם היועץ המשפטי לממשלה כי אין 9.8.04היועץ המשפטי לממשלה מיום 

עם זאת נאמר במכתב כי היועץ טרם חיווה דעה בשאלה האם . לחבר מאחז בלתי מורשה לרשת החשמל

אולם מובן כי ,  ביטחוניים להצדיק חיבור מאחז בלתי מורשה לתשתיותובאיזה מצבים יכולים שיקולים

 .חיבור כאמור צריך להיעשות במקרים חריגים במיוחד

 

נבחן את שאלת חיבור המאחזים הבלתי מורשים לרשת החשמל , לאחר שבררנו את המצב המשפטי שחל

 . מהפן העובדתי

 

 יחיבור מאחזים בלתי מורשים לרשת החשמל מהפן העובדת
 

איזה מאחזים בלתי מורשים חוברו לרשת , ט חשמל במנהל האזרחי למסור כעובדה"ביקשתי מקמ

ב מופיעה התייחסות ספציפית לשאלת חיבור "הרצ' חוברת א, בנספח המאחזים הבלתי מורשים. החשמל

 .כל מאחז ומאחז  לרשת החשמל

 

 . חוברו לרשת החשמל וחלק לאחלק מהמאחזים הבלתי מורשים. עיון ברשימה מלמד כי אין כלל אחיד

 

וערכתי בדיקה , בדקתי עם חברת חשמל מהם הקריטריונים לחיבור מאחז בלתי מורשה לרשת החשמל

 . עיקר הממצאים יפורטו לפניך בהמשך. ט חשמל במינהל האזרחי"דומה אצל קמ

 

 חיבור מאחזים בלתי מורשים לרשת החשמל מנקודת ראות של חברת חשמל
 

הממונה על . ולכפרים והערים הפלסטיניות בשטחים, ת חשמל ליישובים הישראליםחברת חשמל מספק

הנתונים העובדתיים שהוצגו . ש לחברת חשמל הוא מנהל סניף ירושלים בחברת חשמל"חיבור יישובי איו

 . ש נמסרו על ידו"בפני בנוגע לפעולות חברת חשמל באיו

 

 : מורשים לרשת החשמל הוצגה על ידו כךמדיניות חברת חשמל בנוגע לחיבור המאחזים הבלתי 

 

המדיניות שלנו היא .  מאחז בלתי חוקי לחשמלבמודעמעולם לא חיברנו "

 לחבר או לעשות חיבורים לרשת החשמל רק למקומות שעברו את ועדות –

ט חשמל בהנחה שעליו היה "וכן שקיבלנו אישור מקמ; התכנון הרלוונטיות
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ר אצל לשכת התכנון במנהל האזרחי לעשות את עבודת המטה הכוללת בירו

 )ש. ט–ההדגשה במקור " (כך עבדנו מאז ומתמיד.) מר מ(

 

 . אין ללמוד מכך כי חברת חשמל לא חיברה מאחז בלתי מורשה לרשת החשמל

 

 

 :לפי טענת מנהל סניף חברת חשמל ירושלים הם אלה, הטעמים לכך
 

ו מבקשים לחבר חשמל הוא מאחז בלתי אנשי חברת חשמל לא ידעו להבחין תמיד שהיישוב אלי .א

כמו כן חלק מהמאחזים נקראים על . בין השאר בלבל אותם ריבוי השמות לאותו מאחז. מורשה

הוא היישוב שבשטח השיפוט שלו הוקם המאחז או היישוב הישראלי שנמצא " (יישוב האם"שם 

 לבלבל ולהביא בכך יש כדי. כביכול מדובר בשכונה של אותו יישוב ותיק) בקירבת המאחז

המינהל האזרחי ; לטעות בעובדה כאשר חברת חשמל סבורה שמדובר בשכונה של יישוב מוכר

וחברת חשמל לא יודעת כי למעשה היא מחברת מאחז בלתי מורשה לרשת , מאשר את החיבור

 .החשמל

 

, כאמור. ט חשמל לבקשה לחיבור יישוב לרשת החשמל"חברת חשמל נהגה לבקש אישור קמ .ב

כי , לתדהמתם, התברר לאנשי חברת חשמל.  חשמל הוא הרשות המוסמכת לעניין זהט"קמ

בראייתם של אנשי . ט חשמל נתן אישור לחיבור מאחזים בלתי מורשים לרשת החשמל"קמ

ט חשמל הוא הסמכות השילטונית שאמורה לבדוק בקשה לחיבור יישוב "קמ, חברת חשמל

 . לתי חוקיואסור לו לאשר חשמל ליישוב ב, לרשת החשמל

 

לדוגמא . חיבור מאחז לרשת החשמל נעשה תוך הטעית חברת חשמל כי מדובר בחיבור לגיטימי .ג

חברת חשמל לא ידעה כי יש . החיבור הראשוני נעשה לצורך אנטנה סלולארית,  מאחז מגרון–

 . תוכנית להקים במקום מאחז והאנטנה הינה תרוץ לחיבור חשמל למקום

 

היא איננה מוגדרת , לים הדגיש בפני כי כאשר באה לפניו בקשה לחיבור חשמלמנהל חברת חשמל ירוש

 . לכן אפשרות הטעות כאן היא גדולה. כבקשה לחבר מאחז בלתי מורשה לרשת החשמל
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, ט חשמל אישר חיבור מאחזים בלתי מורשים ואלה אכן חוברו"לאחר שהתברר לחברת חשמל כי קמ

ודרש מראש המינהל האזרחי תת אלוף , ט חשמל"ישורים מקמחשמל ירושלים לקבל א' סירב מנהל חב

 . אילן פז לבדוק אישית כל בקשה לחיבור לרשת החשמל

 

לפיו יישוב או שכונה יחוברו לרשת החשמל על ידי חברת חשמל רק אם ראש , הושג סיכום בין השניים

גם תת . וא ליישוב חוקיהמינהל האזרחי אישר טלפונית למנהל סניף ירושלים בחברת חשמל כי החיבור ה

 .אישר בפני דברים אלה, ראש המינהל האזרחי, אלוף אילן פז

 

חשמל ירושלים הבהיר לי כי הופעלו עליו לחצים רבים לחבר מאחזים בלתי מורשים לרשת ' מנהל חב

הוא הבהיר כי לחצים אלה לא השפיעו . ממשרד התשתיות ואחרים,  לחצים אלה הגיעו בעבר. החשמל

 . י חברת חשמל עושה כל אשר לאל ידה שלא לחבר מאחזים בלתי מורשים לרשת החשמלוכ, עליו

 

 

 : ואלה הם, חברת חשמל חיברה בעבר מספר מאחזים לרשת החשמל

 

; )ליד קרני שומרון,  נוף קנה-או בכינוי אחר (אלוני שילה ;  ליד איתמר851. ג.נ; )ליד קדומים(הר חמד 

 740. ג.גבעת הראל נ; )או עלי זהב מזרח(ברוכין ; לא חובר' שלב ב) 'יאו עלי ( חרבת שונה –פלגי מים 

ליד (חרשה ; )טלמון צפון(זית רענן ; )ליד עופרה(עמונה ; )ליד כוכב השחר(מעלה שלמה ; )'או שילה ד(

; )או חוות מגן ליד סוסיא(מצפה יאיר ;  האחזות82נגוהות ; )כפר אדומים( נופי פרת 468. ג.נ; )טלמון

נווה ; )טלמון(חורש ירון; )ליד חלמיש(צופית ; )ליד אלקנה(מגן דן ) חובר לחשמל ביתן שמירה (מגרון

 ).כפר אדומים(מצפה חגית ) יתיר(חוות טליה ; )מעלה עמוס צפון(איבי נחל ; )ליד מכמש(ארז 

 ) נתונים אלה נמסרו לי על ידי חברת חשמל(

 

 79בת   , מתוך רשימת מאחזים שנבדקה, תי מורשים מאחזים בל21כ "חוברו סה, לפי נתוני חברת חשמל

 . ט חשמל"ל אושר על ידי קמ"חיבור החשמל לכל המאחזים הנ. מאחזים בלתי מורשים

 

 

 

 79 מאחזים מתוך רשימת 22 -ט חשמל אישר לחבר לרשת החשמל כ "קמ, לפי נתוני חברת חשמל

 . ל ידי חברת חשמל לרשת החשמל מתוכם חוברו ע21כאמור רק . המאחזים אליהם התייחסו לבקשתי
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 מאחזים מתוך רשימת 36 -ט חשמל אישר לחבר לרשת החשמל כ "קמ, לפי נתוני המינהל האזרחי

 חברת –ט חשמל אישר חיבור " בכל מקום שקמלאכפי שאנו רואים .  מאחזים80 –מאחזים של כ 

 .החשמל חיברה גם בפועל

 

 

 חשמל במינהל האזרחיט "חיבור מאחזים בלתי מורשים לפי אישור קמ
 

ט חשמל במנהל האזרחי לנושא חיבור המאחזים הבלתי מורשים "ביקשתי לקבל את התייחסותו של קמ

 : ט חשמל במנהל האזרחי תאר בפני את דרכי עבודתו בעניין זה כלהלן"קמ. לרשת החשמל

 

של קו הוא מקבל תוכנית עם שרטוט . ט חשמל נוהג לקבל מחברת חשמל בקשה לחיבור חשמל"קמ

ט "קמ. ט לבדוק מתן אישור לקו החשמל ולטיב הזכויות בקרקע עליה הוא אמור לעבור"על הקמ. חשמל

 .חשמל שולח את הבקשה לכל הגורמים הרלוונטיים במינהל האזרחי ומקבל את תגובתם

 

הוא . ט חשמל הסביר כי הוא איננו בודק האם הבקשה להעברת קו חשמל היא ליישוב חדש או לא"קמ

ח תשתית ומנחה עצמו "ט פונה לרת"הקמ. ו בודק את חוקיות היישוב אליו מבקשים להעביר חשמלאיננ

 ברוכין –ט טוען כי היו מקרים שאישר חיבור חשמל לישוב מסוים "הקמ. לפי הוראותיו של האחרון

ח תשתית הוראה להודיע לחברת חשמל " אך כעבור זמן קיבל מרת–) שהינו מאחז בלתי מורשה(למשל 

שר הביטחון להתיישבות אישר תחילה ' ע, לשאלה מדוע זה קרה השיב כי ככל הידוע לו; אישור בטלשה

' ט אינו יודע מדוע חזר בו ע"הקמ. אך משום מה חזר בו בשלב יותר מאוחר, את חיבור החשמל לברוכין

. חשמלשר הביטחון להתיישבות חיבור המאחז ברוכין לרשת ה' ככל הידוע לי אישר ע. (שר הביטחון

והתקבלה , י היועצת המשפטית של משרד הביטחון ליועץ המשפטי לממשלה"בנדון זה נעשתה פניה ע

 בוטל אישור החיבור –ככל הנראה בעקבות הנחיה זו . תשובה שאין לחבר את המאחז לרשת החשמל

 ). לרשת החשמל של המאחז ברוכין

 

מדבריו עולה גם .  למאחזים בלתי מורשיםט חשמל מודע לכך שניתנו על ידו אישורים לחיבור חשמל"קמ

ואינו שואל , הוא לא בודק בעצמו את הבקשות בכל הנוגע לחוקיותו של היישוב המבקש: ההסבר לכך

אלא מקבל אישור של גורמי המינהל , למעשה הוא איננו מפעיל שיקול דעת כלל. שאלות קשות בנדון

 .  מבצע בדיקה עצמאית כלשהיאין הוא.  ומבצע את ההוראות שקיבל–האזרחי האחרים 
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בהקשר למאחז , עולה באופן פרטני מדי פעם בפעם, עוד מסר כי שאלת חיבור חשמל למאחז בלתי מורשה

ניתנות לו הנחיות והוא מבצע . מופנות שאלות בנדון זה לסגן שר הביטחון מר זאב בוים ולאחרים. ספציפי

 .בהתאם

 

דעת זו כי מזה כשנתיים לא מאשר המינהל האזרחי כל  הודיעני במכתב בתגובה לחוות שר הביטחון

למעט חריגה אחת שנעשתה בעניין חיבור מאחז בלתי , עבודה תשתיתית הקשורה במאחז שאינו חוקי

 ). בעניין מאחז בת עין מערב(מורשה לרשת החשמל 

 

. 2002ף  עד סו97לפי הידוע לי אכן רוב חיבורי המאחזים הבלתי מורשים לרשת החשמל נעשו בשנים 

הדבר עולה גם מדיווח .  כמעט שלא ניתנו אישורים בדבר חיבור מאחזים לרשת החשמל2003בשנת 

 : ועדיין נעשו פעולות לחיבור מאחזים בלתי מורשים לרשת החשמל. חברת חשמל

, ממסמכים שקיבלתי עולה כי עמודי החשמל למאחז נווה דניאל צפון היו אמורים להיות מוסרים

נוכח דרישה ביטחונית להותיר ,  העמודים נותרו על תילם באישור ראש המינהל האזרחי.2003בספטמבר 

 . את המאחז מחובר לרשת החשמל

 אישור שבוטל עקב הנחיית היועץ המשפטי –כמו כן ניתן אישור לחבר את המאחז ברוכין לרשת החשמל 

 .לממשלה

 

 

 ים בלתי מורשיםשר הביטחון להתיישבות בנוגע לאספקת חשמל למאחז' הנחיות ע
 

 . שר הביטחון להתיישבות התערב בנושא הספקת חשמל למאחזים בלתי מורשים' מתברר כי ע

 

  4.5.04שר הביטחון להתיישבות מר רון שכנר לחטיבה להתיישבות ביום ' מכתב בנדון נשלח על ידי ע

 : וזו לשונו

 
 תאורה כמרכיב ביטחון: הנדון"

 

קומות מאוימים היא מרכיב ביטחון במ, תאורה היקפית במקומות יישוב

כל , גם במקומות שיש עליהם השגות והליכים לקראת פינוי. ראשון במעלה

 יש להגן על הנפש וכמו שהצבא מקיים שמירה , זמן שגרים בהם וחיים בהם
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וסיורים במקומות אלה כך יש לאפשר אספקת חשמל לתאורה כמרכיב 

 ". חיוני לשמירה עד שיוכרע מעמדם

 

 ).'לחוברת ג 5נספח ראה מכתב זה ב. (לח העתק ממכתב זה לשר הביטחוןלא נש

 

 תגובת מר שכנר להצגת המכתב בפניו
 

הוא חזר על השקפתו . שר הביטחון מר רון שכנר אישר כי אכן שלח מכתב זה לחטיבה להתיישבות' ע

ך יש לספק להם  כ–ל מספק להם הגנה "אזי כמו שצה, והיא שאם נמצאים אנשים בשטח, המובעת במכתב

 . והוא הצורך הביטחוני להגנתם, חשמל המיועד לאותו צורך

. השיב שלא סבר שצריך ליידע את שר הביטחון, לשאלה מדוע לא תידע את שר הביטחון בדבר המכתב

 . לשאלה האם יודע  שסגן שר הביטחון מטפל בנושא במשרד הביטחון השיב שאינו יודע על כך

 

 תגובת שר הביטחון למכתב
 

והאם ההנחיות שבו משקפות ,  האם ידע על משלוח מכתב זה-ביקשתי משר הביטחון להגיב על המכתב 

 . ולא על תוכנו, שר הביטחון השיבני כי לא היה ידוע לו על המכתב. את עמדת שר הביטחון

 

 : שר הביטחון  השיבני במכתבו אלי כי

 

יבור תשתיות שר הביטחון להתיישבות בסוגיית ח' ערך בירור עם ע..."

למאחזים בלתי מורשים ובפרט בהתייחס לאישורים שניתנו על ידו 

השר ' העיר שר הביטחון לע, ל"בהמשך לבירור הנ. להסתדרות הציונית

להתיישבות מאחר ומסמכים אלה הוצאו ללא אישור ולא היה ראוי 

 "...להוציאם
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 ? האם התערבותו של מר שכנר כעולה ממכתבו היא תקינה
 

נראה לכאורה כי התערבותו של מר שכנר בנושא חיבור מאחזים בלתי מורשים לרשת החשמל אינה 

 :תקינה

 

, מכתב שכנר לחטיבה להתיישבות בנושא אספקת חשמל לתאורה היקפית נוגע בשאלה עקרונית .א

אכן אין מדובר במכתב במפורש על חיבור המאחז . והיא אספקת חשמל למאחזים בלתי מורשים

קשה להניח כי מכתב זה נועד להסדיר . אך הדבר בהחלט עלול להשתמע ממנו, חשמללרשת ה

אותם רוכשת החטיבה להתיישבות ממילא לכל , רכישת גנרטורים עבור מאחזים בלתי מורשים

 . מאחז

 

, שאלה כללית. המתייחסת לאספקת חשמל למאחזים בלתי מורשים, המכתב נוגע בשאלה כללית

 . לכל הפחות ראוי הוא שידע על כך. וי שתתקבל על ידי שר הביטחוןבעלת פן עקרוני מן הרא

 

שר הביטחון להתיישבות התייחס לחיבור מאחזים בלתי מורשים לרשת ' ככל שמכתבו של ע .ב

לא בכדי מצא משרד הביטחון לנכון .  הרי שחיבור כאמור הנו בלתי חוקי בעיקרון–החשמל 

' בעקבות אישור ע, ור המאחז ברוכין לרשת החשמללפנות ליועץ המשפטי לממשלה בנוגע לחיב

הנו לשיטת , חיבור כאמור לרשת החשמל. שר הביטחון להתיישבות לחברו לרשת החשמל

 בוטל אישור –בהתאם להנחיית היועץ , ואכן.  בלתי חוקי–בעיקרון , היועץ המשפטי לממשלה

 .חיבור המאחז ברוכין לרשת החשמל

 

) 602מספר ) (יהודה ושומרון) ( חשמל ועבודות חשמלמתקן(הצו בדבר חשמל לפי  .ג

אינני . ט חשמל" מסורה סמכות מתן היתר לחיבור לרשת החשמל בידי קמ1975 –ה "תשל

שר הביטחון להתיישבות רשאי להוציא תחת ידיו הנחיה כללית בנושא הרלוונטי ' סבורה כי ע

 ראש המינהל האזרחי ט חשמל ולא עם"שאינה מתואמת עם קמ, ט חשמל"לתפקידו של קמ

 .הממונה עליו

 

אוסיף כי אני מוכנה , אשר לטענה לגופה לגבי אספקת חשמל למאחז בלתי מורשה מטעמי ביטחון .ד

כדי לספק , שאכן קיים צורך ביטחוני באספקת חשמל למאחזים בלתי מורשים, להניח כעובדה

בכך שהמאחז הבלתי מורשה הפיתרון לצורך ביטחוני זה צריך להינתן , לשיטתי. תאורה היקפית
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ולא שרשויות המדינה יירתמו להמשך והעמקת הפעילות הבלתי חוקית המקופלת בעצם , יפונה

 . הקמת המאחז

 

 

מורשים  השר להתיישבות בעניין חיבור מאחזים בלתי ' שר הביטחון סבור כי פניית ע .ה

 . לרשת החשמלוכי אין לחבר מאחז בלתי מורשה, ואינה ראויה, לתשתיות אינה תקינה

 

שר הביטחון להתיישבות בנושא אספקת ' עולה מהמקובץ כי מעורבותו המתוארת לעיל של ע

 .חשמל למאחזים בלתי מורשים אינה תקינה לכאורה

 

 חלופות אחרות לאספקת חשמל במאחזים הבלתי מורשים
 

 מקבלים אספקת מניין הם. חלק לא קטן מהמאחזים הבלתי מורשים אינם מחוברים ישירות לרשת החשמל

 ?חשמל

 

ונעניתי שידוע לו שהמאחזים הבלתי מורשים מקבלים , חשמל ירושלים' שאלה זו הפניתי למנהל חב

 .  גנרטורים–אספקת חשמל באמצעות דיזה 

 

ובלבד שהמרחק הפיזי בין המאחז , מישוב המחובר לרשת החשמל" למשוך חשמל"עוד אמר כי ניתן 

לדבריו חברת חשמל אינה יודעת . ר לרשת החשמל אינו גדול מאדהבלתי מורשה לבין היישוב המחוב

 .מאחר שאין לה מערכת פיקוח, ואינה יכולה לדעת על כך

 

אנשי החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית מסרו כי החטיבה רוכשת עבור המאחזים הבלתי 

ל ידי חיבור ישיר בין אם ע, מכאן שיש למאחזים הבלתי מורשים אספקת חשמל. מורשים גנרטורים

" משיכת חשמל"בין אם על ידי חיבור מקומי לרשת החשמל בדרך של ; לרשת החשמל של חברת חשמל

לנושא אספקת חשמל למאחזים בלתי מורשים שלא בדרך . בין אם על ידי גנרטורים; מיישוב מחובר

 .חיבורם לרשת החשמל אתייחס בהמשך

 

 ורשים לרשת החשמלהעמדה הראויה לעניין חיבור מאחזים בלתי מ
 



 209

ט "על קמ. ט חשמל"חיבור מאחז בלתי מורשה לרשת החשמל מותנית באישור קמ, כפי שביארתי לעיל

ט חשמל לשקול שיקולים "על קמ. חשמל לשקול שיקולים מסוגים שונים בבואו להחליט בבקשה כאמור

יקולים אלה מובילים ש. ושיקולים מדיניים, מתחום עקרון שלטון החוק ואכיפת החוק, מתחום התכנון

 . אין מקום לאשר חיבור מאחזים בלתי מורשים לרשת החשמל, למסקנה כי ככלל

 

 

 

ט "קמ. ט חשמל רובץ הנטל לבדוק ולברר את מעמדו של היישוב המיועד לחיבור לרשת החשמל"על קמ

לאשר חיבורו מ, כעקרון, הוא מנוע–אם איננו כזה . חשמל חייב לבדוק אם היישוב הינו בגדר יישוב מוכר

 . לרשת החשמל

 

השיקולים . אינו מהווה הנמקה הפותרת את הקושי המשפטי, חיבור מאחז לרשת החשמל מטעמי ביטחון

אין בשיקול הביטחוני כדי להכריע את הכף ולחייב מתן היתר לחיבור מאחז . שנמנו לעיל נותרו בעינם

ת לאשר חיבור כאמור במקרים חריגים עם זאת יש להותיר מרווח שיקול דע. בלתי מורשה לרשת החשמל

וייקבעו קריטריונים ברורים מתי נכנס מאחז בלתי , מן הראוי שהחריג יהיה פתח צר מאד. מטעמי ביטחון

 . מורשה לגדר אותו חריג שבחריג

 

בלתי חוקית מישוב מוכר למאחז בלתי " משיכת חשמל"שאלה אחרת אך באותו הקשר עולה לעניין 

ט "נראה לי כי מתפקידו של המינהל האזרחי באמצעות קמ. כאמור אינה חוקית" משיכת חשמל. "מורשה

ט חשמל ליתן היתר לחיבור יישוב "כפי שתפקיד קמ". פיראטי"חשמל ויחידת הפקוח למנוע חיבור חשמל 

 . חיבור כאשר אין מקום ליתן היתרלמנוע , כך תפקידו ותפקיד המינהל האזרחי, לרשת החשמל

 

כך , וסיף כי כפי שחיבור מאחז בלתי מורשה לרשת החשמל אינו חוקי בעיקרוןלהשלמת התמונה א

אספקת חשמל למאחז . אינו תקין, על ידי החטיבה להתיישבות, אספקת גנרטורים למאחז בלתי מורשה

לא יתכן  שמאחז בלתי מורשה שהוקם כידוע ללא . בלתי מורשה אינה תקינה מחמת היותו בלתי מורשה

, זוכה שרשות ציבורית, תוך ביצוע הפרת חוק נמשכת, ללא סטאטוס תיכנוני כדין, אישור דרג מדיני

 . תספק לו אמצעים לקיומו, המתוקצבת על ידי  המדינה

 

של " פיראטי"חיבור ; בעיקרון, עולה מהמקובץ כי חיבור מאחז בלתי מורשה לרשת החשמל אינו חוקי

אספקת ; חשמל ויחידת הפיקוח למנוע זאתט "מאחז בלתי מורשה לרשת החשמל אינו חוקי ועל קמ

 . גנרטורים על ידי החטיבה להתיישבות למאחזים בלתי מורשים  אינה תקינה



 210

 

 : ומעניין לעניין באותו עניין

מהתיאור העובדתי שהצגתי לעיל עולה כי ישנם מאחזים בלתי מורשים שחוברו לרשת החשמל וישנם 

 . כאלה שלא חוברו

 

אין זה ראוי לאשר . קוט מדיניות שוויונית כלפי כל המאחזים הבלתי מורשיםהמינהל האזרחי חייב לנ

 .כאשר מדובר על בסיס נתונים דומה, חיבור מאחזים אחדים לרשת החשמל ואחרים לסרב לאשר

 

והוא הנחה , יש לציין כי מקובל על שר הביטחון העיקרון שאין לחבר מאחז בלתי מורשה לרשת החשמל

עם זאת . על כך יש לברך. עול בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה בענייןאת המינהל האזרחי לפ

 . מן הראוי כי ראש המינהל האזרחי יונחה לפעול לניתוק חיבור חשמל פיראטי למאחזים בלתי מורשים

 

נראה לי כי מן הראוי לתקן את חוק , ש שונה מזה שחל בישראל"למרות שההסדר המשפטי בשטחי איו

 1965 –ה "חוק התכנון והבניה תשכא ל157 הירדני ולקבוע בו הוראות דומות לסעיף התכנון והבניה

 ).1981 -א  "התשמ) מים וטלפון, אישורים למתן שירותי חשמל(תקנות התכנון והבניה  ל5ולסעיף 

תיקון החוק האמור יוציא את נושא חיבור המאחזים הבלתי מורשים לרשת החשמל מגדר שאלה הנתונה  

 .לכדי הוראה נורמטיבית שיש חובה למלא אחריה, ת בקשר למתן היתרלשיקול דע

 

 המלצות

 
 :אני ממליצה בפניך כי תנחה את שר הביטחון לעשות את אלה .א

 

שר הביטחון יורה למתאם הפעולות בשטחים ולראש המינהל האזרחי לקבוע  ).1(

ם קריטריונים לחיבור מאחז בלתי מורשה לרשת החשמל כחריג שבחריג ומטע

כאשר ההנחיה הכללית של , ולפי אישור ראש המינהל האזרחי, ביטחוני מיוחד

שכעיקרון אין לחבר מאחז בלתי , כמקובל עליו כבר עתה היא, שר הביטחון

 . מורשה לרשת החשמל

אם , הקריטריונים שייקבעו לחיבור חריג יאושרו על ידי היועץ המשפטי לממשלה 

 .ימצא לנכון לעשות כן
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תופץ למתאם ) וכפי שתעודכן מפעם לפעם( המאחזים הבלתי מורשים רשימת ).2(

ט חשמל שלא לאשר "אלה יורו לקמ. הפעולות השטחים ולראש המינהל האזרחי

ט חשמל ספק אם מדובר "בכל מקום שיש לקמ. חיבור חשמל למאחז בלתי מורשה

ט לקבל אישור מראש המינהל האזרחי עצמו " על הקמ–במאחז בלתי מורשה 

 . ור המבוקשלחיב

 

ורשימה של המאחזים הבלתי מורשים תשלח במקביל על , הודעה על הנחיות אלה ).3(

 . ידי משרד הביטחון למנהל חברת חשמל ולמנהל סניף ירושלים של חברת חשמל

 

ט "שר הביטחון יורה לראש המינהל האזרחי לפעול באמצעות יחידת הפיקוח וקמ ) 4(

ם מרשת החשמל של ישוב מוכר על ידי חשמל לניתוק מאחזים בלתי מורשי

 .פיראטית" משיכת חשמל"

 

אני ממליצה לתקן את חוק התכנון והבניה הירדני על ידי הוספת הוראות דומות לסעיף  .ב

אישורים ( לתקנות התכנון והבניה 5 ולסעיף 1965 –ה "א לחוק התכנון והבניה תשכ157

 .)1981 -א  "התשמ) מים וטלפון, למתן שירותי חשמל

אני ממליצה כי החטיבה להתיישבות תונחה להפסיק לאלתר לרכוש ולספק גנרטורים עבור  .ג

 .המאחזים הבלתי מורשים

 

 

 חיבור מים למאחזים בלתי מורשים 9.1.7
 

 

 .המצב המשפטי החל בנוגע לחיבור יישוב לרשת המים
 

אזור הגדה (י מים צו בדבר סמכויות לעניין דינהצו הקובע סמכויות לעניין המים באזור הוא 

וקבע כי , מפקד האזור הוא שכונן צו זה"). צו המים: "להלן (1967 –ז "תשכ) 92מספר ) (המערבית

 לצו 2סמכויות הממונה הוגדרו בסעיף . הממונה לפי צו זה הוא מי שהמפקד ימנה אותו מפעם לפעם

 : וכך נקבע בו, "סמכויות הממונה"שכותרתו , המים
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 ידי דיני המים לאדם כלשהו או לנושא משרה כל כל סמכות הניתנת על"

 ".תהיה מוקנית לממונה מיד לאחר פרסום צו מינויו, שהיא

 

 : נקבע כי" סמכות" שכותרתו 3בסעיף 

 

הממונה יהיה רשאי לפעול מכוח מינויו כאמור ויהיה רשאי להאציל "

 ."..לאחרים מכוחו וסמכויותיו

 

 :וכך נקבע בו לגבי הממונה, " מיםהקמתם והפעלתם של גופי" נקבעה 5בסעיף 

 

הממונה יהיה רשאי לתת תוקף להמשך פעולתו של כל גוף ארגון תאגיד "

 ) גופי מים: להלן(או מוסד הפועלים או רשאים לפעול מכוח דיני המים 

לצוות על הפסקת פעולותיהם של גופי מים להקים מחדש גופי מים בין אם 

עלו לקבוע את מרכבם ולמנות את פעלו לפני היום הקובע ובין אם לא פ

 "מנהליהם לרבות את עצמו

 

יוצא שכל פעולה לחיבור והספקת מים . ט מים של המינהל האזרחי מונה להיות הממונה לפי צו המים"קמ

 . טעונה היתר ממנו, באזור

 

 כל פעולה כאמור מצריכה –מצב משפטי זה דומה למצב המשפטי החל לגבי חיבור מאחז לרשת החשמל 

 . לגבי חיבור למים–ט מים "והיתר מקמ,  לגבי חשמל–ט חשמל "תר מאת קמהי

 

 נראה כי השיקולים דומים –לעניין שיקול הדעת הנדרש לצורך השאלה בדבר מתן היתר או סירוב לתיתו 

שיקולים , ט מים לשקול שיקולים תכנוניים"על קמ. לאלה שהזכרתי לעניין חיבור מאחז לרשת החשמל

בבואו לבחון בקשה לחיבור מאחז בלתי מורשה לרשת , ושיקולים מדיניים, חוק ואכיפתומתחום שלטון ה

 .המים

 

 כי הנחה שאין לחבר מאחז בלתי מורשה 24.1.05צ שר הביטחון מיום "שר הביטחון הודיעני במכתב מזכ

 . אני סבורה כי הנחיה זו היא נכונה. לרשת המים

 

יש לקבוע כי אין , ידי בפרק המשפטי הנוגע לחיבור חשמלשפורטו על , אני סבורה כי לאור השיקולים

 . לחבר מאחז בלתי מורשה לרשת המים
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 חיבור מאחזים בלתי מורשים לרשת המים בפועל
 

היא מספקת מים הן לפלסטינים והן לישובים . חברת מקורות היא ספקית המים באזור יהודה ושומרון

 . ש"הישראלים באיו

 

רות באספקת מים למאחזים בלתי מורשים עשיתי עם מהנדס מרחב מרכז בחינת מעורבות חברת מקו

 .האמור להלן מסתמך על הדברים שמסר"). מהנדס מקורות: "להלן(במקורות 

 

 

 

 

 

 

  רק ליישובים חוקיים–מדיניות מקורות לאספקת מים 
 

מינהל ט מים ב"ש רק כאשר ניתן צו עבודה על ידי קמ"חברת מקורות מספקת מים ליישובים באיו

. ש פועלת ועדת מים ישראלית פלסטינית"באזור איו. צו כאמור הוא תנאי חיוני אך איננו מספיק. האזרחי

 . כל חיבור מים חייב לקבל את אישור הועדה. ף ומאז פועלת"הועדה הוקמה בהסכם הביניים עם אש

 

רבת לחבר מאחזים חברת מקורות מס. מדיניות חברת מקורות היא אספקת מים ליישובים חוקיים בלבד

וכדבריו של מהנדס , חיבור המים נעשה על ידי חברת מקורות ליישוב מסוים. בלתי מורשים לרשת המים

 : מקורות

 

. לא מספקת מים בתוך הישוב. מקורות מספקת מים עד הכניסה ליישוב"

הרשות . לרשות המקומית ולא לאדם פרטי, כעקרון, אנחנו מספקים מים

 ".שבים מיםעצמה היא המספקת לתו

 

 : למאחז בלתי מורשה, מיישוב חוקי" למשוך מים"ניתן , עם זאת
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 אני לא –אם הרשות המקומית מושכת צינור ומספקת מים לאחרים "

גם אם הייתי יודע שככה הדברים . הריבון בשטח וזה לא בסמכותי

 –רק אם גונבים מים .  לא יכולתי לעשות כלום–) ואני לא יודע(מתרחשים 

ומושך המים היא , אבל אם מושכים מים מחיבור חוקי. יכול לפעולהייתי 

 ".  אינני יכול לעשות דבר–הרשות המקומית 

 

 פני –במרחק מה ממנו ישנו מאחז . הישוב מיצד מחובר לרשת המים של מקורות: דוגמא שהציג בפני

לשיטת . ת בכך מקורות אינה מתערב–אם הרשות המקומית מיצד מושכת מים ממיצד לפני חבר . חבר

 .  אינה מוסמכת להתערב בכך–מהנדס מקורות 

לשאלה אם יש הקצבת מים ליישוב מסוים כך שייתכן שחריגה מהקצבה מצביעה על חלוקת מים מחוץ 

 . אין יותר הקצבת מים למשקי בית1995השיבני מהנדס מקורות כי החל משנת , לתחום הרשות המקומית

 

 

 

 

 

 

 

 ורשיםהספקת מים למאחזים בלתי מ
 

נציבות המים היא שקובעת אם היא . כאמור חברת מקורות מסרבת לספק מים למאחזים בלתי מורשים

. בין ישובים שונים, לעיתים באות בקשות להפריד את חשבונות המים. מכירה ביישוב כיישוב חוקי או לא

 . רבהמקורות סי. באה בקשה להכיר בישוב שבות רחל כישוב לעצמו ולא כחלק משילה, למשל

 

 " שבות רחל ושילה זה ישוב אחד, בשבילנו"

 

 היא קיבלה פניה מעוזר שר הביטחון –כאשר מקורות סירבה להכיר ביישוב מסוים כיישוב נפרד 

שר הביטחון להתיישבות שנשלח לחטיבה ' מהנדס מקורות מסר לי את מכתבו של ע. להתיישבות

. העתק מכתב זה הגיע למקורות) 'לחוברת ג 5ח נספב ראה – 2003 לפברואר 9מכתב מיום (להתיישבות 

הבקשה סורבה לאחר שמהנדס מקורות . הבקשה הקונקרטית היתה לחיבור הישוב פני קדם למקורות

 .קיבל מידע ממשרד המתאם במשרד הביטחון לפיו פני קדם הינו מאחז שאין לו תוכנית מפורטת כדין
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בדקה את המידע עם , שר הביטחון להתיישבות'  עיש לשים לב שמקורות סירבה להסתמך על פנייתו של

 .גורמי המתאם וקבעה עמדה שלילית ביחס לבקשה

; דוגמאות לבדיקות נוספות של מקורות ביחס לפניות מועצה אזורית מטה בנימין לספק למאחזים נווה ארז

 .'לחוברת ג 10נספח  ראה –חוות גלעד מים 

 

חברת ,  הרשויות הללו–ט חשמל "ורמציה המגיעה מקמהדבר מזכיר את עמדת חברת חשמל ביחס לאינפ

,  שלא ניתן להתבסס על מידע הנמסר מגורמים מסויימים- כך נראה לי –הגיעו למסקנה , חשמל ומקורות

הנתפס , ומעדיפים לעשות בדיקות נוספות עם מתאם הפעולות בשטחים, שהם הרשות המוסמכת

הכול כדי לא להיגרר לביצוע . נות המידע הנמסרכדי לעמוד על אמי, בעיניהן כגורם מהימן יותר

 . פעולות שהן בלתי חוקיות

 

 

 דרכי הספקת מים למאחזים בלתי מורשים
 

ברוב , אך נוכח עמדת מקורות כמפורט לעיל. הדרך הנוחה ביותר היא קבלת הספקת מים ממקורות

 . לרשת המים של מקורותישירות המקרים לא חוברו מאחזים בלתי מורשים 

 

מחיבור כדין שנעשה " משיכת מים"והוא , צאה דרך אחרת לחיבור מאחז בלתי מורשה לרשת המיםנמ

הרשות המקומית מוסמכת , לשיטת מהנדס מקורות. שהיא הצרכן הפורמאלי של המים, לרשות המקומית

אך לא תמיד הדבר ניתן . לצינור מים קיים המגיע ליישוב חוקי, ככל הנראה  לחבר מאחז בלתי מורשה

 -ככל שהמרחק הפיזי בין יישוב מחובר לרשת מקורות לבין מאחז בלתי מורשה שאינו מחובר . פיזית

 . מישוב ליישוב" למשוך מים" כך קשה יותר –גדול יותר 

 

מהנדס . ישנן דרכים נוספות להספקת מים, לחבר מאחז בלתי מורשה לרשת המים) פיזית(אם לא ניתן 

. ניתן ליצור מאגר מים במאחז. במיכליות העוברות בין המאחזיםהמחוז מסר לי כי ניתן לספק מים 

 וכל עוד ממלאים מים –מחברים את טנק המים לצנרת , ממלאים טנק מים גדול העומד בראש מגדל מים

ומוכרות מים , ישנן משאיות מים המסתובבות בשטח, בנוסף.  אין חסר במים–בטנק המים מדי כמה ימים 

 . לישראלים ולפלסטינים
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 המלצות 
 

הוא בלתי תקין באותה מידה של חיבור מאחז לרשת , חיבור מאחז בלתי מורשה לרשת המים של מקורות

 . החשמל של חברת חשמל

 

הרי , מאחזים בלתי מורשים לרשת המים, בדרך כלל, מתברר שאף שחברת מקורות אינה מחברת בעצמה

אם מבחינה , ת אותם מאחזים לרשת המיםשהרשויות המקומיות מחברו, כך טוען מהנדס מקורות, יתכן

 . מהנדס מקורות סבור כי הדבר חוקי. פיזית הדבר ניתן

 

ד חגי עינת הוא הביע דעתו בפני כי חיבור כאמור איננו "בשיחה שקיימתי עם היועץ המשפטי למקורות עו

 . חוקי לדעתו

 

 ידי מקורות היא אינה  של מאחז בלתי מורשה לרשת המים עלשחיבור ישירכמו . אף אני סבורה כך

האיסור .  הוא לא חוקי-כך חיבור המאחז לרשת המים של מקורות דרך חיבור של ישוב חוקי , חוקית

 ישירות על ידי –איננו טמון בשאלה מאיזה צינור הדבר יעשה , לחיבור מאחז בלתי מורשה לרשת המים

מאחז בלתי מורשה אינו רשאי : האיסור הוא על התוצאה. מקורות או דרך חיבור קיים של ישוב חוקי

 מה לי נפקא מינה מי יחבר אותו ומאיזה צינור חיבור –אם אינו רשאי . להתחבר לרשת המים של מקורות

 ? יעשה הדבר

 

 . באמצעות חיבור קיים לצינור של יישוב חוקי, לפיכך יש לקבוע כי אין לאפשר חיבור מאחז בלתי מורשה

 

, כל הנוגע לחיבור מאחז בלתי מורשה לרשת החשמל יחולואני ממליצה בפניך כי המלצותיי ב

 .בשנויים המחויבים לעניין חיבור מאחז בלתי מורשה לרשת המים של מקורות

 

וזאת , גם לא כחריג, עם זאת אינני רואה מקום לאפשר חיבור מאחז בלתי מורשה לרשת המים

, פשרות צרה לחיבור כחריגבנבדל מחיבור מאחז בלתי מורשה לרשת החשמל שיש להותיר לגביו א

 .מטעם ביטחוני מיוחד

 

 

והוצאת צווי הריסה נגד , העדר פיקוח הולם על הבניה הבלתי חוקית בשטחים 9.1.8

 בניה בלתי חוקית 



 217

 

היחידה החלה לעסוק בפיקוח . יחידת הפיקוח הוקמה לצורך הפיקוח על בניה בלתי חוקית של פלסטינאים

 בדבר הקפאת 1992 לפי החלטת הממשלה משנת 1992ים מאז שנת על הבניה הבלתי חוקית של ישראל

יחידת . היא אמורה לפקח על בניה בלתי חוקית של ישראלים ושל פלסטינים. ש"הבניה הישראלית באיו

מתפקידה לאסוף את . ש"הפיקוח היא זרוע אכיפת החוק של המינהל האזרחי על הבניה הבלתי חוקית באיו

ראה (ח "היא הממונה על הוצאתו לפועל של נוהל בב. לבניה הבלתי חוקיתהאינפורמציה המלאה בנוגע 

, בין השאר ועדה מטעמה  מוציאה צווי הפסקת עבודה בגין מבנה בלתי חוקי). הבהרת מושגים, פתח דבר

יחידת הפיקוח אמורה לבצע את צווי ההריסה .  גם צו הריסה נגד מבנה בלתי חוקי–ובסופו של דבר 

 . שהוצאו

 .לבין ביצוע תפקידה בפועל, רר כי קיים פער ניכר בין תפקידי היחידה להלכהאך מתב

 

 

 הגבלת הפיקוח
 

 הפסיקה יחידת הפיקוח לפקח ולנסות לאכוף את חוקי הבניה על ישראלים בתחום 1998מתברר כי מאז 

 . היחידת הפיקוח אינה בודקת ואינה מדווחת על בניה בלתי חוקית באזורים אל. ש"היישובים באיו

מאחר שלנושא זה יש חלק בתמונה הכללית המתקבלת בדבר העדר פיקוח ואכיפת החוק על הבניה 

 . ביקשתי לברר מי החליט על הגבלת הפיקוח ומדוע, בשטחים

 

וכי הגבלה , ח תשתית טענו בפני כי מפקדי האזור ידעו על הגבלת הפקוח כאמור"מנהל יחידת הפיקוח ורת

ח תשתית כי "תחילה מסר לי  רת. רב אלוף דהיום משה יעלון, האזור בזמנוזו נעשתה על דעתו של מפקד 

 . הגבלת הפיקוח חלה אך ורק ביישובים בהם חלה תוכנית מפורטת בת תוקף

 

כעבור זמן מה חזר אלי ומסר כי עתה מתברר לו שהגבלת הפיקוח חלה גם במקום שאין תוכנית מפורטת 

 . תקדםבת תוקף אך הליכי האישור היו בתהליך מ

ללא קשר לתחולת , ככללמנהל יחידת הפיקוח מסר לי כי הגבלת הפיקוח נעשית ביישובים הישראלים 

 . תוכנית בת תוקף בהם

 

השיבני לשאלתי כי רק בימים אלה נודע לו על הגבלת הפיקוח של , מפקד האזור הנוכחי אלוף קפלינסקי

 .יחידת הפיקוח
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ב ומסומן "והוא רצ, מכתב זה אכן נמצא.  עוגנה במסמך בכתבראש יחידת הפיקוח טען כי הגבלת הפיקוח

 .'לחוברת ג 11נספח 

 

 התקיים דיון בראשות 1998ומסמכים נוספים באותו עניין עולה כי ביולי ) 11נספח (מהמסמך שבפני 

לאחר מכן התקיים דיון בראשות . ראש מטה פיקוד מרכז בנושא אכיפת החוק בשטחים בנושא קרקעות

היועץ המשפטי , מ שלמה פוליטיס"ובעקבותיו הודיע אל, משה יעלון) כתוארו אז( אלוף –ר מפקד האזו

 : נוסח ההחלטה הנו כלהלן. את נוסח החלטת מפקד האזור בעניין, ליהודה ושומרון אותה עת

 

יחידת הפקוח של המינהל האזרחי לא תבצע פעולות אכיפה כלפי בניה "

ן כלפי בניה בלתי חוקית של  וכ Cבלתי חוקית של פלסטינים בשטחי

מקום שהוקמה ועדה תכנונית שהוקנו לה סמכויות (ההתיישבות הישראלית 

הנופלת בתחום תכנית תכנון ) של ועדה מקומית לתכנון ובניה בשטח זה

המשטרה תסייע ). 1967דהיינו תכנית שהוכנה אחרי יוני (חדשה בתוקף 

למרות . וק במקרים כאלהבידי גורמי התכנון והבניה המוסמכים לאכיפת הח

האמור יחידת הפקוח תבצע פעולות אכיפה כלפי בניה בלתי חוקית המצוינת 

, יקבעו מעת לעת שקיים אינטרס ביטחוני, בסעיף זה מקום שרשויות האזור

 ". צבאי או אחר לעשות כן

 

 ").הגבלת הפקוח: "להלן(

הגבלת הפיקוח תחול רק במקום : סייגיםיש להדגיש כי מהמכתב על פניו נראה כי הגבלת הפיקוח סויגה ב

הגבלת הפיקוח תחול רק בתחום ; שחלה תוכנית מפורטת בת תוקף שאושרה מכוח תחיקת הביטחון

 .במקרים מיוחדים עלולות להינתן הנחיות אחרות; אחריות ועדת התכנון המקומית

 

 

וצג בפניו אז שיחידת ל מסר לי כי ה"הרמטכ. ל משה יעלון להתייחס להנחיותיו אז"ביקשתי מהרמטכ

הפיקוח נדרשת לעסוק בחריגות בניה כמו חריגת בניה של מרפסת או חצי חדר של פלוני שחרג מתוכנית 

האמורה לפקח על הבניה במקום , מי שאמור לעסוק היא ועדת התכנון המקומית, סבר אז, בכך. בנין

פטי לשעבר של אזור יהודה היועץ המש, מ פוליטיס"אל. ולא יחידת הפיקוח, שחלה תוכנית מפורטת

 .ושומרון אישר אף הוא את האמור לעיל

 

מתברר כי בפרקטיקה פטרה יחידת הפיקוח את עצמה הרבה מעבר להגבלות המסויגות שהסכים להן אלוף 

בין אם חלה בהם תוכנית בת תוקף ובין , היחידה פטרה עצמה מלפקח בתחום היישובים בכלל. הפיקוד אז



 219

אלא מדווח על שכונות שלמות " מרפסת" לא פטרה עצמה מדווח על חריגות יחידת הפיקוח. אם לא

 . ומאחזים בלתי מורשים

 

הוא אינו תואם את הנחיית . העדר הפיקוח כמתואר לעיל הוא ביצוע בלתי נאות של תפקיד הפיקוח

הוא אינו תואם את מהות התפקיד של יחידת . הוא אינו תואם את תכלית הפיקוח. מפקד האזור

 . קוחהפי

 

יש לוודא כי יחידת הפיקוח תמלא את . על כן יש מקום לחזור ולקבוע את תחום הפיקוח של יחידת הפיקוח

יש לקבוע כי יחידת הפיקוח תפקח בכל השטח שלא ניתן להוציא לגביו היתר . ההוראות שהיא מקבלת

 יש להניח כי ועדת מקום שניתן להוציא היתר בניה מכוח תוכנית מפורטת. בניה מכוח תוכנית מפורטת

יש לחייב את יחידת הפיקוח לפקח בכל מקום , כמו כן. התכנון המקומית תבצע את הפיקוח באופן ראוי

 . שהבניה אינה תואמת את יעוד הקרקע

. על בסיס הנחות יסוד אלה  יש להנחות את המינהל האזרחי לקבוע את כללי הפיקוח של יחידת הפיקוח

 .מלא את תפקידה בהתאם להנחיותיש לוודא כי יחידת הפיקוח ת

 

 הודיעני לאחרונה במכתבו אלי כי מקובל עליו שיש לקבוע מחדש את תחומי עבודתה של שר הביטחון

 . לצורך כך הנחה שר הביטחון לבצע עבודת מטה בין משרדית. יחידת הפיקוח וסמכויותיה 

 

 

 2003שנת ש ל"נתוני יחידת הפיקוח על הבניה הבלתי חוקית של ישראלים באיו
 

. 2003נתוני פעולות היחידה לשנת  הוצגו בפני –בכל הנוגע לפקוח שבוצע על ידי יחידת הפיקוח 

 :סיכום הנתונים מצביע על אלה

 

: כ צווי הריסה שהוצאו אותה שנה"סה; 601: כ נדונו בוועדה"סה; 664: כ אתור בניה בלתי חוקית"סה

; 113: מתוכם פנוי עצמי של מי שהוצא נגדו צו הריסה,  צווי הריסה153לפי נתוני היחידה בוצעו ; 419

ח מלמד כי כאשר נעשה פינוי שלא בדרך של פינוי "עיון בפרטי נתוני הדו. 40: פנוי יחידת הפיקוח

 . ל" הוא נעשה על ידי צה–עצמי 

 

בסמוך ליישובים קיימים ללא תוכנית מפורטת ואף על קרקעות , במהלך השנים נבנו שכונות שלמות

 תחום השיפוט –כזכור (הוקמו מאחזים בתוך תחום השיפוט של ישובים קיימים ; ינן אדמות מדינהשא
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לא אספה , לא דווחה,  ויחידת הפקוח לא ביקרה שם–)  ואילך1996הוא לעיתים נרחב מאד מאז שנת 

ח תשתית שאין בידו כל הנתונים "גם עתה טען בפני רת. ולא ביצעה כל תפקיד של פיקוח, נתונים

להגבלת הפיקוח כפי פרשנותה של יחידת הפיקוח יש . הנחוצים באשר אין בידו את מלוא האינפורמציה

 . חלק ונחלה בתוצאה זו

 
 

 העדר צילומי אוויר לצורך מעקב שוטף אחר בניה בלתי חוקית בשטחים
 

. ים שנים היו מתבצעות טיסות לצורכי צילום ומעקב אחר הבניה הבלתי מורשית בשטח4 -עד לפני כ

עם פרוץ העימות המוגבל עם הפלסטינים באוקטובר . הצילומים התבצעו על ידי חברת תעופה אזרחית

הוסבר לי במשרד הביטחון כי הדבר נעשה מחשש לגרם נזק אפשרי למטוס עקב . הופסקו הטיסות, 2000

 . המצב הביטחוני בשטח

 

. ר הבניה הבלתי חוקית בשטחים אחהכרחייםצילומי אוויר ופענוחם מהווים מכשיר מעקב וביקורת 

 . צילומי אוויר אלה נחוצים לצורך ייעול עבודתה של יחידת הפיקוח

 

הפסקת הטיסות והעדר צילומי האוויר פוגעים באופן ממשי ביכולתה של יחידת הפיקוח להתעדכן בדבר 

יבוצעו על ידוע לי שבחודשים האחרונים הורה שר הביטחון שצילומי אוויר . התפתחות הבניה בשטחים

וכן יש קושי לגבי , )מדי כמה חודשים(אולם צילומי אוויר אלה נעשים בפרקי זמן גדולים מדי . ל"ידי צה

 .הפענוח שלהם

 

צ שר "באמצעות מזכ( שר הביטחוןבמכתבו אלי השיבני . ביקשתי התייחסותו של שר הביטחון לנושא

בימים אלה נערכת התקשרות עם . כי הורה עתה לחדש את טיסות הצילום אחת לחודש) הביטחון

 .ספק טיסות הצילום

 

. כמקובל על שר הביטחון, ולבצעם אחת לחודש באופן סדיר, אני סבורה שיש לחדש את צילומי האוויר

יש לקבוע מי יפענח את ). או חברה אזרחית, חיל אוויר(יש לקבוע גורם אחראי  לקיום טיסות הצילום 

יש לקבוע כי דווח שוטף על התפתחויות הבניה הבלתי .  לכךיש לקבוע מסגרת תקציבית. הצילומים

חוקית יימסרו ישירות ובאופן סדיר על ידי המינהל האזרחי לידי מתאם הפעולות בשטחים ועוזר שר 

 .הביטחון שפיגל
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  הוצאת צווי הריסה ואי ביצועם

 

יה בלתי חוקית בשטחים של ככל הידוע לי תלויים ועומדים מזה שנים ארוכות אלפי צווי הריסה נגד בנ

כמובן ישנם צווי הריסה גם נגד בניה בלתי חוקית פלסטינית אך בכך אינני עוסקת במסגרת (ישראלים 

וזו לא , ביצוע צו הריסה מחייב החלטה של שר הביטחון. צווי ההריסה אינם מבוצעים). ח זה"דו

 . על ידי שרי הביטחון השונים במהלך השנים, ניתנה בדרך כלל

 ". על ריק"פועלת למעשה , צא שזרועו של המנהל האזרחי הפועלת נגד בניה בלתי חוקיתיו

 

יש להעיר כי עצם הוצאת צווי הריסה שאינם ממומשים תורמת כשלעצמה לאווירה של אי אכיפת 

 .חוק

 

 

 עמדת שר הביטחון
 

ש לציין כי כמעט שלא למען ההגינות י. בפני שר הביטחון מר מופז) 05בחודש ינואר (הצגתי נתונים אלה 

לדבריו לא ניתנת הוראה לביצוע צווי . ניתנו הנחיות לביצוע צווי הריסה גם על ידי קודמיו בתפקיד

וצו ההריסה כבר , מאחר שכאשר ניתנה הוראת ביצוע צו הריסה נגד מבנה) בתקופת כהונתו(ההריסה 

במרחק  , מציבים קרוון שובהתברר כי  אם חוזרים ו, צ לאחר הליך משפטי מתיש"אושר על ידי בג

 אי אפשר לבצע נגדו שוב צו –מטרים ספורים מהמקום בו עמד הקרוון נגדו הוצא צו ההריסה קודם 

צו בדבר חוקק , בין השאר, השר ציין כי מחמת סיבה זאת. הריסה אלא יש להתחיל בתהליך כולו מחדש

שטח נגד מתחם שלם ולא נגד מבנה  מכוחו ניתן להוציא צו תיחום )1539מספר (מבנים בלתי מורשים 

בתקופת כהונתו לא נתן הנחיות לבצע , לכן. על מנת לפנות את כל הכלול בשטח המתוחם, מסוים בלבד

 . צווי הריסה

 

 

 עמדתי ביחס לאי ביצוע צווי הריסה
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 אך עדיין נראה לי כי לא ניתן. ח הוא נכון וידוע"אכן הקושי עליו הצביע שר הביטחון לגבי נוהל בב

 : מחמת טעמים אלה, להסתפק בתשובתו האמורה

 

כל אותן שנים כמעט . וזאת במהלך שנים, צווי הריסה הצטברו לאלפים בידי המינהל האזרחי .א

הצו בדבר מבנים בלתי מורשים . שלא ניתנו הוראות לביצוע צווי הריסה על ידי שרי הביטחון

 ח סמוך "ל בבלאחר קשיים שהתגלו בביצוע נוה, 2003חוקק רק בדצמבר 

 

המסקנה .  לא ניתנה הנחיה לביצוע צווי ההריסה–אך בכל השנים שקדמו לכך . לאותו מועד

המתחייבת היא שהנחיה כאמור לא ניתנה מסיבות של מדיניות ולא משום שהניסיון הוכיח כי 

 . ח אינו מספק דיו"נוהל בב

 

, אזרחי ומוציא את הצווים הללומדוע חוזר המינהל ה, אם צווי ההריסה אינם ניתנים לביצוע .ב

נראה כי יש מי שסבור שבכל זאת ? ומחזיק מנגנון העוסק בהם, לאלפים, במשך שנים ועד היום

 . ניתן לממש את הצווים

 

אך אין פירושו כי לא ניתן לבצע את . ח הם אכן נכונים"הקשיים בכל הנוגע ליישום נוהל בב .ג

.  אזי הדבר בכל זאת ניתן– יש כוונה רצינית לממשם דווקא הניסיון מוכיח כי אם. הצווים כלל

ח במאחז הבלתי מורשה אחוזת " ניתנה הוראה להרוס שני קרוונים לפי נוהל בב5.1.05רק ביום 

נראה על כן כי אם . למרות התנגדות שגילו מתנחלים לכך, הקרוונים נהרסו. שלהבת שליד יצהר

, ח"גם לפי נוהל בב,  יכולה  להיות מושגת זו–ל משדרים נחישות בביצוע המטלה "כוחות צה

 .קשיים נכונים כשלעצמם, למרות הקשיים שציין שר הביטחון לגבי מימושו

 

 

 סיכום
 

את " מתחה"יחידת הפיקוח . 1998על ידי מפקד האזור בשנת , תחום הפיקוח של יחידת הפיקוח הוגבל

האינפורמציה שבידה , ין השארב, עקב כך.  הגבלת הפיקוח שקיבלה הרבה מעבר לתחום שהותר לה

, ובמקרים רבים לא נמסר ולא דווח על ידה על בנית שכונות,  אינה מלאה–בנוגע למתרחש בשטח 

 .ומאחזים בלתי מורשים, הרחבות

בנוסף לכך יחידת הפקוח היא דלה באנשים ואין בכוחה למסור נתונים מלאים בזמן אמת על כל המתרחש 

 .בשטח
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אין בידי , בין השאר, עקב כך. ויר של הבניה הבלתי חוקית בשטחים הופסקו שנים שצילומי או4מזה 

רק עתה יתחדשו ככל . המינהל האזרחי מלוא האינפורמציה הנחוצה לגבי הבניה הבלתי חוקית בשטחים

 .בקצב סביר, הנראה טיסות הצילום

 

. ניירות אין חפץ בהם אך אלה נותרו  כ–יחידת הפקוח הוציאה אלפי צווי הריסה במהלך שנים ארוכות 

 .כמעט שלא ניתנו הוראות למימוש הצווים על ידי שרי הביטחון השונים במהלך השנים

 ".על ריק"יוצא שיחידת הפיקוח פועלת 

 

כמעט , אינה משמעותית, מכאן עולה כי יחידת הפיקוח כמכשיר לאכיפת החוק על בניה בלתי מורשית

 .תחייבת מתפקידהולא מופקת ממנה התועלת המצופה והמ, זניחה

 

 

 המלצות

 
אני ממליצה בפניך להנחות את שר הביטחון שיורה למתאם הפעולות בשטחים ולראש המנהל 

 : האזרחי לעשות את אלה

 

ש "להגדיר את תחום הפיקוח של יחידת הפיקוח ככולל את ההתיישבות הישראלית באיו .1

אלית שלא ניתן להוציא יחידת הפיקוח תפקח בכל שטח של התיישבות ישר: במקומות אלה

יחידת הפיקוח תפקח בכל מקום בו בניה נעשית ; לגביו היתר בניה מכוח תוכנית מפורטת

ראש המינהל האזרחי יקבע כללי פיקוח ליחידת הפיקוח בהתאם . בניגוד ליעוד הקרקע

 .להנחיות אלה שיאושרו בידי שר הביטחון

 

מעותי בהתחשב בהיקף פריסת    להגדיל את כוח האדם של יחידת הפיקוח באופן מש .2

 .היחידה

 

שיקבע גורם אחראי , מאחר ששר הביטחון הסכים כי יבוצעו טיסות צילום פעם בחודש .3

הצילומים יועברו לגורם מפענח וישמשו בידי יחידת הפיקוח כאמצעי . לביצוע הוראתו

אם נתוני הבניה בשטח ימסרו באופן שוטף למת. חשוב בקבלת מידע על הנעשה בשטח

 . הפעולות בשטחים ועוזר שר הביטחון שפיגל
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 :בנוגע לביצוע צווי הריסה

 

להנחותו לבצע את צווי . להנחות את שר הביטחון לבחון את צווי ההריסה שבתוקף נכון להיום

 .  בכפוף לתאום בכל הנוגע למימוש צווי תיחום שהוצאו ויבוצעו בפועל–ההריסה שבתוקף 

 

 
 ניםהתרים לשינוע קרוו 9.1.9

 

 שינוע קרוונים מצריך היתר
 

צו בדבר ; 1252צו בדבר העברת טובין מספר לפי בהיתר ש יש צורך "כדי להכניס קרוונים לשטחי איו

 ).הובלת מבנים יבילים(ותקנות בדבר העברת טובין ; 1389) תיקון(העברת טובין 

 

 

 

ל באזור או מי "היתר ממפקד צהש טעונה "לתוך שטחי איו) קרוון(הובלת יביל , בהתאם לחקוקים שלעיל

לרבות "הממונה רשאי להתנות מתן היתר בתנאים "). הממונה: "להלן(שהמפקד מינה לצורך זה בשמו 

העובר על ; ) לצו3' סע ("והדרך בה יובלו ליעדם, תנאים בדבר העשייה בטובין לאחר הבאתם לאזור

 .  שנים5 או מאסר עד וניתן להשית עליו כופר,  עובר עבירה פלילית–הוראות הסעיף 

 

 . עוד נקבע כי יבילים ומבנים טרומיים כלולים בצו

 

 ש"נוהל הובלת מבנים באיו
 

 ").הנוהל: "להלן(ע "נוהל הובלת מבנים ביש נכנס לתוקף 24.4.03ביום 

 

לשטחים להגיש בקשה בצרוף אישור הרשות המקומית ) קרוון(בהתאם לנוהל על המבקש להכניס יביל 

 לרבות האם ניתן –מהנדס הרשות המקומית יבדוק את הבקשה .  הקרוון להיות מונחבתחומה אמור

 תחום תשתית –ויעביר את הבקשה למינהל האזרחי , מבחינה תכנונית להניח את הקרוון בהתאם למבוקש

על מבקש הבקשה לכלול פרטים שונים בבקשתו ובהם פרטים בדבר המצב התכנוני של . כדי לבודקה

 .וצירוף ההיתר שניתן על ידי המועצה, וט תכנית מפורטת שחלהפר, מקום היעד
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, בדיקת בקשה על ידי המינהל האזרחי פרושה בחינת קיומה של תכנית מפורטת ובת תוקף במקום היעד

ואם פרטי , לאחר הבדיקה במינהל האזרחי. תוכנית המאפשרת הוצאת היתר בניה כדין למבנה יביל, קרי

משם לראש ענף תשתית ;  מועברת הבקשה לאישור ראש המינהל האזרחי,הבקשה מאומתים ומאושרים

אישור . שר הביטחון)  צ"מזכ(ממנו לעוזר שר הביטחון להתיישבות וממנו למזכיר הצבאי ; אצל המתאם

לפי הנחייתו המפורשת של שר , לשינוע קרוון אמור להינתן על ידי המזכיר הצבאי לשר הביטחון

 .הביטחון

 

. ש ויבדקו אם ברשותו האישור המתאים"חות בטחון שוטף יעצרו כל קרוון במרחב איועוד נקבע כי כו

ש האם יש אישור " יש לבדוק בשטח עם מפקדת המנהל האזרחי באיו–היה ויתברר כי אין אישור לקרוון 

 .ש" יש לזמן כוח משטרתי שיוציא את הקרוון מחוץ לשטח איו–היה ולא . לשינוע אותו קרוון

 

 

 

 

 

 

  המכשיר המרכזי להקמת מאחזים בלתי מורשים–ים קרוונ
 

, לבית מגורים לכל דבר) או לילה(מקרון נוסע הופך הקרוון בן יום . קרוון הוא בית על גלגלים, כעיקרון

כעבור . נעשה תוך שעות ספורות, המוכנות בדרך כלל מבעוד מועד, חיבור לתשתיות. המחובר לתשתיות

ואף מחבר שני קרוונים יחדיו לכדי דירת מגורים של ,  הקרוון באבןיש מי המצפה את, זמן קצר למדי

 .ממש

 

 –מחמת ניידותם של אלה והפונקציה שהם משמשים , השימוש בקרוונים בשטחים הוא נפוץ ביותר

 . תחליף לבית מבניה קשיחה

 

רב אך הם , הקרוונים משמשים למגורים. למעשה תוך שעות" ישוב"השימוש בקרוונים מאפשר הקמת 

 . משרדים וכל שימוש אחר כתחליף למבנה, מרפאות, תכליתיים ומשמשים גם לכיתות לימוד

 יכול לשמש באותה מידה של הצלחה גם יחידת מגורים קטנה המאכלסת –קרוון המיועד לצורכי לימוד 

 .משפחה או מספר בודדים
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  מחייבת היתר בניה כדין–הנחת קרוון על הקרקע בכוונת קבע 
 

לפיכך הנחת קרוון על שטח קרקע . קרוון הוא יחידת מגורים לכל דבר, יני התכנון והבניהמבחינת ד

, מחייבת מבחינת דיני התכנון והבניה תכנית מפורטת בת תוקף מכוחה הוצא היתר בניה כדין, בכוונת קבע

 . וכי הנחת הקרוון נעשתה בהתאם לתוכנית

 

מהנדס המועצה המקומית לחתום שהקרוון מיועד מכאן הקביעה בנוהל אישור שינוע קרוונים כי על 

וכן נדרשת , נדרשת הצגת היתר בניה; להיות מונח במקום שניתן להניחו מבחינת דיני התכנון והבניה

 . בדיקת המינהל האזרחי מאותו אספקט

 

 

  אך לא הגיעו ליעדם–קרוונים שנכנסו לאזור באישור 
 

 כי הגיעו בקשות למתן היתרים לשינוע קרוונים ככל שנמסר לי הנוהל נכנס לתוקף לאחר שהתברר

וכן אישורים שניתנו לשינוע ; וכי בקשות כאלה אושרו ללא בדיקה הולמת, ממועצות אזוריות בשטחים

 .  לא הגיעו ליעדם הנטען–קרוונים והוגבלו מבחינת מטרת היעד שלהם 

 

שינוי הנוהל לא שינה את ; א היתראך כינון הנוהל לא היה בו כדי לפתור את בעיית שינוע הקרוונים לל

במיוחד לא מקויים התנאי כי . הממצאים לפיהם לא פעם ולא פעמיים מופרים תנאי שינוע הקרוונים

 . קרוון שיועד למקום פלוני לא יגיע למקום אלמוני

 

מדווח מנהל המינהל האזרחי עולה כי נערכה בדיקה על ידי המינהל האזרחי לפיה במהלך מספר החודשים 

 מתוכם 111בבדיקה שנערכה לגבי . ש" קרוונים לשטחי איו220 אושר שינוע 2004נואר עד יולי י

ח תשתית "מכתב רת (. הגיעו ליעדם38ורק  (!)  מתוכם לא הוצבו במקום אליו יועדו 71התברר כי 

 ). 'לחוברת ג 12כנספח ב " רצ7.7.04א מיום "לרמ

 

 

 שינוע קרוונים ליעד חסר סטאטוס תכנוני
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כאשר , שי המינהל האזרחי מסרו לי כי הבקשות לשינוע קרוונים מובאות להתייחסותם בהתאם לנוהלאנ

המלצה של המינהל . תפקידם הוא לבדוק האם הבקשה תואמת הליך תכנוני החל במקום היעד כדין

האם המבוקש תואם כאמור שנעשה והוא  אחדמבוססת על סוג בדיקה , האזרחי להיענות לבקשה בחיוב

אנשי המינהל האזרחי אינם בודקים כל נתון . נית החלה כדין במקום היעד המוצהר של הקרווןתוכ

 'הוכחת הצורך הנטען בראיות וכו; כמו הצורך הנטען בקרוון הנוסף, נוסף

 

שבמקום היעד המוצהר של הקרוון לא חלה תוכנית מפורטת , העדר המלצה של המינהל האזרחי פירושה

 . בת הקרוון על פיהבת תוקף המאפשרת את הצ

 

כי המינהל האזרחי , מעלה) 'לחוברת ג 13נספח כב "רצ (24.8.04ח המינהל האזרחי מיום "עיון בדו

משמעות הסירוב . אך ישנן בקשות שלא הומלצו על ידו. המליץ לקבל חלק מהבקשות לשינוע קרוונים

 . פי דיני התכנון והבניה היא כי הבקשה להצבת הקרוון במקום היעד הנטען אינה אפשרית ללהמליץ

 

 –ח שלפני כי חלק מהבקשות  "נראה מהדו, למרות אי המלצת המינהל האזרחי באותם מקרים, ואולם

 ).  קרוונים27כ "סה(אושרו על ידי עוזר שר הביטחון להתיישבות 

 

כה עד ) 2.12.04ביום (הוא ביקש לבדוק את הדבר . שר הביטחון להתיישבות' ביקשתי תשובה על כך מע

אך .  חזרתי והזכרתי לו שלא השיב לשאלותיי בנושא29.12.04בפגישתי האחרונה עמו  . לא חזר אלי

 . תשובה לא קיבלתי עד כה

 

 מוציא המינהל האזרחי את יחידת הפיקוח ליעד –יש לציין כי במקביל לאישור השינוע כאמור לעיל 

יד  –ושוב . צו הריסה לאותם קרווניםח שתכליתם הוצאת "הקרוונים על מנת להתחיל בהליכי נוהל בב

 . ימין ויד שמאל של אותו אורגן פועלים בכוונים הפוכים וסותרים זה את זה

 

 

 החמרת הוראות שינוע קרוונים
 

וכן . ש תובא לאישורו" כי כל בקשה לשינוע קרוון באיו31.7.04ככל הידוע לי הורה שר הביטחון ביום 

הוראה זו באה נוכח הממצאים . ל למקום היעד שלו" ידי צהכי כל טריילר נושא קרוון ילווה על

וכן דיווחים שהגיעו לשר הביטחון על קרוונים הממשיכים להגיע למאחזים בלתי , המתוארים לעיל

 . מורשים
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בפני שר הביטחון על , בכתב,  ראש מועצת בנימין מר ולרשטיין5.8.04בתגובה להחלטה הלין ביום 

ח תשתית במינהל "ב וכן תגובת רת"תלונתו באה במכתב הרצ. ש"ים באיוהחלטתו לעכב שינוע קרוונ

 .'לחוברת ג 14נספח כמסומנים  , האזרחי

 

ולמאחזים , מר ולרשטיין חלק על ממצאי המינהל האזרחי בנוגע לקרוונים ששונעו שלא על פי ההיתר

ח תשתית "ידי רתרשימה שנבדקה על , מר ולרשטיין הציג רשימה בפני שר הביטחון. בלתי מורשים

עיון כללי בלבד בנטען במכתב וברשימת . ונמצא כי אין בסיס ראוי לעיקר קובלנותיו של ולרשטיין

כאשר , הקרוונים ומקום הצבתם לשיטתו של מר ולרשטיין מעלה כי טענותיו נסתרות מתוך מכתבו הוא

מסר ולרשטיין עצמו אך מהרשימה ש,  קרוונים הוצבו במקומות בלתי מורשים2נטען במכתבו כי רק 

עמונה מעלה ; הבית האדום; עדי עד; מצפה אסף;  אש קודש–עולה כי קרוונים אכן הוצבו במאחזים 

 .  כל אלה מאחזים בלתי מורשים–שלמה ואחרים 

 

 

 המשך תנועת קרוונים למאחזים בלתי מורשים
 

ל קרוון ליעדו ומונח שם  מגיע כ–האם כתוצאה מהנחיית שר הביטחון בדבר ליווי קרוונים למקום היעד 

 ? הנחת קבע

 

אולם זרם הקרוונים המגיע למאחזים בלתי מורשים מדבר . תשובה חדה וברורה לשאלה לא אוכל להשיב

 . בעדו

 

 

 

כנספחים ב "רצ, הופק על ידי המתאם" (ע"ח אתרים לא חוקיים ופלישות טריות ביש"דו"לפי , לשם המחשה

 :  מצביע על אלה5.12.04 עד 18.8.04בין סיכום נתונים , )'לחוברת ג 2 - ו 1

 

.  קרוונים64: כ"סה,  יבילים במאחזים בלתי מורשים25 -ו,  קרוונים39: ל הונחו"בין התאריכים הנ

, בברוכין) ר כל אחד" מ160( מבני קבע 23אינני מתייחסת בשלב זה להפרות חוק נוספות כמו הנחת (

 ).לות אחרותבניה קשיחה פריצת דרכים ופעו, הכשרות בניה
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הקרוונים מחוברים מיד . נראה על כן כי שינוע קרוונים ליעדים בלתי חוקיים הם מעשה נפוץ בשטחים

 .הכנת התשתיות לקרוונים נוספים נמשכת. חלקם מאוישים מיידית. לתשתיות

 

כל זאת למרות . כמעשה נפוץ, ח זה ממחיש את העובדה שמגיעים לשטחי המאחזים קרוונים"דו

 .ל"שר הביטחון בדבר לווי קרוונים ליעדם בידי כוחות צההנחיית 

 

 

 החמרה נוספת בקריטריונים למתן היתר לשינוע קרוונים לשטחים
 

כי בעקבות מידע שמסרתי ) 2004בחודש דצמבר (צ שר ביטחון תת אלוף איתן דנגוט מסר לי עתה "מזכ

 למרות שהיה ידוע שאין למקום - בדבר מתן היתרים לשינוע קרוונים 2004לשר הביטחון באוקטובר 

החליט שר הביטחון  , ) באישור עוזר שר ביטחון להתיישבות-לפי הידוע לי  (היעד סטאטוס תכנוני 

 . את תנאי אישור שינוע קרוונים, שובהחמיר ל

כאשר אין למקום היעד סטאטוס תכנוני . תת אלוף דנגוט מסר לי כי עתה כל בקשה לשינוע קרוון נבדקת

משתתף נציג מתאם , בכל ישיבה המתקיימת לבחינת בקשה כאמור. ענית הבקשה בשלילה נ–חוקי 

 . הפעולות בשטחים המוסר את האינפורמציה התכנונית הרלוונטית

 

עתה נדרש מבקש ההיתר להוכיח בפני .  למתן אישור לשינוע קרווןהוסיף שר הביטחון קריטריוןכמו כן 

מקביל נערכת בדיקה אצל רשויות המדינה בדבר הצורך  ב.הצורך הנטען בקרווןשר הביטחון את 

 יש לקבל התייחסות משרד החינוך –אם ניטען שהצורך נובע מהגדלת כיתות לימוד , למשל. בקרוון

 . לבקשה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התנאים המתחייבים למתן היתר לשינוע קרוונים
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. לשינוע קרוונים לשטחיםיש לברך על החמרת הקריטריונים שנעשתה על ידי שר הביטחון למתן היתר 

וכן יש לקבוע תנאים , בתחיקת הביטחוןעם זאת יש לעגן חלק מהתנאים שנקבעו על ידי שר הביטחון 

 . למתן היתר לשינוע קרווניםנוספים

 

 הצגת היתר בניה כתנאי לבקשה

היתר "כי על המבקש היתר לשינוע קרוון לצרף ) ה)3.א.3ע קובע בסעיף "נוהל הובלת מבנים יבילים ביש

לכאורה לפי הקבוע בנוהל יש צורך אם כן בצירוף היתר בניה מטעם ועדת ".  שניתן על ידי המועצה

לפי עמדת משרד הביטחון אני למדה כי אכן נדרשת בפרקטיקה הצגת היתר בניה בתמיכה . התכנון

 . לבקשה לקבלת היתר לשינוע קרוון

כמו כן .  ולא להותיר זאת רק בנוהל)1252(ובין בצו בדבר העברת טאני סבורה כי יש לעגן תנאי זה גם 

 .יש לקבוע בצו במפורש כי נדרשת הצגת היתר בניה כדין שהוצא בידי ועדת התכנון

 

, תוכנית מפורטת, א של מקום היעד לקרוון"בנוסף אני סבורה כי יש לדרוש ממבקש ההיתר הצגת תצ

 .דרישות אלה יש לכלול בצו. ם לתוכניתוחתימה של מהנדס המועצה הרלוונטית כי הקרוון יוצב בהתא

 

. הינה רק אחת מהשאלות שחייבות להיבחן על ידי שר הביטחון, שאלת קיומו של סטאטוס תכנוני כדין

לגביה מעת שניתן היתר הבניה רשאי בעל ההיתר , איננה כבניה רגילה, ש"הכנסת קרוון לשטחי איו

היותו הדרך הנפוצה ביותר , ניידותו הגבוהה". גלגליםבית על "הוא , כבר הזכרתי, קרוון. להתחיל לבנות

ש ואכיפת החוק "עובדת ההשתלטות הבלתי חוקית על שטחים באיו, להקמת מאחזים בלתי מורשים

כל אלה מחייבים את שר הביטחון לשיקול נוסף אם להתיר , )12 ופרק 11ראה פירוט בפרק (החלשה 

עליו להשתכנע כי בדעת המבקש לשנע את , ען בקרווןעליו לשקול את הצורך הנט. שינוע קרוון לשטח

 . הקרוון למקום היעד הנטען ולא למקום אחר

 

 . בנוסף לכל אלה עליו לבחון האם מבחינה מדינית יש להתיר את שינוע הקרוון

 

 . אך בהחלט לא ממצה, לפיכך בחינת ההיבט התכנוני הוא תנאי הכרחי

 . החמרת הקריטריונים היא הכרחית, לתי מורשיםנוכח ריבוי הקרוונים המגיעים למאחזים ב

 

 הצגת תצהיר ערוך כדין לשם הוכחת הצורך הנטען בקרוון
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כי מבקש , דורש שר הביטחון מזה זמן, נמסר לי במשרד הביטחון כי בעקבות המלצתי מחודש אוקטובר

 .ותיולצרף תצהיר ערוך כדין בתמיכה לטענונדרש  , ההיתר יצביע על הצורך בקרוון המבוקש

אם נטען שיש צורך בכיתת לימוד , למשל(כמו כן נבדקת ההצהרה  בתצהיר מול הרשויות הרלוונטיות 

 ).  נעשית בדיקה מול משרד החינוך–נוספת 

 

 ).1252(בדבר העברת טובין  צואני סבורה כי יש לעגן את דרישת התצהיר בדבר הצורך בקרוון ב

 

 

 רובה הפקדת ע–תנאי למתן היתר לשינוע קרוון 

 

ודאי יהיה בה כדי לתרום להפחתת תופעת שינוע קרוונים למאחזים בלתי , אם תינקט קפדנות נוספת

 . נראה לי על כן כי יש לנקוט בפעולות נוספות למניעת שינוע קרוונים למאחזים. מורשים

 

 .ר להבטחת שינוע הקרוון למקום היעד המוצהערובהאני מציעה על כן לחייב את מבקש ההיתר ליתן 

היה ויתברר בשלב עתידי שקרוון שקיבל היתר להגיע למקום . סכום הערובה ייקבע על ידי מפקד האזור

 חודש מיום כניסת הקרוון 18הערובה תעמוד בתוקפה משך .  תחולט הערובה– אינו נמצא בו -פלוני 

 .ש"לשטח איו

 

אני סבורה כי . המלצותיי לעיל מעוררות שאלה משפטית אם ניתן להגביל מתן היתר בתנאים

 . התשובה על כך היא חיובית

 

 : נקבע כי)1252(לצו בדבר העברת טובין  3בסעיף 

 

לרבות תנאים בדבר העשיה בטובין , הממונה רשאי להתנות בהיתר תנאים"

 ".לאחר הבאתם לאזור והדרך בה יובלו ליעדם

 

, כאשר מטרת התנאים היא, צוהנה כי כן נקבע בצו במפורש כי ניתן להתנות תנאים שמהותם לא נקבעה ב

 ".העשיה בטובין לאחר הבאתם"לוודא את , בין השאר

תכלית לפיכך . בעניינינו מכוונת הערבות המוצעת לוודא שהצבת הקרוון לא תשונה ממקום יעדו המוצהר

 .  לצו3הערבות המוצעת עולה בקנה אחד עם הקבוע בסעיף 
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 .הרי שגם כאן המוצע מעוגן בתחיקת הביטחון, רובההפקדת ע,  קרי– המוצע למהות התנאיבכל הנוגע 

 

 ,1969 –ל "תש) 338מספר ) (יהודה ושומרון(צו בדבר קביעת ערובות וחילוטן אני מפנה אותך ל

 : לצו כלהלן1הקובע בסעיף 

 

 

 סמכויות קביעת ערובות. 1

מפקד האזור או מפקד צבאי רשאים לקבוע כי לא יינתן רישיון לאדם ) א"(

, מתן ערובה להבטחת קיום התנאים שנקבעו באותו רישיוןאלא לאחר 

או לקיום כל תנאי אחר שייקבע על ידי מפקד האזור או , כולם או מקצתם

 .המפקד הצבאי בקשר לאותו רישיון

מפקד האזור או מפקד צבאי רשאים לקבוע כי לא תבוצע פעולה על ) ב(

ם שנקבעו אלא לאחר מתן ערובה להבטחת קיום תנאי, ידם ביחס לאדם

 ".לביצוע אותה פעולה

 

 . לעיל קובע אם כן כי מפקד האזור רשאי להתנות מתן היתר בתנאים לרבות מתן ערובה) א(1סעיף 

 

 קובע את סמכותו 1969 –ל "תש) 338מספר ) (יהודה ושומרון(הצו בדבר קביעת ערובות וחילוטן 

 ניתן איזה סוג רישיוןקובע הגבלה לגבי הצו אינו . של מפקד האזור להתנות מתן רישיון בהפקדת ערובה

ועולה , הצו מכוון גם למקרה של מתן היתר לשינוע קרוון, לכאורה. להתנות תנאי של הפקדת ערובה

 . המאפשר קביעת תנאים למתן ההיתר)1252(בדבר העברת טובין  לצו 3בקנה אחד עם הקבוע בסעיף 

 

יהודה (בדבר קביעת ערובות וחילוטן ובע הצו ק, דרכי הפקדתה וחילוטה, למהות הערובהבכל הנוגע 

 . מספר הוראות1969 –ל "תש) 338מספר ) (ושומרון

ניתן לדרוש כי , הצו קובע כי הערובה יכולה להיות ערבות עצמית.  לאותו צו קובע מהי הערובה2סעיף 

 .  האזורהכול לפי שיקול דעתו של מפקד, או עירבון כספי של מבקש ההיתר, תצורף אליה ערבות ערב

 

 : בכל הנוגע למימוש הערובה קובע הצו בדבר ערובות וחילוטן כי

 

רשאי , 1הופר תנאי אשר להבטחתו ניתנה ערובה בהתאם לסעיף "

כל בית משפט צבאי שנתבקש לכך על ידי תובע צבאי להורות בצו 

 ."על מימוש הערובה וחילוטה כולה או מקצתה
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 . כקבוע בצו,  משפט צבאימכאן שמימוש הערובה ניתן להתבצע בבית

 

 

 

חוק להארכת תוקפן של ל) א(2כאשר פורש סעיף . מימוש הצו בבית משפט צבאי יוצר קושי מסויים

 -ח "תשל, ) שיפוט בעבירות ועזרה משפטית–יהודה והשומרון וחבל עזה (תקנות שעת חירום 

ובתנאי , שו באזור המאפשר העמדה לדין של ישראלים בבתי משפט בישראל בגין מעשים שנע1977

 : קבע הנשיא ברק כי, שאילו היו נעשים בישראל היו הם בגדר עבירה

 

המחוקק ביקש למנוע מצב דברים על פיו יועמד ישראלי לדין באזור "

אשר ,  לפני בתי הדין הצבאיים–" אזרחיות" בגין פעולות פליליות –

 לשם כך. מטבע הדברים נועדו לשפוט עבירות בעלות רקע ביטחוני

אשר תבוא תחת הסמכות , ביקש המחוקק להעניק סמכות ישראלית

, )1(ד לז"פ, מדינת ישראל' משה דוד נ, 163/82פ "ע ("המקומית

 ). 642 בעמוד 622

 

קביעת בית משפט . צריך להשתנות, יתכן כי הפורום שנקבע בצו לבירור הפרת הערובה, לאור זאת

ק העוסק ברפורמה חקיקתית הנחוצה באזור אני בפר.  עלולה לעורר קושי– בישראל –מוסמך אחר 

 . מתייחסת לנושא דומה שיתכן שהפתרון שימצא לגביו יוכל להשליך על הפתרון המתאים גם לעניין זה

 

עולה מהמקובץ כי  מפקד האזור רשאי להתנות מתן היתר לשינוע קרוון בתנאים , מכל מקום

 . ובין השאר בתנאי של מתן ערובה, )כקבוע בצו עצמו(

 

 . אני סבורה שיש מקום לקבוע תנאים אלה למתן היתר לשינוע קרוונים

 

 

 עמדת משרד הביטחון ביחס להפקדת ערובה

בתשובתו עמד השר על כך כי יתכן שאין אפשרות חוקית להתנות את . הצגתי הצעתי זו לשר הביטחון

ת לתכנון נגד שיר הועדה המקומי 630/97א "נוכח ההלכה שנקבעה בע, מתן ההיתר בתשלום ערובה

 ").פרשת שיר הצפון: "להלן (399, )3(ד נב" פמ"חברה בע, הצפון
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שם נקבע כי הועדה המקומית לתכנון ובניה .  לעניינינושיר הצפוןנראה לי כי אין לגזור מהאמור בפרשת 

זאת מאחר שתקנות , אינה רשאית לחייב מבקש היתר בניה בהפקדת ערובה למילוי כל תנאי היתר הבניה

בית . התכנון והבניה לא הסמיכו במפורש את הועדה לדרוש הפקדת ערובה כתנאי למילוי תנאי ההיתר

 : המשפט העליון קבע שם כי

 

 

 

כי מקום שחפץ המחוקק להבטיח את קיומם של , הנה כי כן רואים אנו"

תוך שהוא מפרט כיצד הדבר , תנאים על ידי ערובה עשה זאת במפורש

 ..."יעשה

 )השופט אריאל' כב, 515-416עמוד , שם(

 

 קובע במפורש שניתן להתנות תנאים )1252(בדבר העברת טובין  הצו. לדעתי אין הנדון דומה לראיה

צו בדבר קביעת ה. למתן ההיתר ובמיוחד תנאים בנוגע לעשיה בטובין לאחר הבאתם למקום היעד

 סמכות של מפקד פורשבמקובע , 1969 –ל "תש) 338מספר ) (יהודה ושומרון(ערובות וחילוטן 

בשתי נקודות . ואף קובע דרך לחילוט הערובה אם יופר התנאי, האזור להתנות מתן היתר בהפקדת ערובה

, ניתן להניח כי הזכות לקבלת היתר בניה, יתר על כן. שיר הצפוןשונה עניינינו מפרשת , המהותיות, אלה

מהווה הגבלה מהותית , ינו קבוע בתקנותשא, קביעת תנאי של הפקדת ערובה כספית. היא זכות קניינית

בין השאר מטעם זה ניתן להבין פסיקה שאינה מכירה בהתנאת תנאי של הפקדת . לקבלת היתר הבניה

למבקש היתר לשינוע קרוון אין כל זכות להכניס . עניינינו שונה בתכלית. ערובה לגבי קבלת היתר בניה

כאשר מערכת , שיכול שינתן ויכול שלא יינתן, נההוא זקוק לאישור הממו. ש"את הקרוון לשטחי איו

 .השיקולים היא מורכבת כמבואר לעיל

 

שאלה אחרת שיש להיזקק לה בהקשר לתנאי המוצע על ידי היא בדבר סבירות שיקול הדעת של מפקד 

 . שיחליט לדרוש הפקדת ערובה כתנאי למתן היתר לשינוע קרוון, האזור

ועדיין מגיעים , ן נוספו שוב ושוב תנאים שונים למתן היתר כאמורבה, נראה לי כי בנסיבות הנוכחיות

אזי החלטה , והקשיים המדיניים והביטחוניים שמעשים אלה גורמים, קרוונים למאחזים בלתי מורשים

 . היא סבירה ומידתית, בדבר הפקדת ערובה כתנאי נוסף למתן היתר לשינוע קרוון

 



 235

אני מסכימה . ות לא תוכל לעמוד בתוקפה ללא הגבלת זמןשר הביטחון הזכיר בתשובתו אלי כי הערב

ובין הנטל שהדבר מטיל על מבקש היתר השינוע , מחד, אני סבורה כי באיזון שבין הצורך בערבות. עמו

 . חודש18ניתן לקצוב תקופה של , מאידך

 

 

 סיכום
 

 : והם, שחלקם כבר נדרשים בפועל, יש לקבוע בתחיקת הביטחון את התנאים שנזכרו לעיל

בנוגע לחובת מבקש היתר להציג היתר בניה כדין ) 1252(צו בדבר העברת טובין הוספת הוראה ל

א של מקום "ותצ, מועדת התכנון בדבר הקרוון המיועד ולמקום היעד וכן הצגת תוכנית מפורטת מאושרת

הוראה לצו הוספת ; היעד וכן אישור מהנדס המועצה המקומית כי הצבת הקרוון תיעשה בהתאם לתוכנית

 האמור בדבר הדרישה כי מבקש ההיתר יסביר את הצורך בקרוון ומטרת 

הוספת תנאי כי היתר לשינוע קרוון יינתן רק אם תופקד ערובה ; ייעודו וימסור על כך תצהיר ערוך כדין

. הממונה יקבע את גובה הערובה. ש" חודש מיום כניסת הקרוון לשטחי איו18שתעמוד בתוקפה למשך 

 .  תחולט הערובה–שונע הקרוון ממקומו היה וי

 

בנוסף לאלה יש לקדם פעולות חקיקה נחוצות ואכיפה פלילית אפקטיבית בכל הנוגע לשינוע קרוונים ללא 

 ראה פרק אכיפת החוק בשטחים ורפורמות -היתר כדין או שינוע קרוונים שלא על פי היתר כדין 

 . חקיקתיות

 

 

 המלצות
 

ובנוהל הובלת ) 1252( את שר הביטחון לקבוע בצו בדבר העברת טובין אני ממליצה בפניך להנחות

 : גם את אלה, )ככל שההוראות שלהלן אינן קבועות בו(יבילים 

 

, הצגת היתר בניה כדין שניתן על ידי ועדת תכנון: תנאי למתן היתר לשינוע קרוון יהיה .1

וחתימה של , רטתתוכנית מפו; א של מקום היעד לקרוון"הצגת תצ; שיצורף לבקשה

 . מהנדס המועצה הרלוונטית כי הקרוון יוצב בהתאם לתוכנית
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המינהל האזרחי והמתאם יבחנו בכל בקשה להיתר שינוע יבילים אם אכן היתר בניה הוצא  .2

הם יעבירו חוות דעתם זו בכתב לשר . לפי התוכנית, כמוצג בפניהם, וכי הקרוון יוצב, כדין

 . הביטחון

 

הוכחת הצורך . ר לשינוע קרוון יצביע על הצורך בהובלת הקרוון לשטחיםהמבקש הית .3

 . הנטען תגובה בתצהיר ערוך כדין

 

תנאי למתן היתר יהיה המוצע . הוא יהיה מותנה בתנאים, היה ויינתן היתר לשינוע קרוון .4

 . להלן5בסעיף 

 

ום היעד ויישאר המבקש ימציא לממונה ערובה להבטחת התחייבותו כי הקרוון יגיע למק .5

 חודש מיום 18המבקש יתחייב כי היה ותנאי מתנאי ההיתר לשינוע יופר תוך . שם

 . תחולט הערובה–ש "שהקרוון נכנס לשטחי איו

 

 

לחוק התכנון והבניה הירדני ומתן ' א34הסדרת סטאטוס תכנוני לפי סעיף  9.1.10

 היתר לשינוע קרוונים בהסתמך עליו
 

ש הוא שלמקום היעד אליו מיועד הקרוון יש סטאטוס תכנוני "קרוון לשטחי איותנאי למתן היתר לשינוע 

 . כדין

 

הוצג לפני מקרה אחד בו התבקש שר הביטחון לאשר שינוע קרוונים בהעדר סטאטוס תכנוני במקום 

 . הוצע להסדיר סטאטוס תכנוני למקום היעד, כדי לאפשר מתן היתר לשינוע קרוונים. היעד

, א לחוק התכנון והבניה הירדני34ן להמליץ בפני ועדת התכנון לעשות שימוש בסעיף הוצע לשר הביטחו

הוצאת היתר בניה לפי תוכנית חדשה על אף שזאת טרם קיבלה , המאפשר בהתקיים נסיבות מיוחדות

 ). מנדטורית(ובלבד שבשטח האמור חלה תוכנית ישנה , תוקף

יתן לקבל את ההיתר המבוקש על פי התוכנית אפשרות משפטית זו באה לתת פיתרון למצב בו לא נ

מצויה בשלב מתקדם לאחר , המתעכבת מחמת סירבול הליכי התכנון, ואילו התוכנית החדשה, הישנה

היתר :  "שכותרתו, א לחוק התכנון והבניה הישראלי97הסדר הדומה מאד לזה הקבוע בסעיף . (ההפקדה

 ").על פי תוכנית שהופקדה
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34 המינהל האזרחי כי ועדת תכנון תאשר מתן היתר בניה בהסתמך על סעיף המלצת שר הביטחון לראש

שכן ועדת התכנון אינה מוסמכת לתת רישיון על פי תוכנית אלא באישור ראש המינהל , א היא הכרחית

 ראש המינהל האזרחי ).1445מספר (לצו בדבר אישור הליכי תכנון ובניה ) ג(2ראה סעיף (האזרחי 

 . יטחון ומונחה על פי הוראותיוכפוף כידוע לשר הב

 

א הוא שבאופן הזה 34לעשות שימוש בסעיף , הרעיון העומד בבסיס המלצת שר הביטחון לועדת התכנון

לאחר שהועדה תאשר . יוסדר סטאטוס תכנוני למקום היעד של הקרוונים לגביהם מתבקש היתר לשינועם

באשר הסטאטוס , תר לשינוע הקרוונים ניתן יהיה לתת הי–א 34הוצאת היתר בניה על בסיס סעיף 

 . התכנוני לכאורה הוסדר

 

 : אלה העובדות הידועות לי בנושא

 

מן הראוי לומר כבר .  קרוונים לישוב ברכה27 התבקש שר הביטחון לאשר שינוע והצבת 2003באוגוסט 

 . עתה כי לישוב ברכה אין סטאטוס תכנוני חוקי

 

ל "תא, אישר מזכירו הצבאי של שר הביטחון, ביטחון להתיישבותלאחר דיון בין שר הביטחון ועוזר שר ה

ש "השר להתיישבות לפנות לראש המינהל האזרחי באיו' כי שר הביטחון ינחה את ע, מייק הרצוג

 קרוונים למגורים בהסתמך על 27 –בהמלצה כי רשויות התכנון באזור ידונו באפשרות להעניק היתר ל 

 .  הקרוונים27על בסיס אישור זה יאשר שר הביטחון לשנע את . הירדניא לחוק התכנון והבניה 34סעיף 

מסומן , ב"שר הביטחון להתיישבות רצ'  לע3.9.03צ שר הביטחון תת אלוף מייק הרצוג מיום "מכתב מזכ

 .'לחוברת ג 15נספח כ

 

 . שהגיעו לישוב ברכה,  הקרוונים27לאחר מכן ניתן היתר לשינוע  . אישור זה בוצע

 

 התבקש שר הביטחון לאשר שוב שינוע קרוונים ליעד שאין לו תוכנית מפורטת 2004כי בשנת אציין 

א לחוק התכנון 34השר התבקש לחזור על ההנחיה לועדות התכנון שיוציאו היתר בניה לפי סעיף . כדין

 . הפעם ביקש השר חוות דעת משפטית מהיועץ המשפטי ליהודה ושומרון  ואף קיבל. והבניה הירדני

וגם המליצה בפני השר לקבוע , א באותו מקרה34וות הדעת שללה המלצת שר הביטחון לשימוש בסעיף ח

כללים ברורים מתי ימליץ ומתי לא ימליץ בפני ראש המנהל האזרחי כי ועדת תכנון תעשה שימוש בסעיף 

 . כדי שההחלטות בנדון יעשו על פי קריטריונים ברורים, א לחוק התכנון34
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ש לקבוע כללים ברורים למתן המלצה על ידי שר הביטחון לראש המינהל האזרחי ולועדת אני סבורה שי

כדי לאפשר לאחר מכן מתן היתר לשינוע , א לחוק התכנון והבניה הירדני34תכנון לעשות שימוש בסעיף 

 .השימוש בסעיף צריך להיעשות בריסון רב. קרוונים

קבע כללים ביחס להפעלת , ות דעת משפטיות שקיבל הודיעני שר הביטחון כי בעקבות חו24.1.05ביום 

 . א לחוק התכנון והבניה הירדני34סעיף 

 

 : אלה הכללים שקבע שר הביטחון בעניין

 

 –לחוק התכנון והבניה הירדני (א 34אין מקום לפעול בהתאם לסעיף "

 :אלא בהתקיים כל התנאים הבאים) .ש.ט

 

י התכנון לגבי קיים אישור של שר הביטחון להשלמת הליכ . א

 .לרבות הפרסום לתוקף, התוכנית החדשה

 .אין מניעה למתן ההיתר מבחינת השיקולים התכנוניים . ב

קיים עיכוב בהשלמת הליכי התכנון שאינו פועל יוצא מן  . ג

את הפרוגרמה התכנונית של התוכנית  הצורך לבחון מחדש

 פועל יוצא של פגמים העיכוב אינו, במלים אחרות. שהופקדה

או של שינוי מהותי /בתוכנית שהתגלו לאחר תקופת ההפקדה ו

 .שמחייב את שינוי התוכנית בנסיבות 

בשונה ממבנה מגורים , בקשת ההיתר מתייחסת למבנה ציבור . ד

 ". או מבנה בעל ייעוד פרטי אחר

 

 . הכללים המתוארים לעיל שנקבעו על ידי שר הביטחון נראים לי

 בשינוע קרוון למבנה הציבור ומה הצורך בדבר תצהיר ערוך כדין יינתן עליהם אני מציעה להוסיף כי

שהרי  דרך העניינים הרגילה היא שטרם פרסום לתוקף של תוכנית לא ניתן לקבל היתר ,  בכךהדחיפות

יש מקום לדרוש הסבר מדוע מבקשים לחרוג . א מהווה חריג לכלל34מנגנון זה לפי סעיף . בניה על פיה

 . מהכלל

 

 בקשר לכללים אלה כדי שהדברים יהיו מעוגנים נוהל יש מקום להנחות את שר הביטחון להוציא – בנוסף

 . בכתובים וברורים גם בעתיד
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 המלצות
א 34אני ממליצה להנחות את שר הביטחון לעגן את הכללים לעיל בדבר ההנחיה בשימוש בסעיף 

ע שר הביטחון את המלצתי שלעיל אני ממליצה להוסיף לכללים שקב. לחוק התכנון והבניה בנוהל

 .והדחיפות לכך, בדבר דרישת הצגת תצהיר ערוך כדין בדבר הצורך במתן היתר בניה כאמור

 
 

 קביעת קדנציות לתפקידי ניהול במינהל האזרחי 9.1.11
 

נושא זה שאני מעלה אותו בפניך כאן הוא רגיש באשר הוא נוגע לתפקודם של בעלי תפקידים בתוך 

 . אך מצאתי שאין מנוס מלהביאו בפניך במסגרת חוות דעתי זאת. יהמנהל האזרח

 

בידם להנפיק . ע"מצויים הם בעין הסערה מול מתנחלי יש, מעצם תפקידם של אנשי המינהל האזרחי

בידם לתת פרשנות כזאת ואחרת להחלטות ; בידם לפקח או להעלים עין מבניה בלתי חוקית, אישורי בניה

בידם לאשר חיבור חשמל ; גשת בקשה לתוכנית מתאר או תוכנית מפורטתהממשלה בדבר התנאים לה

בידם לאשר שינוע קרוונים ; בידם לאשר חיבור מים למקורות או לסרב לאשר; למאחז או לסרב לאשר

 .ש ותנאי החיים בהם"או לסרב לשינועם ועוד כהנה וכהנה סמכויות הרלוונטיות לפיתוח ישובי איו

 

מדים חשופים מול אוכלוסייה חדורה להט אידאולוגי לקידום הבניה הישראלית אנשי המינהל האזרחי עו

 . ש"באיו

מעלים כי ,  מול אוכלוסייה חדורת מוטיבציה מאידך-של סמכויות נרחבות מחד , צרוף שני הנתונים לעיל

 . ע את מבוקשם"לחצים ודרישות לאשר לאנשי יש, אנשי המינהל האזרחי חשופים לפניות

 

, הקצין, זוהי מנת חלקו של החייל. אינה נחלתם של אנשי המינהל האזרחי בלבד, ציםהחשיפה ללח

 . בה מעוניינים מי מאותה אוכלוסייה" הסחורה"ואין בידו לספק תמיד את , והשוטר העומד מולם

 

מקרה שמן הראוי להדגיש , ראש המינהל האזרחיאך בפרק זה אסקור את הלחצים שהופעלו דווקא על 

הפעלת לחצים על ראש המינהל האזרחי מלמדת עד כמה .  מחמת המסקנות שהוא מחייבאותו בפניך

 .חשופים בעלי תפקידים במינהל האזרחי ללחץ ודרישות

 

על ידי " סומן"הסכים כי אציין בפניך את שמו כמי שהוכפש ו, ראש המנהל האזרחי, תת אלוף אילן פז

מחמת .  אינו אוהד את מפעל ההתנחלות-ים מחמת הטעם שלשיטת המתנחל, לדעתו. ש"מתנחלים באיו
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עוד אציין כי לא ניתן לקשור כל אחד מהמעשים . בלשון המעטה, אלה הוא חשוף לאי נעימות רבה

 . ולא רק לו, אך הכוון ממנו הגיעו הלחצים הללו ברור לתת אלוף פז. שיפורטו להלן לאדם מסוים

 

לטענתו הופעלו ; כה תחת מעקב של חברת חקירותנמצא לפי טענתו זה תקופה ארו, ראש המינהל האזרחי

בה נטען כי הוא , לדבריו פורסמה כתבת טלוויזיה מכפישה עליו באחד הערוצים; לחצים כלפי משפחתו

תת אלוף פז טען ; ראש המינהל האזרחי לא דאג למלוא האישורים לבניית צריף בחצר ביתו עבור אמו

אם אכן אלה פני הדברים הרי שודאי שהמעשה (מה נסתרת בפני כי בכתבה הוא נראה מצולם בביתו במצל

 . ל"הוא טען בפני שהיה לחץ לפטר אותו מצה; )איננו חוקי למותר לציין בפניך

 

קצין . קיבלתי אישוש גם ממקורות אמינים ביותר אחרים, על הלחצים המופעלים כלפיו ונגדו מאחורי גבו

עדיין יש , ין המכהן בתפקיד ביטחוני בכיר בשטחיםבכיר אחר הסביר לי כי ככל שיש ביקורת כלפי קצ

מול תביעות " להתיישר"גם אם הוא מסרב , בכך שהוא תורם למיגור הטרור והלחץ כלפיו" התחשבות"

לגביו הלחץ עלול להיות ברוטאלי , מתון יותר מאשר כלפי מי שמזוהה עם המינהל האזרחי, המתנחלים

 .יותר

 

צילום בביתו , כמעקב(והיכולת להוכיח מניין באו , לים אם נעשוגובלים בפלי, אלה דברים חמורים

אין צורך להרחיב בדבר הנזק החמור הנגרם לא רק לאדם עצמו .  שואפת לאפס–) במצלמה נסתרת

קולט , ודאי זוטר, כל עובד. אלא לעובדי הציבור בכלל ובמינהל האזרחי בפרט, שנחשף להתנהגות כזו

 . חפץ ביקרואיננושה לאיש שהמלך ומבין שככה יע, היטב את המסר

 

.  ודאי וודאי שזה המצב ביחס לעובדי המינהל האזרחי מהשורה–ואם כך הוא לגבי ראש המנהל האזרחי 

אלא הדבר יכול לקבל לבוש של שידול ובקשה חוזרים , ויש לשים לב שהכוונה איננה רק לאיומים דווקא

 וגם להם יש את –ד בכיר לבעל תפקיד בכיר עוד יותר מבעל תפקי, ולחץ של עוד פניה ועוד פניה, ונשנים

 . האפקטיביות שלהם

 

חושפת , המסקנה המתבקשת היא ששירות אנשי המינהל האזרחי תקופה ממושכת באותו תפקיד

ויש לכך תרומה שלילית בנוגע לרמת התפקוד הנדרשת מאותו , אותם להשפעה וללחצים מתמשכים

אין כך הדבר בנוגע לאנשי , המקובעת בכללי הצבא, ופה קבועהל ישנה תחל" בעוד שבצה.בעל תפקיד

 .המינהל האזרחי
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עוד אציין כי מערכת המינהל האזרחי תוארה בפני על ידי אחד מהקצינים היותר בכירים עמם נפגשתי 

לדבריו סיכום ישיבות של ראש המינהל האזרחי מגיע מיד לידי ראשי . בלשונו" מערכת מחוררת"כ

כים פנימיים רבים מוצאים דרכם אליהם תוך הפרת כל הוראות שמירת מסמכים פנימיים מסמ; המתנחלים

הדבר נובע ממידה רבה של הזדהות של כמה מנושאי תפקידים . בתוך המערכת של משרד הביטחון

ומקשה על בדיקה אובייקטיבית של בקשות שונות שמגיעות , במינהל האזרחי עם אוכלוסיית המתנחלים

יש לזכור כי אנשי המינהל האזרחי חייבים . ושים במלאכה במינהל האזרחילשולחנם של הע

 . עלולה להרע עם אלמוני, החלטה המטיבה עם פלוני, שהרי לא פעם, באובייקטיביות בהחלטותיהם

 

; נראה לי כי מאחר שתפקידי המינהל האזרחי נוגעים בסוגיות השנויות במחלוקת חריפה בציבור הישראלי

חשופים באופן אינהרנטי לתפקידם ולמקום ;  אדם שעלולות להיפגע עקב החלטות שונותנוגעים בזכויות

 מן הראוי לדאוג כי כוח האדם המאייש את התפקידים –הימצאם ללחצים מצד אוכלוסיית המתנחלים 

 .יתחלף כל פרק זמן קבוע של מספר שנים בתפקידהללו 

 

 

 המלצה
 

הורות למתאם הפעולות בשטחים וראש המינהל אני ממליצה בפניך להנחות את שר הביטחון ל

האזרחי לקצוב פרק זמן מסוים למילוי קדנציה בתפקידי ניהול במינהל האזרחי בתיאום עם נציבות 

 .שירות המדינה

 
 
 
 

 עוזר שר הביטחון להתיישבות 9.2
 

 מבוא
 

ושאי עוזר שר הביטחון להתיישבות הוא פונקציה מרכזית בתוך משרד הביטחון שיש לה קשר לנ

 . ההתיישבות בשטחים ובכללם מאחזים בלתי מורשים
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בפתח הדברים אומר מיד כי מחמת קוצר הזמן לא בדקתי את מעורבותו הכוללת של עוזר שר הביטחון 

בעניין זה יש מקום לבדיקה בהקשר התקציבי . להתיישבות בכל הנוגע לשאלת המאחזים הבלתי מורשים

ציב מסוים ויש לבדוק אם חלקו לא מצא דרכו למאחזים בלתי  שכן יחידת עוזר השר חולשת על תק–

יש צורך בבחינת הקשר בין יחידת עוזר השר לבין פיקוד העורף וגורמי מדינה אחרים ; מורשים

יש צורך ; ש"המעורבים בתקצוב מרכיבי ביטחון ועניינים נוספים הקשורים למועצות המקומיות באיו

 . ונושאים נוספים, רד הביטחון משרדיים של מש-בבחינת נהלים פנים 

 

ובכל זאת מצאתי לנכון להזכיר את עוזר שר הביטחון כבר עתה בנוגע לנושאים מסוימים בהקשר 

למאחזים בלתי מורשים שכן מצאתי את עקבות מעורבותו בנושא במשרדי ממשלה וארגונים שונים מהם 

שר הביטחון ' ולות שעשה עכי חלק מהפע, יש מקום להעיר כבר בתחילת הדברים. קיבלתי חומר

נעשו בעבר גם על ידי עוזרי שר הביטחון להתיישבות בתקופות , להתיישבות אליהן אפנה אותך כאן

 . וגם על ידי בעלי תפקידים בכירים אחרים מחוץ למשרד הביטחון, שונות

 

 

 :הנושאים המרכזיים בהם אעסוק במסגרת זו

 

 ותסמכותו של עוזר שר הביטחון להתיישב .9.2.1

 מאחזים בלתי מורשים על ידי עוזר שר הביטחון להתיישבות" אישור" .9.2.2

 אישור שינוע קרוונים ליעד חסר סטאטוס תכנוני .9.2.3

 הנחייה בדבר אספקת חשמל למאחזים בלתי מורשים .9.2.4

 

 היקף סמכותו ומהות תפקידו של עוזר שר הביטחון להתיישבות 9.2.1
 

 .  תפקידו של עוזר שר הביטחון להתיישבותתחילה אתאר בקצרה את מהות

 

 

 

יחידה זו מפעילה יחידת משנה להתיישבות ולתשתית . יחידת עוזר השר כפופה ישירות לשר הביטחון

תפקידיו של עוזר שר הביטחון להתיישבות הוגדרו בהוראות ; הנקראת היחידה להתיישבות, לאומית

. וקשורים כולם לנושא ההתיישבות, ר הם רביםתפקידיו של עוזר הש. פנימיות של משרד הביטחון

אמור עוזר השר לעסוק במתן סיוע לרשויות מקומיות וליישובים בהקצאות , בהתאם להגדרת תפקידיו
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פיקוח ומעקב על ביצוע ; ייזום וסיוע בנושאי ביטחון בתחומי ההתיישבות; תקציב לרכישת מרכיבי ביטחון

תיאום בין משרדי ממשלה שונים לבין פיקוד ; ש"תחומי איומדיניות שר הביטחון בנושא ההתיישבות ב

 ;העורף

 

אך נראה כי חלק ניכר מעיסוקו . ל של  עוזר השר מתפרסים על ההתיישבות בישראל בכללה"תפקידיו הנ

 . ש וחבל עזה"בפועל מתמקד באזור איו

 

 שר הביטחון להתיישבות' מאחזים בלתי מורשים על ידי ע" אישור" 9.2.2
 

ובחברת חשמל התברר כי במהלך הטיפול ביישובים , במקורות, שערכתי בחטיבה להתיישבותבברור 

לשאלה זו היתה השלכה על . ש צפה ועלתה השאלה האם היישוב המדובר הוא חוקי אם לאו"שונים באיו

 . והחטיבה להתיישבות ביחס לאותו מקום יישוב, חברת חשמל, עמדת מקורות

 

מן הראוי . ולשגר מכתבים לאותו משרד, תיישבות נהג להתערב בדברשר הביטחון לה' מתברר כי ע

 : להביא דברים בשם אומרם כלהלן

 

שר הביטחון מר ' כותב ע) 'לחוברת ג 5נספח ראה  (9.2.03במכתב שהופנה אל החטיבה להתיישבות מיום 

 : רון שכנר את הדברים הבאים

 

ם דים כישוביהריני מאשר שהישובים שיפורטו להלן מתפק"

לנהוג בהם ככאלה לכל דבר ועניין כולל עצמאיים לכל דבר ויש 

; נווה ארז; חרשה; איבי נחל; פני קדם. נושא תקציב וסימול הישוב

 ."מבואות יריחו; מצפה כרמים; מיגרון

 

של מאחזים בלתי מורשים הוצגו " אישור"מכתבי . אין זה מכתבו היחיד של מר שכנר באותו סוג עניינים

מר שכנר מאשר כי כתב מכתבים . 'לחוברת ג 5נספח ראה ,  החטיבה להתיישבות ומקורותבפני על ידי

 ")מכתבי שכנר: "להלן. (אלה ושיגרם לחטיבה להתיישבות

 

, )4(2003על -תק (הממונה על הרכוש הממשלתי בחבל עזה 'נ הכלייה ויינשטוק, 9195/03צ "בבג

 מיום ,  רון שכנר אל החטיבה להתיישבותאת מכתבו של מר, בין השאר, הציגו העותרים, )1504

 



 244

כאסמכתא בדבר אישורו של הישוב על ידי הרשויות ,  לעניין המאחז שירת הים בחבל עזה1.6.03

מכתב ). 9.2.03מיום (בנוסח המכתב מופיע ניסוח דומה לזה המופיע במכתב שכנר שלעיל . המוסמכות

ל משרד "לגבי אותו מאחז שירת הים בידי מנכשכנר באותו עניין הסתמך על מכתב בנוסח דומה שנכתב 

 .ראש הממשלה לשעבר אביגדור יצחקי

 

, השופט חשין בדעת רוב קבע כי אין במכתב זה משום אסמכתא ראויה לעובדה כי היישוב  אושר כדין' כב

 :וכך כתב, אך הסיק ממנו שהוא משקף במידת מה את עמדת המדינה ביחס לאותו מאחז

 

 כי מדיניות הממשלה כלפי יישוב שירת הים ניתן ניתנת האמת להיאמר"

 ".אין ולאו ורפיא בידיה"מעין , לאפיינה כמדיניות מהוססת משהו

 
אך לא היה מוכן לראות במכתב זה את חזות הכל וכפוטר את הטוענים לחוקיות המאחז מלהוכיח את , כתב

 . הנדרש לצורך הוכחת קיומו כיישוב חוקי

 

הסתמכה גם על , בין יתר הנימוקים שמנתה מדוע אין לפנות את המאחז. לא כך פסקה השופטת דורנר

 :וכך כתבה ביחס אליו, מכתב שכנר

 
ממילא כאשר רשויות ממשלתיות בדרגים גבוהים גילו דעתן כי רואות "...

ואף הניעו את ההסתדרות הציונית , יישוב לכל דבר ועניין" שירת הים"הן ב

 ......"העותרים אין מקום לפנות את , לתמוך באתר

 ). לפסק הדין3עמוד , שם(

 

אך בהתייחסות שני השופטים , השופט חשין היה בדעת רוב ואילו השופטת דורנר היתה בדעת מיעוט, אכן

יש כדי , שר הביטחון להתיישבות' ל משרד ראש הממשלה ושל ע"של מנכ, למכתבים שהוצגו בפניהם

 . המשפטית האפשריתונפקותם , ללמד על עוצמת פעולתם של המכתבים

 

הם הותירו רושם רב גם על החטיבה , לא רק על בית המשפט העליון עשו מכתבים אלה רושם

בעיני חלק מהרשויות שקיבלו אותם הם נחזו כאסמכתא לנהוג באותו יישוב הנזכר במכתב . להתיישבות

ל החטיבה להתיישבות "כראה בעניין זה מכתב מנ(כיישוב שהוכר לכל דבר ועניין על ידי רשויות המדינה 

 ). 'לחוברת ג 5נספח  7.12.04, אלי מיום
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הרי יש להזכיר כי , אם נחזור למכתבי שכנר בהם נזכרת רשימה ארוכה של מאחזים בלתי מורשים

שר הביטחון לא אישר ; ממשלת ישראל לא החליטה מעולם על הקמת היישובים הנקובים במכתב שכנר

וחלקם ממוקמים על קרקעות פרטיות ; אין להם תוכנית מפורטת כדין; את הקמתם כהרחבה ליישוב קיים

 . של פלסטינים

 

,  אילו דרישה זו היתה מתמלאת- לאותם מאחזים  סמל ישובשר הביטחון להתיישבות למתן' דרישת ע

 ). תקצוב הרשויות המקומיות בישראל(היתה מאפשרת לאותם מאחזים לקבל מענקי איזון ממשרד הפנים 

 

 .ין כי בין הקריטריונים למתן סמל ישוב הוא שליישוב יש סטאטוס תכנוני כדיןעוד אצי

 

דרישה זו לסמל יישוב עומדת בניגוד גמור למדיניות משרד הביטחון הרואה ברובם מאחזים בלתי 

בין היישובים . שר הביטחון אף נדרש להציג בכנסת נתונים ביחס למאחזים בלתי מורשים. מורשים

מצויים חלק , כמאחזים בלתי מורשים, בשמו של השר) תת אלוף שפיגל(וזרו שנזכרו על ידי ע

 .מהיישובים הנזכרים במכתבו של מר רון שכנר

 

אין זה . ש"עוזר שר הביטחון להתיישבות אמור לעסוק בנושאי ביטחון היישובים באיו. יתר על כן

התייחסותו לנושאים . יישובמתפקידו לעסוק בתיקצובם של המאחזים ובהכרה בהם על ידי הענקת סמל 

 . אלה מהווה לכאורה חריגה מסמכות

 

על מנת לתת לו הזדמנות , שר הביטחון להתיישבות' מצאתי לנכון להציג מכתב זה למר רון שכנר ע

 . להסביר את פשר הפניה לחטיבה להתיישבות ואחרים

 
 

 שר הביטחון להתיישבות למכתבי שכנר ' תשובות ע
 

.  מלמד על גישתו שבאה לידי ביטוי גם במכתביו האחרים9.2.03תב שכנר מיום עיקר דבריו ביחס למכ

מר . אך טוען כי לא שלח אותם למקורות, מר שכנר אישר כי שלח מכתבים אלה לחטיבה להתיישבות

כל זמן שהם במקום הם זכאים . משום במקומות האלה גרים אנשים"שכנר מסביר כי כתב את האמור במכתב 

כשכתבתי שאני מבקש להתייחס לנקודות אלה כמו בישובים . בעיקר לאלה הקשורים לביטחון, ייםלשירותים בסיס

לא הבעתי שום דעה . לא אמרתי שהם חוקיים או לא. עצמאיים אני מתכוון בעיקר לנושא הקשור למרכיבי ביטחון
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ותם שם ואנשים חיים אם הם חוקיים ולא נתתי שום אישור לסטאטוס שלהם אלא קבעתי שיש להתייחס אליהם בהי

 "  בשטח ולכן צריך לדאוג לדברים הבסיסיים הקשורים בביטחון

 

תוכן דבריו כפי . מר שכנר לא הבהיר בדבריו עמי מדוע ביקש להעניק לאותם מאחזים סמל ישוב ותקצוב

 )' לחוברת ג16נספח  מסומן כ, ב"שנרשם על ידי בעניין זה רצ

 
היא כי מר שכנר התערב לטובת המאחזים , הכתוב במכתבי שכנרובעיקר נוכח , מסקנתי מהדו שיח עמו

כולל מתן , ביקש מהחטיבה להתיישבות להתייחס אליהם כאל יישוב לכל דבר  ועניין, הבלתי מורשים

ובניגוד לעמדת ) שאף איננו מכותב למכתב(הדבר נעשה בלי ליידע את שר הביטחון . סמל יישוב ותקצוב

 .  המאחזים המנויים ברשימה שבמכתב שכנר הם מאחזים בלתי מורשיםשר הביטחון לפיה לפחות חלק

כיצד מצא (נראה כי הוא נכתב כדי לטעת בלב הרשות אליה נשלח , מתוך נוסח הכתוב במכתב, לכאורה

אך לדברי מהנדס מקורות עמו שוחחתי הוא הופנה לשם כאסמכתא לכך , דרכו גם למקורות אינני יודעת

המקבל . שהרי זה פשוטו של הכתוב בו, את הרושם כי מדובר ביישוב חוקי) הם" חוקיים"שהיישובים 

, שר הביטחון להתיישבות איננו משקף את עמדת הממשלה' ודאי יתקשה להניח כי דרג רם מעלה כמו ע

 . וכותב מכתב כזה בניגוד למדיניותה

 

כטענת , ובים המנויים בואינני יודעת אם מכתב זה נשלח מתוך כוונה שיסדיר מתן מרכיבי ביטחון לייש

מאידך ברור .  הרי זה איננו כתוב שם–כל שאוכל לקבוע הוא כי  גם אם הכותב התכוון לכך . מר שכנר

. כי כל קורא סביר יסיק מהמכתב הוא שדרג רם מעלה במשרד הביטחון מאשר שמדובר ביישובים חוקיים

 .תב דומהומי לנו יותר משופטי בית המשפט העליון והרושם שהתרשמו ממכ

 

; אוכל לקבוע כי הממשלה לא אישרה אותם, בכל הנוגע לשאלת חוקיות המאחזים שנזכרו במכתבי שכנר

 . חלקם ממוקמים על קרקעות פרטיות של פלסטינים; אין להם סטאטוס תכנוני

 

 

 הנזקים האפשריים ממכתבי שכנר
 

 .מכתבים אלה מהווים חריגה מסמכות .א

 

 גם –ולפעול בניגוד לחוק ולנהלים , ביא את רשויות המדינה לטעותמכתבים כאמור עלולים לה .ב

החטיבה להתיישבות מסתמכת על מכתבים אלה כביכול יש בהם אישור . אם לא התכוונו לכך
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מכתבים כאמור היו עלולים להטעות . חוקי לפעולותיה הנוגדות את החלטות הממשלה והחוק

 ). ליהםשסירבה להסתמך ע, כמו מקורות(רשויות אחרות 

 

עוזר שר הביטחון איננו מורשה לייצר מדיניות . מכתבים אלה נוגדים את עמדת שר הביטחון .ג

 הוא אמור לייצג את מדיניות שר הביטחון בכל הנוגע להתיישבות . משל עצמו

 

 

 

 

, ודאי וודאי שאיננו רשאי ליתן הוראות המנוגדות לחלוטין לעמדת שר הביטחון. ש"בשטחי איו

 . בים הנזכרים במכתבי שכנר הם מאחזים בלתי מורשיםשקבע כי יישו

כביכול מפי נציגו הבכיר והישיר של שר , מכתבים אלה היוו מסר כפול שנשלח לרשויות המדינה

עמדה שבאה לידי ביטוי בשלב מאוחר , בצד עמדת משרד הביטחון ביחס למאחזים אלה. הביטחון

שיש , קובע עוזרו הבכיר, י מורשיםיותר בהצהרותיו של שר הביטחון בכנסת כי הם בלת

יד אחת המושכת לצד , הנה לפנינו דבר והיפוכו. להתייחס אליהם בפועל כאל יישובים חוקיים

 .פעולות אלה הינן בבחינת חוסר תקינות מנהלית. אחד ושניה לכוון הנגדי

 

 אישור שינוע קרוונים ליעד חסר סטאטוס תכנוני 9.2.3
 

ערך בדיקה במשרד הביטחון בנוגע למתן היתרים לשינוע קרוונים שניתנו עוזר מתאם הפעולות בשטחים 

עולה כי עוזר שר הביטחון להתיישבות אישר בשם שר הביטחון . 2003במשך תקופה מסוימת בשנת 

בודק המינהל האזרחי את , לפי נוהל אישור שינוע קרוונים. ש" שינוע קרוונים לאזור איו2003בשנת 

 נוהג –אם נמצא שאין לו סטאטוס תכנוני .  המבוקש יש סטאטוס תכנוני אם לאווקובע אם ליעד, הבקשה

יש לציין כי המינהל האזרחי בודק נתון זה בלבד ולפיו הוא קובע . המינהל שלא להמליץ על מתן ההיתר

 . אם הוא ממליץ או לא

, למקום היעד מחמת העדר סטאטוס תכנוני –מתברר שבמספר מקרים בהם המינהל האזרחי סרב להמליץ 

 .'לחוברת ג 13נספח ב "רצ. אישר עוזר שר הביטחון להתיישבות היתר לשינוע הקרוונים

 

 שלח המינהל האזרחי את יחידת הפיקוח להוציא צו הפסקת עבודה נגד הנחת –במקביל לאישור כאמור 

 .הקרוונים במקום היעד החסר סטאטוס תכנוני כאמור
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ביקשתי , שא היתר לשינוע קרוונים ליעד חסר סטאטוס תכנוני בדיון בנו–כפי שהזכרתי כבר לעיל 

עד כה לא ) 2.12.04ביום (הוא ביקש לבדוק את הדבר . שר הביטחון להתיישבות' תשובה בעניין זה מע

אך .  חזרתי והזכרתי לו שלא השיב לשאלותיי בנושא29.12.04בפגישתי האחרונה עמו  . חזר אלי

 . תשובה לא קיבלתי עד כה

 

א 54ח המבקר "בדו. 2002ח המבקר לגבי שנת "הזכיר כי מבקר המדינה העיר על תופעה זו עוד בדויש ל

 :כי, ח" שהיה מושא הביקורת באותו דולשעבר קבע המבקר ביחס לעוזר שר הביטחון 60עמוד 

 

 

 
 אישר העוזר לשעבר לרשויות 2002עוד עלה בביקורת כי בשנת "

, ש"ע ולהציב מבנים יבילים באיוש ולגופים אחרים לשנ"המקומיות באיו

וזאת בטרם הוסדר מעמדן הסטטוטורי של הקרקעות שבתחומן הוצבו 

ז כנדרש על פי הצו "וללא אשור של ראש תחום תשתית במנה, היבילים

 "והנוהל המחייב

 
 .ח לא הופקו"נראה שלקחים מהדו

 

 .התנהלות כאמור נראית לי בלתי תקינה לכאורה

 

 

 ביטחון להתיישבות לספק חשמל למאחזים בלתי מורשיםשר ' הנחיית ע 9.2.4
 

שר הביטחון להתיישבות ' סקרתי את התערבותו של ע, בפרק העוסק בחיבור מאחזים לרשת החשמל

לפיכך אין טעם לחזור כאן על . בנושא אספקת חשמל למאחזים בלתי מורשים אצל החטיבה להתיישבות

( חיבור מאחזים בלתי מורשים לרשת החשמל –רחי הדברים והינך מופנה לפרק העוסק במינהל האז

9.1.6 .( 

 

אינה שונה ממסקנתי , שר הביטחון להתיישבות בנושא האמור' מסקנתי לגבי מעורבותו של ע, מכל מקום

שר הביטחון נתן הנחיה לחטיבה להתיישבות ' ע. לגבי פעולותיו האחרות ביחס למאחזים הבלתי מורשים

הוא פעל כאמור בלי ליידע את שר הביטחון וללא תאום .  בלתי מורשיםבנוגע לאספקת חשמל למאחזים
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נוכח העלול , ההנחיה לגופה היא בעייתית. ט חשמל"בלי ליידע את ראש המינהל האזרחי וקמ, עמו

היא הנחיה בנושא כללי ועקרוני שמן . להשתמע ממנה בדבר חיבור מאחזים בלתי מורשים לרשת החשמל

 .ולא עוזרו, ריע בוהראוי כי שר הביטחון יכ

 

 

 עמדת שר הביטחון 9.2.5
 

אשר הוצגו כאמור קודם לכן בפני (, הצגתי נתונים אלה בפני שר הביטחון כולל כל המכתבים שברשותי

שר הביטחון התייחס במכתבו אלי . וביקשתי תגובתו לדברים, )השר להתיישבות בפגישותי עמו' ע

 : כלהלןהשר להתיישבות מר שכנר ' למעשים אלה של ע

 

 

 

השר להתיישבות בסוגיית חיבור תשתיות ' שר הביטחון ערך ברור עם ע"

למאחזים בלתי מורשים ובפרט בהתייחס לאישורים שניתנו על ידו 

 .להסתדרות הציונית

השר להתיישבות מאחר ' העיר שר הביטחון לע, ל"בהמשך לבירור הנ

 .אםומסמכים אלה הוצאו ללא אישור ולא היה מן הראוי להוצי

 להוציא כל אישור לאהשר להתיישבות ' כמו כן הנחה שר הביטחון את ע

שהוא הקשור למאחזים בלתי מורשים ובכל מקרה של ספק להציג השאלה 

 "לאישור השר

 .).ש. ט-ההדגשה במקור(

 

 

 אזהרת היועץ המשפטי לממשלה 9.2.6

 
, ץ המשפטי למערכת הביטחוןהיוע, צביה גרוס'  כתב עוזר היועץ המשפטי לממשלה לגב9.8.04ביום 

הוסיף הערה לעניין , בנוסף להתייחסות לנושא זה. מכתב לעניין חיבור חשמל למאחזים בלתי מורשים

. שר הביטחון להתיישבות'  אישורים שניתנו על ידי ע–אישור לשינוע קרוונים ליעד חסר סטאטוס תכנוני 

 :וכך כתב
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ש תשתית עובדתית "ש איו"מתוארת בחוות דעת יוהמ, לצד האמור"

 שונעו .)ש. ט–ברוכין (מטרידה שלפיה חלק גדול מהמבנים שבמאחז 

למקום בתאריכים שונים באישור עוזר שר הביטחון כפי שעולה מחוות 

 . אישורים אלה ניתנו בחוסר סמכות. הדעת

 10לעניין זה אנו מוצאים לנכון לחזור ולהפנות תשומת לבכם לסעיף 

 :הקובע כדלקמן, ממשלה המאוזכרת בפנייתךלהנחיות היועץ המשפטי ל

 

העברת משאבי הממשלה לצרכים בלתי חוקיים עלולה לגרור נקיטת "

וזאת כאשר הגורם האחראי , הליכים משמעתיים נגד המעורבים בכך

אבקש כי . לאי החוקיות, או צריך היה להיות מודע, להעברה היה מודע

פי ממשלה ושל הדבר יובא לתשומת לבם של העוסקים בהעברת כס

 "העוסקים בפיקוח על הנושא

 
 למשרדים 2004במכתב זה חזר עוזר היועץ על אזהרת היועץ המשפטי לממשלה שנשלחה עוד באפריל 

 . השונים

כאשר נגד עיניו היו רק חלק מהמעשים המיוחסים כאן למר , יש לציין כי היועץ חזר על אזהרתו

 .רון שכנר

על ידי אחד העוזרים ליועץ המשפטי , טחון להתיישבות בכתבשר הבי' מכתב זה הועבר לידיעת ע

 .למערכת הביטחון

 

 

 סיכום
 

שר הביטחון להתיישבות מניח שעיקר תפקידו של עוזר שר הביטחון להתיישבות הוא לקדם ' נראה כי ע

שר הביטחון להתיישבות מבין כך ' הרושם שקיבלתי הוא שע. כפי הבנתו, ש"את ענייני ההתיישבות באיו

' כי בכך שוגה ע, נראה לכאורה. וזו הסיבה לבעייתיות שהצבעתי עליה לעיל בנוגע לתפקודו, את תפקידו

 .שר הביטחון להתיישבות

 

עיקר תפקידו של עוזר שר הביטחון להתיישבות הוא לפעול לקידום הנחיות שר הביטחון בכל הנוגע 

וודאי איננו רשאי לפעול בניגוד , הוא איננו רשאי לייצר מדיניות משל עצמו. להתיישבות בשטחים

 –ומעבר לכל , קל וחומר שאיננו רשאי לחרוג מגדר סמכויותיו. לעמדות שר הביטחון ומשרד הביטחון

 . היא הפרת חוק, מראש, איננו רשאי לאשר פעולות שתוצאתן המסתברת
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 התפקיד כפי שהוא נראה לכאורה שיש פער בין האופן בו תופס עוזר שר הביטחון את תפקידו לבין מילוי

 .מתחייב מנהלי משרד הביטחון ולפי כללי מינהל תקינים

 

היה אמור , או למצער, כי עוזר שר הביטחון היה מודע, מכלול העובדות המפורטות לעיל מעלה לכאורה

 .  יופר החוק-וכתוצאה מהנחיותיו ואישוריו, שפעולותיו אינן תקינות, להיות מודע לכך

 

והגעתי למסקנה כי אין , שר הביטחון להתיישבות' יטחון ביחס למעשי עשקלתי את עמדת שר הב

 . בהתייחסות זו די

 

אם יש ; כי יש לבחון את הצורך בתפקיד עוזר שר הביטחון להתיישבות במשרד הביטחון, נראה לי על כן

ת על  מן הראוי שימונה לתפקיד אדם שאין לו מחויבות והזדהות עמוקים עם מפעל ההתנחלו–צורך כזה 

לפי הנהלים המחייבים ותוך , ללא משוא פנים או העדפה, מנת שיוכל למלא את תפקידו באופן אובייקטיבי

 .ביצוע מדיניות שר הביטחון בלי כל חריגה ממנה

 

 

 

 

שר הביטחון ' כמו כן אני סבורה כי יש מקום לבחינת מכלול החומר שנאסף בכל הנוגע לתפקוד ע

על מנת שיבחן אם יש מקום לנקיטת הליכים משפטיים נגד , טי לממשלהלהתיישבות על ידי היועץ המשפ

 . מר רון שכנר

 

 

 המלצות
 

ואם תסבור , אני ממליצה כי תשקול האם יש צורך בתקן של עוזר שר הביטחון להתיישבות .1

 תשקול להנחות את שר הביטחון כי האדם שימונה לתפקיד להבא יהיה אדם חסר –בחיוב 

 .ב למגזר מסוים דווקאפניות ובלתי מחוי

 



 252

אני ממליצה בפניך להעביר את מכלול החומר שנאסף בכל הנוגע לתפקודו המתואר לעיל  .2

על מנת שיבחן אם יש מקום , שר הביטחון להתיישבות ליועץ המשפטי לממשלה' של ע

 .לנקוט בהליכים משפטיים נגד מר שכנר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרק עשירי

 ש"אכיפת החוק באיו
המסר של הדרג המדיני בנוגע לאכיפת החוק בקשר למאחזים  10.2 אכיפת חוק בלתי אפקטיבית 10.1

  ל באכיפת החוק והשפעת המסר מהדרג המדיני על תפקודו"תפקידו של צה 10.3 הבלתי מורשים

  התגברות מעשי הפרות חוק–תוצאת אי אכיפת החוק  10.5 אי ביצוע צווי תיחום שטח 10.4

 סיכום 10.7 י"מחוז שמשטרת  10.6
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 מבוא
 

, תיאור הדברים בחוות דעת זו בכל הנוגע למאחזים הבלתי מורשים בשטחים לא יכול היה להתרחש

עצם קיומה של תופעת . אילו היתה אכיפת חוק אפקטיבית בשטחים בהקשר זה, לפחות לא באותה עוצמה

, למעשה. אינה יעילה,  מורשיםבכל הנוגע למאחזים הבלתי, המאחזים מלמדת כי מערכת אכיפת החוק

ובכל , מהיכרותי רבת השנים עם נושא אכיפת החוק בשטחים ניתן לומר כי רוב העוסקים במלאכה זו

סבורים כי אכיפת החוק בשטחים בכל הנוגע לאכיפת החוק על עבריינות מתוך מניע , מערכות האכיפה

 . קה באופן יסודילו, ובראש וראשונה בנושא המאחזים הבלתי מורשים, אידאולוגי

 

 .אתייחס להלן לסיבות לכשל באכיפת החוק בקשר להקמת המאחזים הבלתי מורשים

 

 

 : הסיבות לכשל באכיפת החוק בכל הנוגע למאחזים הבלתי מורשים
 

 . מורשים מעורבות שלא כדין של רשויות ציבוריות וגופי מדינה בהקמת המאחזים הבלתי  .א

 .אכיפת חוק בלתי אפקטיבית .ב

 .העדר חקיקה מתאימה וכלים משפטיים הולמים לטיפול בהקמת המאחזים הבלתי מורשים .ג

 

רשויות ציבוריות ועובדי מדינה בהקמת המאחזים פרטתי , על מעורבות שלא כדין של רשויות מדינה

 .ח זה לעיל"בדו

זים הבלתי בפרק זה אתמקד בנימוק השני שציינתי כסיבה לכשל אכיפת החוק בשטחים בכל הנוגע למאח

 . מורשים

 .בפרק הבא אתייחס לנימוק השלישי שלעיל

 

 
 אכיפת חוק בלתי אפקטיבית 10.1

 

 .הקמת מאחזים בלתי מורשים כרוכה בביצוע עבירות פליליות

 



 254

של פתיחת תיק פלילי ,  טיפול פלילי–האחד . הטיפול המשפטי במקרים אלה יכול להיות משני סוגים

לסילוק , ל והמינהל האזרחי" טיפול מנהלי על ידי צה–השני . מדה לדיןגיבוש כתב אישום והע, וחקירה

 . 'הקרוון הפולש או הבניה הבלתי חוקית או פנוי המאחז וכו

 

 

 הטיפול במישור הפלילי 
 

חלקן נעוץ . הטיפול הפלילי בעבירות הכרוכות בהקמת מאחזים מתברר כבעייתי מחמת מגוון סיבות

לשם המחשה בלבד אפנה אותך לכך שבניה ללא .  שאינם מספקיםבהסדרים המשפטיים החלים בשטח

 ; היתר אינה בגדר עבירה פלילית בשטחים

 אין בית משפט מוסמך בישראל בו ניתן להעמיד לדין ישראלי –בעבירה של שינוע יבילים ללא היתר 

 .התוצאה היא העדר אכיפה בעבירה זו. בגין עבירה זאת

 

פתיחה בחקירה בגין הסגת גבול פלילית נתקלת , למשל. ת להשיג ראיותחלק אחר מהקושי נעוץ בבעייתיו

הוכחה החיונית לצורך אישום , בין השאר בקושי להוכיח חזקה בקרקע, במגוון בעיות משפטיות וראיתיות

 . בעבירה זו

 

למשל הוכחת הזכויות בקרקע נעשית על ידי יחידת הפיקוח . חלק אחר מהקושי נעוץ בבעיות ארגוניות

 מתן חוות הדעת –מחמת מגוון סיבות . קבלת נתונים מחייבת עריכת חוות דעת.  המינהל האזרחישל

 . ולא תמיד ניתנת חוות דעת כאשר היא נדרשת, הנדרשת אורך זמן ניכר

 

רשויות ציבוריות ועובדי , מאחר שחלק נכבד ממעשי הפרת החוק בשטחים נעשים על ידי רשויות מדינה

 . ישראל מולם חסרת אוניםעומדת משטרת ,  מדינה

 

התוצאה היא שאכיפת החוק בכלים של המשפט הפלילי בכל הנוגע למאחזים בלתי מורשים היא בעייתית 

 .ואינה אפקטיבית

 

 

 

 הטיפול במישור המנהלי
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 . הטיפול במישור המנהלי כפוף להחלטה על נקיטת צעדים על ידי הדרג המדיני

 

ולא יפונה , צו תיחום שטח במגמה לפנות מאחז בלתי מורשהללא החלטה של הדרג המדיני לא יוצא 

 .בפועל מאחז בלתי מורשה

 

ויש אלפי צווי הריסה שלא (ללא החלטה של שר הביטחון לא יבוצע צו הריסה נגד בניה בלתי חוקית 

 ; )מומשו

 

י של ללא החלטה של הדרג המדיני לא יסולקו פולשים שלא כדין לחנויות של פלסטינים בשוק הסיטונא

 . וכן הלאה; חברון שהפכו לדירות מגורים על ידי המתנחלים שם

 

 

 תחיקת הביטחון
 

נדרש גיבוי של הדרג , אך באופן מעשי. תחיקת הביטחון בשטחים נתונה לכאורה בידי מפקד האזור

ללא . במיוחד זו הרלוונטית לאכיפת החוק בקשר להקמת מאחזים בלתי מורשים. המדיני לתחיקת הביטחון

 . הדורשת זה שנים תיקונים נרחבים,  לא תתוקן תחיקת הביטחון–בוי כאמור גי

כך לא תוקן עד היום חוק התכנון והבניה הירדני לפיו בניה ללא היתר אינה מהווה עבירה כשלעצמה 

התריעה על כך בפני ראשי המינהל האזרחי בעבר אך , למרות שמערכת אכיפת החוק מודעת לקושי זה

 .ללא הועיל

במיוחד בנוגע למאחזים הבלתי מורשים לא ניתנת לאכיפה פלילית במצב המשפטי , מתחיקת הביטחוןחלק 

עבירה של , עבירה על הצו בדבר מבנים בלתי מורשים, עבירות של שינוע קרוון ללא היתר.  הנוכחי

ילית אינן ניתנות היום למעשה לאכיפה פל) ועוד אחרות( כל אלה –הפרת הוראה בדבר שטח צבאי סגור 

חיילי ,  מושקעים מאמצים של יחידת הפיקוח–וזאת יש  להבהיר . ויש צורך להביא לתיקון חקיקתי

פרקליטים ויועצים משפטיים בפתיחת תיקים פליליים נגד עבריינים , משטרת ישראל, ל"צה

בלי שיש אפשרות שתהיה תוצאה לפעילות , "על ריק", והכול לשווא, לכאורה על תחיקת הביטחון

 . זו

 .והפעילות העבריינית מתנהלת באין מפריע

 כמו למתנחלים העוברים על –ידוע זה תקופה ארוכה לזרועות אכיפת החוק הרלוונטיות , מצב דברים זה

 . הוראות אלה בריש גלי
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 מצויה אף היא –שאמורה לאפשר אכיפת חוק בשטחים  , נראה על כן כי העדר חקיקה מתאימה

 .רג המדיניבחצרו של הד, לפחות בחלקה

 

ניתן היה לטפל ,  שכן למעשהדגש מיוחד יש לשים על הכלים המשפטיים בתחום המשפט המנהלי

ביצוע צווי , כמו פינוי המאחזים(בעבריינות הנוגעת להקמת מאחזים על ידי נקיטה בהליכים מנהליים 

קיטת הליכים אך החלטה על נ. ובכך לייתר את הטיפול הפלילי בחלק לא קטן מהמקרים) 'הריסה וכו

 .מהדרג המדיני, בהקשר זה, והיא אמורה לבוא.  לא באה–מנהליים 

 

 

 אכיפת החוק בשטחים נתונה באופן ניכר בידי הדרג המדיני
 

, במיוחד בנושא הטיפול בהקמת מאחזים בלתי מורשים, עולה מהמקובץ שאכיפת החוק בשטחים

  .הדרג המדיני הישראליבידי , נתונה למעשה  ברובה,  מאכיפת החוק בישראלבנבדל

 

צ שר הביטחון מיום "בכל הנוגע לשנויים חיוניים בתחיקת הביטחון הודיע לי שר הביטחון במכתב מזכ

בפרק , בין השאר, שנויים הנזכרים(כי אכן יש מקום למספר שינויי חקיקה בנושאים שונים , 24.1.05

ה שנעשתה על ידי היועץ המשפטי שנויים אלה בתחיקת הביטחון הינם פרי עבוד).  לחוות הדעת11

ויש לקדמם לכדי , אכן יש לברך על שנויים אלה. א בעיקר בחצי השנה האחרונה"ליהודה ושומרון ודבל

 . 11כפי שיבואר על ידי בפרק , חקיקה מחייבת

 

 

 

המסר הבא מהדרג המדיני בנוגע לאכיפת החוק על  10.2
 המאחזים הבלתי מורשים

 

 ?  מרוב ממשלות ישראל–למעשה ,  רבותמהו המסר שמועבר זה שנים
 

 : אלא התמונה חמורה ומורכבת בהרבה, לא רק שהעבריין הפולש לקרקעות הזולת שלא כדין לא נענש
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חלק מתפיסות הקרקע והבניה שלא כדין נעשו בסיוע משרד השיכון והחטיבה להתיישבות ללא רשות 

לפחות חלק מהקמת המאחזים הבלתי , מנתמדינת ישראל ממ;  בריש גליתוך הפרת החוקוללא סמכות 

המינהל האזרחי מעלים עין זה שנים מהרחבות של שכונות שלמות בסמוך ושלא בסמוך ; חוקיים

לא מדווח כאשר נדרש לדווח על ; לא מקיים פיקוח על הבניה שם; ללא תוכנית מפורטת כדין, ליישובים

בין השאר מחמת הגבלות , דע על מאחזיםוטוען להעדר מי, המאחזים בתואנות של הגדרות מהו מאחז

קרוונים מקבלים לעיתים ממשרד הביטחון היתר כניסה ; הפיקוח שהחיל על עצמו בתחום היישובים

עוזר שר הביטחון להתיישבות מאשר ; ש גם אם אין בסיס משפטי תכנוני ליעד המבוקש להצבתם"לאיו

 דבר ועניין בעוד שר הביטחון מצהיר עליהם לרשויות המדינה כי מאחזים בלתי מורשים הם יישובים לכל

המאחזים הלכו ; צווי הריסה שהוצאו לאלפים משך השנים לא בוצעו; פומבית שהם בלתי מורשים

 לגביהם 2001אף לא לגבי אותם מאחזים המצויים ברשימת מרץ , והתרבו ולא מוציאים צווי תיחום שטח

 4(צ לא מומשו "הוצאו ואושרו בבגם שכבר צווי תיחו;  לפנות–יש התחייבות מדינית ישראלית 

 . אינם מחוקקיםהחיוניים לאכיפת החוק צווים ;)במספר

 

על אף , והקמתם, הפועל היוצא מכל אלה הוא העברת מסר שתפיסת הקרקעות להקמת מאחזים

אין זו .  אינם נוראיים–ולכל הפחות ,  הם מעשים חיוביים- וזאת יודעים הכול –שאינם חוקיים 

 ".רגילה "עבירה

 

 : אף זאת–לא זאת 

 

אף (לא מוקמת לו גדר מערכת להגנתו שהרי תפיסת הקרקע בלתי חוקית היא , כאשר מוקם מאחז

שבכל מקום שיש , ל המקובלת עד כה היא"אך השקפת צה; )שהוראה זו גם היא אינה מתקיימת במלואה

 קרוונים והוא 4הציב מתנחל ' בוכך אם במבוא דותן . ל להגן עליהם"בו יהודים חובה על רשויות צה

 . ל לספק לו הגנה" מגיעים כוחות צה–יושב שם לבדו 

 

נגרר לתת למעשה ההתנחלות הבלתי חוקית גושפנקא , הגם שלא ברצונו, ל"התוצאה היא  שצה

בעצם נוכחותו במקום ובהגנה שהוא מספק לאותם מפרי ; מעצם נוכחותו והגנתו על המתיישבים שם

 .יחד עם מפרי החוק עצמם, ובדות בשטחהוא קובע ע, חוק

 

  הפרת חוק ממוסדת ומוסדית–התוצאה 
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אין לנו עניין עם עבריין או קבוצת עבריינים . הפרת החוק הפכה ממוסדת ומוסדית –במלים אחרות 

, על ידי משרדי ממשלההתמונה הנגלית לעין המתבונן היא הפרת חוק בוטה . הפועלים בניגוד לחוק

הכל תוך הצגת מראית עין כאילו יש כאן , ש ומתנחלים"מועצות אזוריות באיו, ותרשויות ציבורי

 . מערכת מוסדית מסודרת הפועלת כחוק

 

 ; ומפקדיהם, השוטר,  החיל–את המסר הזה הבינו הכל 

 

 

 

 

בנוגע לאכיפת החוק והשפעת המסר  ל"תפקידו של צה 10.3
 מהדרג המדיני על תפקודו

 

ל אמורים לעסוק "חיילי צה. ע לאכיפת החוק בשטחים הוא תפקיד מורכבל בכל הנוג"תפקידו של צה

תפקיד משטרת ישראל הוא לאכוף את ;  וכך הם רואים עצמם ובצדק–בביטחון כמשימתם המרכזית 

בעקבות , י"ש הוקם  מחוז ש"כדי לאפשר למשטרת ישראל לאכוף את החוק על המתנחלים באיו. החוק

 . 1994 – טבח גולדשטיין במערת המכפלה ב המלצות ועדת שמגר הראשונה על

 

זאת משום שכוח המשטרה . ל"דא עקא שמלאכת אכיפת החוק כלפי המתנחלים נופלת גם על חיילי צה

ל נמצא לעיתים ראשון במקום בו מבוצעות עבירות פליליות על ידי "צה; המצוי בשטחים הוא קטן

 המצב הביטחוני המשטרה כלל אינה יכולה לעיתים מחמת; מתנחלים כאשר המשטרה טרם הגיעה למקום

מי שמצוי ראשון . אירוע ביטחוני יכול להפוך בקלות וכהרף עין לזירת עבירה פלילית; להגיע למקום

 . ל ולא משטרת ישראל"באירועים אלה הוא חיילי צה

 

אחת הנוהל הינו תולדה של . ל בשטחים כונן נוהל אכיפת החוק בשטחים"מחמת תפקידו המורכב של צה

ח אומצו "נציין כי כל המלצות הדו. 1994משנת , מהמלצות ועדת שמגר בעניין הטבח במערת המכפלה

לו הסכימו כל רשויות אכיפת , היועץ המשפטי לממשלה דאז בן יאיר הוציא את הנוהל. בידי הממשלה

ועץ  עידכן הי1998בשנת . ל"הנוהל אומץ כחלק מפקודות צה. כ"ל משטרת ישראל ושב" צה–החוק 

בין תפקידי השיטור . סמכויות החיילים לפי הנוהל הן בחלקן כסמכויות שוטר. רובינשטיין את הנוהל
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חיל מוסמך בנסיבות ; החלים על חיילים הוא אסוף ראיות לעבירות פליליות המתרחשות מול עיניהם

 . ח על ביצוע עבירה ועוד"למלא דו, מסוימות לעצור מתנחלים

 

 .עשהאך לא למ. כל זה להלכה

 

זוהי . רואים עצמם בראש וראשונה כמי שאמונים על אספקת הביטחון באזור, ואף מפקדיהם, ל"חיילי צה

איננו נתפס כחלק , תפקיד אכיפת החוק על מתנחלים. ועל כך יש קונצנזוס רחב, מטרתו וייעודו של הצבא

 שחיילים ואף מפקדיהם  אך התוצאה בפועל היא. ולכך ישנן סיבות מספר. ל"אינטגראלי מתפקידו של צה

הוטלה על , לשיטתם, כדי להשיל מעל עצמם את גלימת השוטר שבאופן מלאכותי, עושים לא פעם הכול

 . כתפיהם

 

 למסור הודעות למשטרה על מעשים פליליים לכאורה שנעשו מול אינם מעונייניםוכך נראה כי חיילים 

 ימים בסמוך 3ית בסמוך ליצהר שנעשתה משך  עצי ז600הם אינם מעוניינים לדווח על כריתת ; עיניהם

ל לשלוח את החיילים שהיו במקום למסור הודעה "ומשנדרש קצין בצה; ל שהייתה במקום"ליחידת צה

כתנאי לכך , הוא דורש ממשטרת ישראל לדעת מראש איזה שאלות בדעתה לשאול את החיילים, במשטרה

ל מגיע למקום ומתעמת עם "קצין צה; ז בלתי חוקיכאשר מגיעים שני קרוונים למאח; (!)שיסכים שיחקרו 

בסופו של דבר הכיפה שעל ראשו נתלשת ; המתנחלים על מנת שהקרוונים יחזרו למקום משם באו

בסופו של דבר עומד . הוא מסרב להתלונן ומפקדו עומד על כך שתוגש תלונה; הוא חוטף מכות; ומושלכת

 הוא מסרב –ל בכיר חוטף סטירת לחי ממתנחלת ידועה "כאשר קצין צה; המתנחל לדין ומקבל עונש זעום

 . והדוגמאות רבות הן; )בסוף נאלץ להגיש תלונה(להתלונן 

 

ועוד יותר מכך אינם מעוניינים ליטול חלק בעימות בין ; ל אינם מעוניינים להיות שוטרים"חיילי צה, ככלל

 ; המתנחלים לבין הפלסטינים על קרקעות ושליטה בשטח

 

 . נעשתה התמונה מורכבת עוד יותר–רור הפלסטיני החל להשתולל ומשעה שהט

 

שקודם מטפלים ,  מטבעם של דברים הוא-ל בכיר המכיר את הנושא מקרוב מאד "כפי שמסר לי קצין צה

בתקופת . זאת ככלל. מטפלים בהפרות חוק של מתנחלים) ואם בכלל כאמור(בטרור ורק אחר כך 

נתנו , למעשה פעולות הטרור הפלסטיני. כונים הדברים ביתר שאתנ, התגברות מעשי הטרור הפלסטיני

ל ומפקדיו עסוקים "כאשר חיילי צה. לגיטימציה נוספת שלא לטפל באירועים פליליים חמורים שהתרחשו



 260

 יש מי שמנצל עיסוקם זה להרחבת מפעל –עד מעל לראשם בהספקת הגנה לתושבים ישראלים בשטחים 

 . ההתנחלויות הבלתי מורשה

אלוף . ל ממוקד בבעיות הביטחוניות החמורות שמיצר הטרור הפלסטיני"צה, דבריו של קצין בכיר אחרל

? עם כמה בעיות הוא יכול להתמודד בו זמנית. הפיקוד חייב לתת תשובה לבעיות אלה במקום ראשון

חלק ...שחשב שזה עניין פולטי"יש מי בצבא , בנוגע לתפיסת הקרקעות והקמת המאחזים, ובכלל

  ".מהאנשים הבינו שההוראות הניתנות אינן מיועדות ליישום
 

לשיטת חלק " ציונית ההולמת"התגובה ה, כאשר מתרחש פיגוע נגד ישראלים בשטחים. ויותר מכך

זהו . ונותנים להם לבנות עוד": ל בכיר בשטח"אומר לי קצין צה. מהמתנחלים היא להקים מיד עוד מאחז

לא תמיד , שיטת ניתוב הכעס,  אגב".ם להם לנתב את הכעס לעוד מאחזנותני", "ש"דפוס התנהגות באיו

 ;בדרך של חסימת כבישים ועוד" הוצאת קיטור"אלא גם ב, באה לידי ביטוי רק בעוד מאחז

 

הקמת מאחז במקום שאירע בו פיגוע . תפיסת קרקעות בעקבות פיגוע אינה רק שיטה לניתוב הכעס

לעיתים הוקמו מאחזים כאלה . הגן על המתנחלים שמצויים שםכדי ל, ל להיות במקום"מחייבת את צה

ל יפרוס את כוחותיו "מתוך שיקול שאם צה, בסמוך לציר תנועה  לאחר רצח ישראלים בקרבת מקום

  לעיתים –ל נמצא במקום "כאשר צה, וכך.  תהיה שמירה על הציר–במקום 

 הם חוזרים אליו על מנת לחייב – ל מפנה את המקום"אך אם צה. המתנחלים מתפנים מרצונם מהמקום

 ;"התפיסה הצבאית היוותה מערך להרגעת התושבים "–אומר לי שוטר בכיר , וכך. ל לחזור לשם"את צה

 ".הם כוונו את הצבא לשבת ולמתוח כוחות לאתרים שהיה להם עניין בהם לפרישה צבאית"

 

וכפי שאמר . וזה תיאור מעודן. חליםש נגד מתנ"אינם ממוקדים בשאלות אכיפת החוק באיו, ל וחייליו"צה

 :לי קצין בכיר

 
של חיילי (מבחינתם או התשתיתי , העניין החוקי. יש כאן משימה צבאית "

 ."  הוא לא מעניינם) .ש. ט–ל הכוונה "צה

 

 

 :ויותר מכך אמר
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 –באכיפת חוק נגד מתנחלים (כשאתה מטפל . היום זה בכלל לא מעניין"

ראי . כתבות נגדך, נזק של דמוי? איזה נזק. זקזה יכול לגרום לך נ.) ש.ט

 "מה עשו לתת אלוף אילן פז

 

ואף , ל"הרי שרוב חיילי צה, עוד אציין בפניך כי מהיכרותי רבת השנים את בעיית אכיפת החוק בשטחים

ש ארגנה "טים באיו"כדי להביאו לתודעת המח. מפקדיו אינם מכירים כלל את נוהל אכיפת החוק בשטחים

קציני משטרת , טים"יחד עם אלוף פיקוד מרכז קפלינסקי יום עיון למח, י לפני כשנתיים"חוז שמשטרת מ

, לא השתנה דבר בשטח, אך גם לאחר יום העיון. י והיועץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה"מחוז ש

נים לבצע  אלא שהם אינם נכו-ל "שכן הבעייתיות אינה טמונה רק בכך שהנוהל לא הגיע לאוזני חיילי צה

 .אותו

 

 

 "רוח המפקד"
 

כאשר ,  כאשר יש העלמת עין".רוח המפקד"מהי : ל בכיר"כניסוחו של קצין צה, הקושי המרכזי הוא

ל מסבים "כאשר חיילי צה, ברגע האחרון; ל ליווה אותם עד לישוב"צה; קרוונים שהגיעו באשור לשטח

ואף לא ,  ולא קורה שום דבר– מורשה  מוסעים הקרוונים מרחק קילומטר משם למאחז בלתי–את גבם 

כאשר המדינה היא שמחברת תשתיות לקרוונים שהגיעו שלא ;  אז לחיילים הועבר מסר-נפתחת חקירה 

ל מרשים לעצמם להתגורר במאחזים בלתי "כאשר קציני צה;  לחיילים מועבר מסר–כחוק למאחז 

 , כאשר פונים אליהם ודורשים שיתפנו משם מרצונם; מורשים

 

אישרה חיבורם  לחשמל , הם משיבים שהמדינה היא שנתנה להם את הקרוון ואת החיבור לתשתיותו

 ; אז מועבר מסר–ולא קורה כלום . ולמים

 

 ". ולכן אין להסתכל עליהם דרך הפריזמה החוקית, שהמתנחלים עושים מעשה ציוני" היא "רוח המפקד"

 

הם עולים בקנה אחד עם דברים ששמעתי מקציני ולמעשה , אלה הדברים שנמסרו לי על ידי מפקד בכיר

 .  ל האחרים עמם נפגשתי"צה
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 אי ביצוע צווי תיחום 10.4
 

לעניין זה חומרה . דוגמא בולטת להעדר אכיפה שמקורה בדרג המדיני היא אי ביצוע צווי תיחום

 אלא בהפסקת תהליך של אכיפה לאחר, מיוחדת שכן אין מדובר בהעדר אכיפה בדרך של מחדל

 . שבית המשפט העליון אישר את האכיפה

 

כי אין כוונה אמיתית לפינוי , לשוטרים ולציבור בכלל, לחיילים, בכך מועבר מסר ברור למתנחלים

הצהרות שלוחיו בבית המשפט . כי הדרג המדיני מדבר בשני קולות. המתנחלים ממאחזים בלתי מורשים

 . שר אין כל עילה משפטית לעיכובכא, בהעדר מעשה הנובע מהן, העליון נותרו חלולות

 

החלו להתגודד , ל העביר למקום כוחות"צה, כאשר היתה כבר כוונה לפנות אחד המאחזים הבלתי מורשים

, ל שהיו במקום"חיילי צה. ניתנה הוראה מדינית ברגע האחרון שלא לפנות. אלפי מתנחלים בקרבת מקום

 . חזרו כלעומת שבאו, נכונים לפינוי

 .  חזרו המתנחלים ושבו למקום למחרת–כאשר פונה מאחז . עט מאד מאחזים מאוישיםבעבר פונו מ

 

 . התנהלות זו מעבירה מסר שלילי בכל הנוגע לאכיפת החוק בקשר למאחזים הבלתי מורשים

 

ביקשתי התייחסותו של שר הביטחון לאי פינוי המאחזים שצו התיחום שטח שהוצא כנגדם אושר על ידי 

 . צ"בג

 

 : ון הסביר את אי ביצוע צווי התיחום כךשר ביטח

 

 

, עיתוי פינוי המאחזים הבלתי מורשים נתון להערכת מצב מבצעית"...

כידוע כרוך הפינוי בהיערכות רחבת היקף . ביטחונית ומדינית בכל זמן נתון

ל ומשטרת ישראל הכוללת העברת כוחות מפעילות ביטחונית "של צה

ע וריתוק כוחות רבים למשימת " פחהשבתת פעילות נגד, ע"חיונית ביש

מטבע הדברים קשה בתקופות מסוימות לבצע ריתוק כזה לפרקי זמן . הפינוי

ל "יצוין כי סיום ההליכים המאפשר פנויים של המאחזים הנ...ממושכים

התרחש בסמוך למועד ההחלטה על ההתנתקות הכרוכה כידוע בפינוי 

ברגישות , עניין זה יאמרל. משמעותי של יישובים בעזה ובצפון השומרון

ע בקשר לנושא ההתנתקות וכל הכרוך "האווירה ביש, כי לעת הזו, הראויה
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, חייבה לדעת ראש הממשלה ושר הביטחון אשר התייעצו בנושא, בכך

 "בחינה זהירה במיוחד של עיתוי פינוי מאחזים בלתי מורשים

 

עם . כפי שהבהיר שר הביטחון, ינו פשוטאכן ההחלטה על הפינוי כרוכה בשיקולים שונים וביצועה ודאי א

 . שההסבר שניתן אינו מספק, זאת אני סבורה בכל הכבוד

 

תוך ביצוע הפרות חוק חמורות , תופעת המאחזים הבלתי מורשים מתרחשת מול עינינו זה שנים ארוכות

ישראל רשויות המדינה והדרג המדיני של , מעשים אלה ידועים למעשה לגורמי אכיפת החוק. ונמשכות

כל השנים הללו לא נקטו הרשויות בצעדים נחושים לאכיפת החוק במטרה להפסיק מעשים . מזה שנים

, עשו רשויות שונות של המדינה ככל יכולתן כדי לתמוך בתופעה, כעולה מחוות דעת זו. להיפך.  אלה

 מזה שנים זהו המסר הכפול שעובר. ואף בניגוד לחוק, וזאת ללא סמכות, לממן אותה ולעודד אותה

 .מהדרג המדיני ורשויות המדינה ביחס למאחזים הבלתי מורשים

במורכבות ההוצאה אל הפועל של צווי , צ"הצדקת אי ביצוע צווי התיחום שהוצאו ואושרו על ידי בג

צ ללא "ככל שחולף הזמן מעת אישור צו התיחום על ידי בג. אינה יכולה לעמוד לאורך זמן, התיחום

ועולה חשש שמא זוהי , מתקבל רושם כי אין כוונה ממשית לפנות את המאחזים הללוהולך ו, מימוש הצו

 .  עוד חוליה בתסמונת המסר הכפול

 

, ש"לאחרונה כתב ראש המינהל האזרחי לאלוף פיקוד מרכז מכתב שעניינו אכיפת החוק והסדר באיו

והמסר השלילי , י המאחזיםתנופת עיבו, בעניין אי פינוי המאחזים, בקשר לפנוי מאחזים בלתי מורשים

 : אביא קטע מדבריו. חיילים ושוטרים מאידך,  מתנחלים מחד–שמעבירה אי האכיפה לכל הנוגעים בדבר 

 

תמונת מצב זו מטילה צל כבד עלינו כרשויות האחראיות על החוק והסדר "

 לא רק בעיני האזרח " כל הישר בעיניו יעשה"ומקבעת מציאות של , ש"ביו

השוטרים ועובדי , המפקדים,  החיילים–אלא חמור מזה , והפשוט והנהגת

, אוכלוסיות אלה מבינות את אי העשיה כמסר. המדינה העוסקים במלאכה

 שזה בדיוק מה –) והתחיל להשתנות לאחרונה(שהובן אף בשנים קודמות 

 ..."שמתכוונים שיהיה

 .'לחוברת ג 17נספח כב מסומן "מכתבו רצ

 

 :ולמסר הכפול, ביחס לצורך בפנוי המאחזים, אמר לי קצין בכיר מאדברצוני להפנותך לדברים ש
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מי שחוזר . צריך לנקוט בצעדי ענישה כלפי מי שמתנגד לפינוי וחוזר"

כל ההתנהלות ...ההתייחסות אליו היא סלחנית. חוזר ונשנה, זה עבריין

זה לא התנהלות מדינתית נחושה ואוכפת את מה . יש בה מסרים כפולים

זה מטיל את העומס על החיילים מול המתיישב ולא . בתשהיא חוש

היתה צריכה . היה צריך להיות אחרת..איפה שזה צריך להתנהל

היה צריך להעמיד לדין ולהעניש . להתקבל החלטת ממשלה על פינוי

 .ודאי אם חוזר לאותו מקום. את מי שלא מקיים החלטות ממשלה

 –ודאי אם פונה . ןאדם שגר במקום בלתי מורשה צריך להעמידו לדי

 "וחזר לאותו מקום

 

 אלא שותפים ,ולבצעהנראה על כן כי לא רק אני סבורה שיש להביא להחלטה נחושה לפינוי המאחזים 

 .לדעה זו גם גורמים בכירים מאד המכירים את הבעייתיות על כל פניה

 

 

  התגברות מעשי הפרות החוק–תוצאת אי אכיפת החוק  10.5
 

ל ביחס  לעבריינות של "המועבר לעיתים על ידי חיילי צה, עברת מסר רך מדיקושי נוסף טמון בה

ל " אם במהלך פינוי קרוון פוגע מתנחל בצמיגי מכוניתו של קצין צה.גם כלפי החיילים עצמם, מתנחלים

מסר שיש לו ,  אז מועבר מסר למתנחלים מתנגדי הפינוי–בכיר שנוכח בשטח ולא נעשה מאומה בעניין 

 .  הפרת חוק בוטה יותר בפעם הבאה שיפונה קרווןתוצאות של

ל מאפשרים לקרוון להגיע ליעד שאסור היה לו להגיע משום שאין להם עניין להתעמת עם "אם חיילי צה

ל לפנות קרוונים "כאשר מגיעים חיילי צה.  אזי מועבר מסר למתנחלים של העלמת עין–מתנחלים 

 .  אז מועבר מסר–בישראל בהריסת מבנים לא חוקיים ופטישים בידיהם ולא עם טרקטורים כמקובל 

 

 

 

, במצח נחושה, בחוצפה, היא התגברות מעשי הפרת החוק, תוצאת היחס הסלחני כלפי מפרי החוק

ל שקיבל הוראה לפרק חיבור "היא קצין צה, מהעת האחרונה, דוגמא מאלפת לדברים. ללא חשש

, הגיעו מתנחלים למוצב שלו, לאחר מעשהו. צהרלתשתיות של שני קרוונים שהגיעו למאחז בסמוך לי

 לא עצרו אותם –ל שהיו במקום "חיילי צה. ושברו את צינורות המים למוצב, רו את הרכב שלו'פינצ

רק בדיעבד נפתחה . גם פרטים על המבצעים לא מסרו למשטרה). למרות שהם מוסמכים לעשות כן(

 .חקירה
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מעשה דוגמת זה . לא היו המתנחלים מעיזים לפעול כך,  אלהל למעשים"לולא היחס הסלחני של חיילי צה

שהם , ל איננו ממלא את תפקידו כאוכף חוק"צה, מעיד שלהבנת המתנחלים הפעילים בהקמת המאחזים

, זוהי הבנת המציאות על ידם. בכוח,  יזכה לנחת זרועם–ומי שיקום נגדם , בעלי הבית האמיתיים במקום

 .ס סלחני של הרשות אוכפת החוק נגדםמיח, בין השאר, והיא ניזונה

 

 

 י "משטרת מחוז ש 10.6
 

י בהתאם להמלצות ועדת שמגר הראשונה כמבואר לעיל שאומצה "משטרת ישראל הקימה את מחוז ש

ההמלצה להקים את המחוז באה על רקע העדר אכיפה הולמת של החוק בשטחים בעבירות . בידי הממשלה

 . על רקע אידאולוגי

 

והם , י מעלה קשיים לא מעטים שעל משטרת המחוז להתמודד עמם"ת משטרת מחוז שבחינת פעילו

 .נעמוד על עיקרם. ייחודיים למחוז זה

 

משטרת ישראל .  ש"מפקד האזור הוא האחראי לסדר ולביטחון בשטחי איו, בהתאם לדין הבינלאומי

 . ל" על צה–קרי , האזורהאחריות הכוללת על הסדר והביטחון מוטלת על מפקד . כפופה למעשה למרותו

 

אך כפי . משטרת המחוז אמורה להתמודד עם אכיפת החוק הפלילי על האוכלוסייה הישראלית במקום

אירוע ביטחוני יכול להפוך כהרף . חוט דק מבדיל בין אירוע ביטחוני לבין אירוע פלילי, שכבר תיארתי

כדי מעשה שיש בו פוטנציאל ביטחוני כבד אירוע פלילי עלול להתלקח ל. עין לאירוע שיש בו גם פן פלילי

וזאת יש להדגיש . ל"בשיתוף פעולה בינה לבין חיילי צה, מכאן שמשטרת ישראל תלויה לא פעם. משקל

 אלא דווקא ביחסם של החיילים – הקושי אינו טמון בשיתוף פעולה בין המפקדים הבכירים –

. יכולתה לאסוף ראיות נפגעת. ום באיחורמופיעה המשטרה במק,   בהעדר דווח מיידי על עבירה.בשטח

 –העדר נכונות של חיילים למסור על מה שראו עיניהם ביחס לפעולות של מתנחלים החשודות כעבירה 

 . פוגעת ביכולת המשטרה לאסוף ראיות

ל אינם מדווחים על "אם חיילי צה. י"ל ולא שוטרי מחוז ש"הנוכחות המסיבית בשטח היא של חיילי צה

 .  משטרת המחוז לא יכולה לתת את התשובה הנחוצה לאכיפת החוק על העבריינים–להם מה שידוע 
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י נאלצת "משטרת  מחוז ש. אך עדיין אין אלה פני המציאות כולה עמה על שוטרי המחוז להתמודד

, )אמנם חלקה הקטן הוא כזה ואין להקיש מכך על הכלל(להתמודד עם אוכלוסייה שחלקה רואה בה 

. ש"אלא במוקדים נוספים בשטחי איו, אך לא רק שם, במיוחד בחברון. כמעט" לטון זרש"נציגים של 

משליכים ; י בחברון בתופעה של ילדים המשליכים ביצים על פרצופם"זה מכבר נתקלים שוטרי מחוז ש

אין שיתוף , בחברון למשל, בנוסף לכל אלה; יפ משטרתי'אפילו בלוק הוטל מבניין גבוה על ג; אבנים

 –שוטר המבקש למשל לאתר מקום מגוריו של פלוני . י לבין מתיישבים בשטחים" בין משטרת שפעולה

 . וכן הלאה. יתקל בקיר אטום של שתיקה

 

בין השאר על ידי ,  אותם תיקים הרלוונטיים לתפיסת קרקעות שלא כדין–בעיה מיוחדת לתיקי הקרקעות 

לשם העמדה לדין בעבירה של הסגת . בקרקע מתעוררת בשאלת הזכויות –הקמת מאחזים בלתי מורשים 

 רוב הקרקעות לא עברו הליך -כאמור . או הבעלים של קרקע, יש צורך להוכיח מי המחזיק, גבול פלילית

שוטרי . גם הוכחת חזקה בקרקע היא בעייתית. של הסדר מקרקעין כך שיש קושי לגבי הוכחת הבעלות

גם אם . הדבר אורך זמן ונתקל בקשיים. ל האזרחיי נאלצים לקבל חוות דעת בנושא מהמינה"מחוז ש

כמו כן .  אזי לא תמיד המידע שנמצא בידי המינהל האזרחי הוא מהימן ומדויק–מתקבלת חוות דעת 

, דין מסובך ומורכב מרבדים של דין עותומני, מתעוררות שאלות מתחום הדין המהותי של דיני המקרקעין

עקב . י האפשרות המעשית לטפל בנושא" לשוטרי משטרת שאין. ותחיקת הביטחון, ירדני ומנדטורי

 .כמעט שלא מוגשים כתבי אישום בגין מעשים אלה, בעיות קשות אלה

 

שאינה מזדרזת לשתף פעולה עם המשטרה בנוגע , קושי אחר טמון בהתנהגות האוכלוסייה הפלסטינית

 יתכן שהדבר נובע מחמת חוסר .ונמנעת לעיתים קרובות מהגשת תלונה על מעשי עבירה, לביצוע עבירות

 . בין משום קשיי הגעה ובין מחמת טעמים אחרים, אמון של הפלסטינים במשטרה

 

 .קושי חמור בהשגת ראיות, התוצאה בשורה התחתונה היא

 

שוטרי המחוז מוקפצים לא . שטח הפריסה שלו הוא רחב. י הוא דל"מעבר לכל אלה כוח האדם במחוז ש

משמעות הדברים היא שהיקף כוח האדם המוקצה לטיפול בעבריינות . םפעם לעזרה במקומות אחרי

 .ש אינו הולם"בשטחי איו

 

עומדת המשטרה , אך מעבר לבעיות הרבות שבטיפול בתיקים מסוג זה בכלי האכיפה של משפט פלילי

  בניה בניגוד לחוק –כפי שכבר סקרתי לעיל , חסרת אונים מול מעשי הרשויות עצמן
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או אף , תפיסת קרקעות סקר; וזאת באופן מסיבי של שכונות שלמות ומאחזים, רטת כדיןללא תוכנית מפו

לא מטפלת משטרת , כאשר הם נעשים על ידי רשויות המדינה, בכל אלה. קרקעות פרטיות של פלסטינים

 .  ישראל

 

 . כך מעבירים הם מסר לשוטרים, כמו שמעבירים מסר לחיילים, מעשים אלה

 

ששינוי אפקטיבי בנוגע לאכיפת ,   ככל שאני מבינה  נוכח האמור עד כאן היא,עמדת משטרת ישראל

שינוי המסר המדיני שיבוא לידי , החוק בגין מעשי עבירה הכרוכים בהקמת מאחזים בלתי מורשים היא

הפסקת פעולות הבניה הבלתי חוקית הנעשות במימון : ביטוי בראש וראשונה בהפסקת המסר הכפול

הפסקת פעולות תפיסת הקרקעות הבלתי חוקית בהן מעורבות רשויות ; של המדינהובעזרת רשויותיה 

בשינויי חקיקה מתחייבים כמו לגבי עבירות של שינוע קרוון ללא היתר ובניה בלתי חוקית ; המדינה

ל ומשטרת ישראל בכל הנוגע לתפקידי אכיפת החוק כלפי "הגברת שיתוף הפעולה בין חיילי צה; ואחרות

הגדלת מספר , וכן.  הישראלית בקשר למאחזים הבלתי מורשים ועבריינות על רקע אידאולוגיהאוכלוסייה

ל עלתה הצעה לאפשר למשטרה במחוז לעשות "בפגישה שקיימתי עם המפכ. י"השוטרים במחוז ש

ניתן להיעזר בהם לצורך פינוי מאחזים . ש"ב המצויים בשטחי איו"שימוש למבצעים מיוחדים בשוטרי מג

 .  מיוחדים אחריםומבצעים

 

 

 סיכום 10.7
 

ומשטרת , בכירים אחרים במערכת הביטחון, ל"ברצוני להביא בפניך את עמדת רוב רובם של קציני צה

כי הקושי המרכזי בכל הנוגע לאכיפת החוק בשטחים לגבי , שהסבירו לי איש איש כלשונו וסגנונו, ישראל

, שנים ממשלות ישראל לכל דרגי הביצועהמסר הכפול העובר כל ההמאחזים הבלתי מורשים הוא 

 תופסק דרך ההתנהלות – מרגע שהממשלה תחליט על מדיניות ברורה אמרו לי .הביטחוניים והאזרחיים

 . המתוארת וימצא גם הפתרון

 

עתה נעבור לתיאור הכלים המשפטיים הנוכחיים הטעונים שנוי על מנת לאפשר אכיפה יעילה יותר של 

 . ים הבלתי מורשיםהחוק בכל הנוגע למאחז
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 פרק אחד עשר

הרפורמה הנדרשת לטיפול בהפרות חוק בקשר 
 ש"למאחזים הבלתי מורשים באיו

 :הרפורמה הנדרשת בתחיקת הבטחון .11.2 חקיקה בכנסת .11.1

 אין צורך בשלב זה באלטרנטיבה חקיקתית-הצו בדבר מבנים בלתי מורשים 11.2.1   

 1539) הוראת שעה(נים בלתי מורשים תיקון צו בדבר מב 11.2.2   

 חקיקת צו בדבר פינוי יבילים ששונעו בעבירה לאחר שהוצבו בשטח 11.2.3   

 קביעת בניה ללא היתר כעבירה 11.2.4   

 )1445(תיקון צו בדבר אישור הליכי תכנון ובניה  11.2.5   

 )1472(   תיקון צו בדבר סילוק פולשים 11.2.6   

 

 

 מבוא
 

 –ראה פרק עשירי (שלושה הם הגורמים המרכזיים לכשלי אכיפת החוק בשטחים , תי לעילכפי שביאר

 ).מבוא

 

בד בבד . יש בראש וראשונה לשנות את המסר המדיני, כדי להפסיק את הקמת המאחזים הבלתי מורשים

 . יש לתת הנחיות והוראות מנהליות למשרדי הממשלה להפסקת תמיכתם במאחזים הבלתי מורשים

 

רק במקום , רמה הנדרשת בכל הנוגע לכלים המשפטיים באה מבחינת סדר חשיבות הדבריםהרפו

המאפשר לממשלה המעוניינת לאכוף את מדיניותה כלפי , הכלים המשפטיים הם אמצעי משלים. השלישי

 . מי שמפר את החוק
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פורמה רבת הם טעונים ר. הרי שאין בהם לתת תשובה לצרכים, בכל הנוגע לכלים המשפטיים הקיימים

לאחר מכן אציין את . ראשית אמנה את המעשים בהם מתבטאת תופעת המאחזים הבלתי מורשים. היקף

 . הנושאים בהם אני מציעה רפורמה חקיקתית

בטרם אדרש לגופם של עניינים ברצוני להביא לידיעתך כי היועץ המשפטי ליהודה ושומרון ואנשיו וכן 

, ית עוסקים מזה זמן בהצעות שונות לשנויי צווים וחקיקה צבאיתענף הדין הבינלאומי בפרקליטות הצבא

 נעשית עבודה בהקשר זה גם אצל המשנה ליועץ . במיוחד בחצי השנה האחרונה

 

חלק מהצעותיי המוצגות להלן מתבססות על עבודה שנעשתה בהקשר . המשפטי לממשלה מר מייק בלס

 .זה על ידם

 

יש להקצות פרקליטים לייעוץ המשפטי של . ברפורמה החקיקתיתכי אין די , עם זאת יש לציין כבר עתה

מסר של אכיפה שצריך כל אלה בצד , יהודה ושומרון על מנת שהכלים המשפטיים יופעלו הלכה למעשה

  .להיות מופנה כלפי כל גורמי אכיפת החוק

 

 

 תופעת המאחזים הבלתי מורשים באה לידי ביטוי באלה
 

הצבת מבנים כמו ; פריצת דרכים; הבאה לידי ביטוי בגידור קרקעות, ןתפיסת חזקה במקרקעין שלא כדי

, זריעה, עיבוד הקרקע; פתוח הקרקע כולל חישוף והכנת תשתיות; עמודי חשמל, אנטנות, מגדל מים

 ;מניעת גישה תוך יצירת איום, רעייה בקרקע, נטיעה

; רים כמו מכולות וסככותהצבת קרוונים ומבנים אח; בניה ללא תוכנית מפורטת וללא היתר בניה

 .השתלטות על מבנים קיימים

 ; שינוע קרוונים מישראל לשטחים ובתוך השטחים

 ;למבנה המחובר לקרקע) הניתן להעברה(ובכך הפיכתם מטובין , חיבור קרוונים לתשתיות ואכלוסם

 .חיבור לתשתיות כולל רשת החשמל והמים

 

 תחיקת הביטחון –כאמור . ם התנהגויות אלההכלים המשפטיים אמורים לתת תשובה להתמודדות ע

אסקור להלן את . הנוכחית אין בה כדי לתת תשובה הולמת לטיפול בתופעת המאחזים הבלתי מורשים

בפרק ההמלצות אמנה את כל תחיקת . הכוללת גם תיקון חקיקה בכנסת, עיקרי הרפורמה המוצעת על ידי

 .השחלקה אינו מוזכר בפרק ז, הביטחון שטעונה שנוי
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 עיקרי הרפורמה הנדרשת
 

 חקיקה בכנסת
 

 שיפוט –יהודה ושומרון וחבל עזה (לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום ) א(2תיקון סעיף 

על מנת שניתן יהיה להעמיד ישראלי לדין בישראל , 1977 -ח "תשל) בעבירות ועזרה משפטית

  שינוע –והן בין השאר , ראלבעבירות לפי תחיקת הביטחון באזור שאין להן מקבילה ביש

 

עבירה בגין הפרת הצו ; הפרת הוראה בדבר שטח צבאי סגור; יביל ללא היתר או בניגוד לתנאי היתר

 . ואחרות, בדבר מבנים בלתי מורשים

הכול כמפורט בגוף , שאינו מחייב חקיקה בכנסת,  ניתן לבחור בפיתרון אחר לקושי המוצג לעיל:הערה

 .נושא זהחוות הדעת בהתייחס ל

 

 שנויים בתחיקת הביטחון
 

שהוא הכלי האכיפתי )  הוראת שעה( הצו בדבר מבנים בלתי מורשים –לגבי פינוי מאחזים  .א

יהיה מקום לשקול החלפתו . אסקור צו זה להלן.  נראה מספק בשלב זה–הנוכחי לפינוי מאחזים 

 .ן תשובה לצורךבאלטרנטיבה חקיקתית בעתיד  רק אם יוכח כי הצו הנוכחי אינו נות

 

 על ידי קביעת 1539) הוראת שעה(צו בדבר מבנים בלתי מורשים תיקון סעיף העונשין ב .ב

הענישה צריכה לכלול עונש מאסר משמעותי . עונש ספציפי בגין ביצוע עבירה לפי הצו האמור

 . וקנס כספי כבד

 

ר העברת טובין תקנות בדבו 1978 –ח " התשמ1252צו בדבר העברת טובין מספר תיקון  .ג

 מכוחם יהיה ניתן לתפוס קרוון שהונח על הקרקע או חובר לתשתיות )הובלת מבנים יבילים(

 . והכל בתוך פרק זמן קצר שייקבע, ולסלקו מהשטח בהליך מנהלי מקוצר

 

 על ידי קביעה בו של תנאים למתן היתר לשינוע 1252צו בדבר העברת טובין מספר תיקון  .ד

תן היתר לשינוע יביל אלא אם הוצג היתר בניה כדין להצבת הקרוון המבוקש לא יינ). 1: (יביל

ומהנדס , הוצגה תוכנית מפורטת בת תוקף; הוצג תצלום אוויר של מקום היעד; במקום היעד
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המבקש יסביר ). 2. (המועצה המקומית אישר בכתב כי הקרוון המיועד יוצב בהתאם לתוכנית

 18מבקש ההיתר יפקיד ערובה למשך ) 3. (ת היבילבתצהיר ערוך כדין את הצורך בהובל

 .חודשים להבטחת הנחת הקרוון במקום היעד המוצהר והשארתו במקום

 

 על ידי כך שבניה  הירדני1966 לשנת 79חוק זמני , חוק תכנון ערים כפרים ובנייניםתיקון  .ה

ויוסמכו ; הייקבע בית המשפט המוסמך לדון בעבירות אל; ללא היתר תקבע כעבירה פלילית

 .  תובעים

 

בישראל לצורך " 4טופס "תיקון חוק התכנון והבניה הירדני לצורך החלת הסדר מקביל לחובת  .ו

 על ידי חקיקת הוראות מקבילות , חיבור מבנה לתשתיות כמו מים חשמל וטלפון

 

תקנות התכנון  ל5 ולסעיף 1965 -ה "חוק התכנון והבניה התשכא ל157ככל האפשר לסעיף 

 .1981 -א "התשמ, )מים וטלפון, אישורים למתן שירותי חשמל(ניה והב

 

של פלסטינים  חקיקה שתעניק סמכויות נרחבות יותר לטיפול בפולשים שלא כדין לקרקע פרטית .ז

  ).1472(צו בדבר סילוק פולשים על ידי תיקון 

 

 –") ר הליכי בניהצו אישו: "להלן ()1445מספר (צו בדבר אישור הליכי תכנון ובניה תיקון  .ח

 . 1996 משנת 150צו שנתן תוקף לפי תחיקת הביטחון להחלטת הממשלה 

 

 .להלן, אדון בכל אחת מההצעות בפרוט

 

 

 חקיקה בכנסת 11.1
 

 ומספר עבירות נוספות, העמדה לדין פלילי בגין שינוע קרוון ללא היתר

 
 מבוא
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אך עבירה זו היא למעשה ,  היתרבתת פרק זה נעסוק בעבירה הפלילית של שינוע קרוונים ללא

תכלית סקירה זו היא . ש"דוגמא לבעיה באכיפת החוק לגבי שורה של עבירות נוספות בשטחי איו

לפיו אם הפר ישראלי הוראה הקבועה בתחיקת הביטחון , להבהיר את המצב המשפטי הנוכחי

דו לדין בגינה בבית  כמעט שלא ניתן להעמי-שלא קיימת לה מקבילה בדין הישראלי הפנימי, באזור

בגדר תוצאה זו . ולמעשה אין בית משפט מתאים אחר בו ניתן להעמידו לדין, משפט בישראל

התוצאה ממצב דברים זה היא העדר אכיפה . נמצאת גם העבירה של שינוע קרוונים ללא היתר

 . ועבירות נוספות כאמור–פלילית של עבירת שינוע קרוונים ללא היתר 

 

 . בכך יעסוק תת פרק זה שלפנינו. פיתרון דחוףיע לבעיה זו יש להצ

 

חוות דעתי שלהלן תתמקד בעבירה פלילית של שינוע קרוון ללא היתר באשר היא קשורה בטבורה לנושא 

וחלקן קשור אף הוא , עבירות נוספות לגביהן מתעוררת בעיה דומה. הקמת המאחזים הבלתי מורשים

 :הן אלה, מורשיםבאופן הדוק לעניין פינוי מאחזים בלתי 

 

 

 

 

 ;1539מספר ) הוראת שעה( לצו בדבר מבנים בלתי מורשים 12עבירה לפי סעיף 

 ; עבירה בשל הפרת צו כניסה לשטח צבאי סגור

 ;  ללא היתרB – ו Aהובלת חומרים מתלקחים בתוככי האזור לאזורי 

 ;הבאת חומרים מתלקחים לאזור והובלתם באזור ללא היתר

 

 .נוספות על אלה לגביהן מתעוררת אותה בעיהיתכן שיש עבירות 

 

 לתקנות שעת 125 לגבי העבירה של כניסה לשטח צבאי סגור ניתן להעמיד לדין לפי תקנה -הערה (

נראה לי . אך קיימת הנחיה של פרקליט המדינה שלא להעמיד לדין לפי תקנות אלה אלא באישורו. חירום

שיהיה בבחינת , דחוקה זו ולתת לקושי פתרון כוללעל כן שלצורך עניינינו יש להתעלם מאפשרות 

 ).תשובה לכלל תחיקת הביטחון המעוררת את אותה בעיה

 

 העבירה הפלילית של שינוע יביל ללא היתר 11.1.1
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קשורה קשר הדוק , ובמיוחד בכל הנוגע להקמת מאחזים בלתי מורשים, הבניה הבלתי מורשית בשטחים

כחלק מסקירת סמכויות ,  העוסק בשינוע קרוונים9.1.9 בנושא בפרק ראה סקירה(לנושא שינוע קרוונים 

 ). המינהל האזרחי לעיל

 

צו בדבר העברת טובין לפי בהיתר ש יש צורך "כדי להכניס  קרוונים לשטחי איו, כפי שכבר כתבתי שם

הובלת מבנים (ותקנות בדבר העברת טובין ; 1389) תיקון(צו בדבר העברת טובין ; 1252מספר 

 ).יליםיב

 

 

 :הן אלה, ההוראות המרכזיות בצווים לעיל
 

 :קובע.א.2 סעיף 1252צו בדבר העברת טובין 

 

 ".הבאת טובין לאזור והוצאת טובין מהאזור טעונות היתר מאת הממונה"

 

 

 : לאותו צו קובע.א2סעיף 

 

כי הובלתם של טובין , ראש המנהל האזרחי רשאי לקבוע בתקנות"

 ".יה טעונה היתר מטעם הממונהמסוימים בתוך האזור תה

 

, לרבות תנאים בדבר העשייה בטובין לאחר הבאתם לאזור"הממונה רשאי להתנות מתן היתר בתנאים 

 ; ) לצו3' סע ("והדרך בה יובלו ליעדם

 

 : לאותו צו קובע5סעיף 

 

 מאסר חמש –דינו , העובר על הוראות צו זה או מפר תנאי שניתן מכוחו"

 ". שנים

 

יהודה (צו בדבר העברת טובין  שהוצאו מכוח ה)הובלת מבנים יבילים(בר העברת טובין תקנות בדב

 : 2 נקבע בסעיף 1998 –ח "תשמ) 1252מספר ) (ושומרון
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 ". הובלתו של מבנה יביל בתוך האזור טעונה היתר"

 

 

והובלתו בתוך האזור שלא בהיתר או תוך הפרת , ש שלא בהיתר"מכאן הכנסת קרוון לשטחי איו

מהווה עבירה פלילית לפי תחיקת הביטחון בשטחי ") הובלת קרוון שלא בהיתר: "להלן(נאיו ת

 . ש"איו

 

 .  מוגשת נגדו תלונה למשטרה על ביצוע עבירה פלילית–משנתפס מסיע קרוון ללא היתר 

 

 ,י בכל הנוגע לסוג זה של עבירות מלמד"עיון בריכוז נתונים מטעם יחידת התביעות של משטרת מחוז ש

הסתיימו בסגירת התיק על ידי ) 2003 עד 2002 תיקים שנפתחו בשנים 19כ "סה(שרוב התלונות 

 .  חוסר ראיות–אך עיקרם , המשטרה מטעמים שונים

לחוסר הראיות המתברר בתיקים אלה יש קשר לקונסטרוקציה המשפטית לפיה פעלה התביעה הכללית (

 ). עד כה

 

חיים צבי פוגל ' מדינת ישראל נ, 1500/02פ .ת, ר סבאתיק אחד שהוגש לבית המשפט השלום בכפ

 . הסתיים בזיכוי– שעשוע -בפני השופטת מימון , 'ואח

 

זאת מאחר  . שכן התביעה הכללית החליטה שלא לערער עליו,  נעשה חלוט–ל "ד בעניין פוגל הנ"פסה

על הטיפול הכולל וזיכוי זה משליך , שהוחלט בפרקליטות המדינה כי ככל הנראה בדין זוכה הנאשם

 . בתיקים אלה

 

 

 אפשרות העמדה לדין של ישראלי בעבירה לפי הצו בדבר העברת טובין 11.1.2
 

אך זו אינה מהווה עבירה . העבירה של שינוע יביל ללא היתר הינה עבירה לפי תחיקת הביטחון בשטחים

ה פלילית לפי הדין החל בדרך כלל לא  ניתן להעמיד לדין בישראל מי שלא עבר עביר. פלילית בישראל

 . בישראל

 

הדרך שהותוותה בתביעה הכללית בישראל להתמודד עם קושי זה היא העמדה לדין פלילי בישראל  של 

 לחוק העונשין בשילוב עם 287בעבירה פלילית לפי סעיף , ש שלא כדין"מי ששינע קרוון לשטחי איו
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 שיפוט –דה והשומרון וחבל עזה יהו(חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום ל) א(2סעיף 

וכל אלה בשילוב עם תחיקת , "))א(2סעיף : "להלן (1977 –ח "תשל) בעבירות ועזרה משפטית

 . הביטחון שהזכרתי לעיל בנוגע לשינוע יביל ללא היתר

 

 : נפרט בדבר

 

 :  לחוק העונשין קובע287סעיף 

 

אדם המפר הוראה שניתנה כשורה מאת בית משפט או מאת פקיד או "

 ". מאסר שנתיים–דינו , הפועל בתפקיד רשמי ומוסמך לאותו עניין

 

, ל"הנ) א(2העמדתם לדין של נאשמים בבית משפט בישראל בגין עבירה שבוצעה באזור נסמכה על סעיף 

 :שכך נקבע בו

 

לפי הדין , בנוסף לאמור בכל דין יהיה בית המשפט בישראל מוסמך לדון"

אל על מעשהו או מחדלו שאירעו באזור אדם הנמצא בישר, החל בישראל

, וכן ישראלי על מעשהו או מחדלו שאירעו בשטחי המועצה הפלסטינית

והכול אם המעשה או המחדל היו עבירות אילו אירעו בתחום השיפוט של 

 ".בתי המשפט בישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 : הקושי בהעמדה לדין לפי קונסטרוקציה משפטית זו
 

, 001500/02. פ.ונסטרוקציה משפטית זו עמד בית משפט השלום בעניין תעל הקושי בהעמדה לדין לפי ק

 –השופטת מימון ' ד שניתן על ידי כב"פס,  בבית משפט השלום בכפר סבא'פוגל ואח' מדינת ישראל נ
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 לחוק העונשין יחד עם 287בית המשפט מנה את הטעמים הבאים שמקשים על השימוש בסעיף . שעשוע

 ) .א(2סעיף 

 

 :ט קבע כיבית המשפ

 

 לחוק העונשין מיועד לטפל בהפרה של הוראות בית משפט או רשות מוסמכת שהן 287סעיף  .א

תחולה נורמטיבית ההוראות מכוח סעיף זה אינן הוראות בעלות . אישיותהוראות חוקיות 

 . הוראות הקבועות בחקיקה ראשית או חקיקת משנה, כללית

 

 לחוק 287בעוד שלפי סעיף : ין הסעיפים הרלוונטייםקושי נוסף הוא העדר התאמה עונשית ב .ב

הפרת צו בדבר העברת (הרי לפי תחיקת הביטחון שלעיל ,  שנות מאסר2העונשין העונש הוא 

אי התאמה זו פוגעת ברף הענישה אליו התכוונה תחיקת .  שנות מאסר5העונש הוא ) טובין

. אינו פתרון ראוי, בירה קלה יותרהפתרון שנמצא לתביעה להעמיד לדין בישראל על ע. הביטחון

כנראה בבית משפט , ניתן להעמיד לדין רק בעבירה הישירה של הפרת הצו בדבר העברת טובין

 .צבאי

 

קושי נוסף רואה בית המשפט בכך שקונסטרוקציה משפטית זו בה נקטה התביעה עוקפת את  .ג

דה לאפשר העמדה לדין שנוע, )א(2תנאי ומגבלות הסמכות האקס טריטוריאלית שקובע סעיף 

של ישראלי בישראל בגין מעשה שביצע מחוץ לישראל שלו היה מבוצע בישראל היה בגדרה 

בעניינינו הקונסטרוקציה המשפטית שגיבשה התביעה הכללית נועדה . של עבירה פלילית

אינו מהווה עבירה פלילית , לאפשר העמדה לדין של ישראלי שהמעשה שביצע מחוץ לישראל

 . עשה בישראללו היה נ

 

 . לאור נימוקים אלה זוכה הנאשם בפרשת פוגל

 

,  אשר הוכרז כשטח צבאי סגור Aמחמת אותן קביעות עקרוניות זוכו נאשמים מעבירה של כניסה לשטח

. פ. ת1970 –ל "התש, )378צו מספר ) (יהודה ושומרון(צו בדבר הוראת ביטחון עבירה לפי ה

שוב מחמת , במקרה אחר;  ינינו'בפני השופטת רג, וך טוהרשפירא בר' מדינת ישראל נ, 1022/04

 , על ידי השופטת נאוה בכור, לבנת נועם' מדינת ישראל נ, 1353/0. פ.הפרת צו שטח צבאי סגור בת
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שוב בעבירה של הפרת הוראה חוקית והפרעה לשוטר במילוי , אף היא מבית משפט השלום בכפר סבא

 . ליד אלון מורה שהוכרזה כשטח צבאי סגור574תפקידו בגין שהיה אסורה בגבעה 

 

 

  העדר פורום משפטי–המסקנה הנורמטיבית המתחייבת  11.1.3
 

המסקנה המתחייבת נוכח מצב נורמטיבי זה היא כי משהפר ישראלי הוראה נורמטיבית כללית 

 לדין  לא ניתן להעמידו–שאין לה עבירה מקבילה בדין הישראלי , הקבועה בתחיקת הביטחון באזור

 . בבית משפט בישראל

 

פסקי הדין שניתנו לאחרונה בנושאים אלה כמבואר לעיל חשפו את הבעייתיות השוררת בתחום זה וחידדו 

 . את הצורך בחקיקה דחופה בנושא

 

 

 העדר אכיפה פלילית כפועל יוצא של העדר פורום משפטי 11.1.4
 

ל "רת נוכח התנגדותו העקבית של צהמאחר שהעמדה לדין של ישראלי בבית דין צבאי אינה מתאפש

מדינת ' משה דוד נ, 163/82פ "ראה בעניין זה ע( עמדה שהתקבלה על ידי המחוקק -לאפשר זאת 

ובהעדר פורום משפטי אחר להעמדה לדין של ; ) כבוד הנשיא ברק642בעמוד , 622) 1(ד לז" פ,ישראל

 אינו עומד לדין –ל בשטחים " הניוצא שישראלי העובר עבירות פליליות מהסוג, ישראלי בשטחים

 .בכלל

 

 במיוחד –נועדה מעצם טיבה להיאכף דווקא על ישראלים , יש לציין כי חלק מתחיקת הביטחון האמורה

 . והכרזה על שטח כשטח צבאי סגור, ש ובתוכו"הדברים אמורים בתופעת שינוע הקרוונים  לאיו

 

קשר הדוק לנושא פינוי מאחזים בלתי קשורות , שלוש עבירות פליליות מאלה הנזכרות במבוא

 : מורשים

 

 מהווה כלי מרכזי בידי המתנחלים להגדיל ולהעצים את תופעת המאחזים הבלתי מורשים שינוע קרוונים

מכאן שהצורך בהיתר לשינוע קרוון והסנקציה הפלילית המתלווה לכך הם . במהירות ובאפקטיביות
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 הקמת המאחזים הבלתי מורשים על ידי הנחת קרוונים מכשיר חיוני למניעת או לפחות לבלימת תופעת

 .בשטח

 

 

נועדה לטפל בכל מי שיפר את הצו במטרה להפריע או , עבירה לפי צו בדבר מבנים בלתי מורשים

 .למנוע מכוחות הביטחון לפנות מאחז בלתי מורשה

 

 מורשים ל לפנות מאחזים בלתי" נועדה בין השאר לאפשר לכוחות צההכרזה על שטח צבאי סגור

 . ל למניעת הפינוי"ולמנוע ממתנחלים מלהגיע למקום וליטול חלק בנקיטת פעולות כלפי כוחות צה

 

 . התוצאה המתוארת לעיל היא בלתי סבירה בעליל

מושקעים מאמצים של ; תחיקת הביטחון האמורה נותרת ככלי ריק שכן אין אפשרות לאכוף אותה

פרקליטים ויועצים משפטיים בפתיחת תיקים פליליים , משטרת ישראל, ל"חיילי צה, יחידת הפיקוח

בלי שיש אפשרות בכלל , "על ריק", והכל לשווא, נגד עבריינים לכאורה על תחיקת הביטחון

 .והפעילות העבריינית מתנהלת באין מפריע. שתהיה תוצאה לפעילות זו

 

נחלים העוברים על  כמו למת–ידוע זה זמן לזרועות אכיפת החוק הרלוונטיות , מצב דברים זה

 . הוראות אלה בריש גלי

, עצם התמשכות סיטואציה משפטית זו תורמת כשלעצמה לאווירה הכללית של לית דין ולית דיין

 ". כאילו"זוהי חלק מתופעת אכיפת החוק ב. הלכה למעשה

 

 . וככל המוקדם כן ייטב, מצב דברים זה אסור לו להתקיים ויש לפעול לשינויו

 

שינוי המצב המשפטי לעניין העמדה לדין של ישראלים בעבירות של הצעה ל 11.1.5

 שינוע קרוונים ללא היתר 
 

ל והוכנה על ידו חוות דעת בעניין "הנושא המתואר לעיל נבחן לאחרונה על ידי ענף הדין הבינלאומי בצה

יש לציין . )יעוץ(הנושא נבחן גם על ידי  המשנה ליועץ המשפטי לממשלה , ")א"דבל חוות דעת: "להלן(

 . כי כל המשפטנים העוסקים בנושא מאוחדים בדעה כי אין מקום להשלים עם מצב הדברים המתואר לעיל
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א מציגה הצעות אלטרנטיביות לשינוי חקיקה שיאפשר העמדה לדין של ישראלים בגין "חוות דעת דבל

הם יתרונותיו לכל אחד מ, בעיקרון ישנם מספר פתרונות אפשריים כמוצע על ידם. עבירות אלה

 .אזכיר אותם בקצרה להלן. כשלעצמי מועדף עלי אחד הפתרונות בשינוי מסוים. וחסרונותיו

 

 

 

 

 : א"הצעות אלטרנטיביות של דבל 11.1.6
 

יהודה והשומרון וחבל (לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום ) א(2הרחבת סעיף  .א

 7197 –ח "תשל)  שיפוט בעבירות ועזרה משפטית–עזה 
 

ל מאפשר העמדה לדין של ישראלים בבתי משפט בישראל בגין מעשים שנעשו "הנ) א(2סעיף 

 . ובתנאי שאילו היו נעשים בישראל היו הם בגדר עבירה, באזור

; 169) 2(ד לו"פ, מדינת ישראל' אבינועם צובא נ, 831/80פ "פורש בהרחבה בע) א(2סעיף 

 . ל"הנדוד ובפרשת 

 

שאלה בדבר העמדתו לדין של ישראלי בבית משפט בישראל בגין התקנה פורשה בהתייחס ל

אולם מהווה  עבירה פלילית , באזורמעשה שנעשה באזור אך איננו בגדר עבירה פלילית 

 . בישראל

 

כאמור הסעיף כמתכונתו היום אינו מאפשר העמדה לדין בישראל של ישראלי בגין מעשה 

 .ווה עבירה בישראלאך אינו מה, מהווה עבירה באזור, שעשה באזור

 

 : ל שזה לשונו"א הינה להוסיף סעיף משנה לסעיף הנ"הצעת דבל

 

בנוסף לאמור בכל דין יהיה בית המשפט בישראל מוסמך לדון . 1א"

ישראלי על מעשהו או מחדלו שיארעו באזור אם המעשה או המחדל 

 . "באזור] לפי תחיקת הביטחון[מהווים עבירה 
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ומאפשרת העמדה לדין בישראל בגין עבירה , ליליות בישראלההצעה משמיטה את יסוד הפ

 .שאינה עבירה פלילית בישראל

 

לפי מציעיה הן שבית המשפט בישראל הוא הפורום הרלוונטי להעמדה לדין , ההצדקות להצעה

לישראל יש אינטרס שהוראות תחיקת . של ישראלי שעבר עבירה על תחיקת הביטחון באזור

ויש אינטרס כי אזרחיה העוברים על תחיקת הביטחון יועמדו לדין ויענשו , הביטחון באזור יאכפו

 . במידת הצורך

 

 . ומציינים אותם, כפי שמציעיה ערים להם, אך בצד התועלת שיש בהצעה יש בה גם חסרונות

ולכן , א"מאחר שהנימוקים שעומדים נגד ההצעה רלוונטיים להצעות האלטרנטיביות של דבל

 :ואלה הן. אזכיר את ההצעות האלטרנטיביות, ונות האמוריםטרם שאציין את החסר

 

 לחוק העונשין שענינו הפרת הוראה 286הצעה שניה היא על דרך הרחבת תחולת סעיף  .ב

 :  וכך קובע הסעיף.אישית פרסונאלית

 

במעשה האסור לפי אותו חיקוק או בהימנעות , המפר הוראת חיקוק במזיד"

 –דינו , והדבר נוגע לציבור, ו חיקוקממעשה שעשייתו נדרשת לפי אות

אם אין נראית מאותו חיקוק כוונה לעונש אחר על , והוא; מאסר שנתיים

 " הפרתו

 

 : א היא להוסיף לסעיף העבירה תוספת שזה לשונה"הצעת דבל

 

ואולם לגבי ;  לרבות תחיקת הביטחון באזור– חיקוק –לעניין סעיף זה "

 "ייג שבסיפא לסעיףלא יחול הס, תחיקת הביטחון באזור

 

לגבי סעיף זה מן הראוי להבהיר כי הוא פורש עד כה כסעיף עבירה שחל רק במקום שסעיף 

 כ אמנון רובינשטיין"ח, 141/82צ "ראה בג(עבירה אחר חל אך אינו קובע עונש בשל הפרתו  

ני עי. מ.י' מדינת ישראל נ, 92/97) תל אביב יפו. (פ.ת; 141) 3(ד לז"פ, ר הכנסת"יו' נ

 ).360) 4(2002מח -תק, תעשיות מתכת

 

הוספת עבירה ייחודית בישראל לפיה מעשה או מחדל הקבועים כעבירה : הצעה שלישית .ג

 .יהוו גם עבירה בישראל, בתחיקת הביטחון באזור
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ייקבעו כעבירה בישראל באופן פרטני כל אותן עבירות בתחיקת הביטחון : הצעה רביעית .ד

 . ילה בישראלשאין להן מקב, באזור

 

לא אחזור כאן על . מציעי האלטרנטיבות היו ערים לבעיות שכל הצעה כאמור מעוררת, כאמור

 .'לחוברת ג 18נספח כולמען הקיצור אצרף את הצעתם , כל הנימוקים שהועלו

 

 

 

 

 

 

 

 : א"כפי שצויינו על ידי דבל, העומדים נגד הצעות אלה) בתמצית(עיקרי הנימוקים 
 

ך שבית המשפט בישראל ידון ישראלים בגין עבירות באזור שאינן מהוות עבירה יש קושי בכ .א

 .בישראל עצמה

 

 .תחיקת הביטחון כולה תיובא דרך צינור זה בלי שעברה חקיקה של הכנסת .ב

 

שילוב . העמדה לדין בבית משפט בישראל תטשטש את ההפרדה הקיימת בין האזור לבין ישראל .ג

העמדה לדין בישראל לפי הפרוצדורה בישראל יוצר ערבוביה שיתכן אלמנטים מהדין באזור עם 

 . ולא רצויות, שיש לה השלכות נוספות

 

 . מציעי ההצעה מציינים נימוקים נוספים שלא מצאתי מקום להזכירם

 

 

 אפשרות הרחבת סמכותם של בתי המשפט המקומיים
 

הרחבת סמכותם של בתי המשפט ) א"בנוסף לאפשרויות שהעלתה דבל(אפשרות נוספת שניתן להעלות 

יהודה (ש הוקמו מכוח תקנון המועצות האזוריות "בתי המשפט המקומיים באיו. לעניינים מקומיים
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: להלן (1981 –א "התשמ) יהודה ושומרון(ותקנון המועצות המקומיות ; 1979 –ט "התשל) ושומרון

 "). התקנונים"

 

 . ינים מקומיים ודרכי פעולתםבתקנונים אלה הוסדרה הקמת מערכת בתי המשפט לעני

 

ל באזור שלושה בתי משפט לעניינים מקומיים "בהתאם לסמכותו לפי התקנונים כונן מפקד כוחות צה

 .על מנת שישמשו את ההתיישבות הישראלית באזור, בדרגה של ערכאה ראשונה

 . קרית ארבע; מעלה אדומים; באריאל: שלושת בתי המשפט שהוקמו הם

השופטים שמתמנים מכהנים כשופטי שלום .  המקומיים מתמנים על ידי אלוף הפיקודשופטי בתי המשפט

 . המנוי נעשה לפי המלצת הנהלת בתי המשפט בישראל. בישראל

מכוחה הסמיך את שופטי בית המשפט המחוזי , מפקד האזור כונן את ערכאת הערעור: ערכאת הערעור

הערעור נשמע בפועל בבית המשפט המחוזי . בירושלים לשמש כשופטים מקומיים של ערכאת הערעור

 .בירושלים

 

 : בתי המשפט לעניינים מקומייםסמכות 

 

 

 

 :נבאר זאת. ועניינית; טריטוריאלית; פרסונלית: מתחלקת לשלושה מישורי סמכות

או מי ; מתיישב; מפקד האזור או מי שפועל מטעמו: יכול להיות,  צד לדיון בעניינים אזרחיים– פרסונלית

 . בית המשפט מוסמך לשפוט רק מי שנכנס להגדרת מתיישב-צד לדיון פלילי; ים להיות צד לדיוןשהסכ

 . ש בלבד" משתרעת על פני שטח הישובים באיו– טריטוריאלית

 –וכן . אבטחת מוסדות חינוך ואחרים, שמירה בישובים, תעבורה,  בעיקר תחומי תכנון ובניה– עניינית

, חוקי עזר, וכן עבירות על התקנון. חוזים ומכרזים ואחרים, סקת עובדיםבעניינים מוניצפאליים כמו הע

 . ועוד

 

נראה לי כי . ש יש יתרונות וחסרונות"לאפשרות הרחבת סמכותם של בתי המשפט המקומיים באיו

 :נעמוד עליהם בקצרה. החסרונות גוברים על היתרונות
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 היתרונות בהרחבת סמכותם של בתי המשפט המקומיים
 

קביעת התנהגויות אלה . רות הרלוונטיות לדיון זה הן עבירות על תחיקת הביטחון החלה בשטחיםהעבי

לישראל יש . המפורטות בתחיקת הביטחון כעבירות פליליות הינה חיונית לשמירת החוק והסדר באזור

  .כי עבירות אלה תיאכפנה כלפי עבריינים ישראלים בשטחים המבצעים אותן, להשקפתי, אינטרס חזק

. אין כל אינטרס ציבורי להפיכתן לעבירות בתחום ישראל. אך לא בכדי הן אינן בגדר עבירות בישראל

 .אין להן רלוונטיות לאורח החיים בישראל ואין בהן כל צורך

 . טבעי היה כי עבירות אלה תיאכפנה באזור בו הן מבוצעות

 

 

 החסרונות בהרחבת סמכותם של בתי המשפט המקומיים
 

ש היא שהם יהוו מוסד להכרעת סכסוכים "ציה העומדת ביסוד בתי הדין המקומיים באיוהקונספ .א

 הדבר מצא .ובכך בלבדואכיפת החוק בכל העניינים הנוגעים להתיישבות הישראלית בשטחים 

, מהבחינה הפרסונלית: בכל מישורי הסמכות שנקבעו לבתי המשפט המקומייםביטויו 

פריסתם של בתי המשפט המקומיים אינה נוגעת כל עיקר תחומי . הטריטוריאלית והעניינית

 . למתרחש באזור כולו

 

הרחבת סמכותם למעשי עבירה שנעברו בכל האזור איננה משתלבת עם הגדרתם כבית משפט  .ב

 .לעניינים מקומיים

 

 . הרחבה כאמור עלולה ליצור רושם שזוהי החלת הדין הישראלי בשטחים בדלת האחורית .ג

 

או אחת העבירות , והיא הסמכתם לדון גם בעבירות של שינוע יביל ללא היתר, חרתאפשרות א .ד

יהיו . אינה פותרת את הבעיה, אבל בתחומי סמכותם הטריטוריאלית בלבד, האחרות שהוזכרו

ודאי עבריינים רבים מסוג זה שלא ייתפסו בין גדרי הסמכות של בתי המשפט המקומיים ויהיה 

שהסמכה , מכאן. וי לגביהם מבחינת הפורום המוסמך לדון בעניינםצורך לתת פתרון משפטי רא

 . של בתי המשפט המקומיים  כאמור אינה פותרת את הקושי
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 חוות דעתי  11.1.7
 

 . שכן כל אלטרנטיבה מעוררת קושי מסוים, ההכרעה בין ההצעות השונות היא קשה

 

חוק להארכת ל) א(2 ידי תיקון סעיף  על–א "האלטרנטיבה המועדפת עלי היא ההצעה הראשונה של דבל

)  שיפוט בעבירות ועזרה משפטית–יהודה והשומרון וחבל עזה (תוקפן של תקנות שעת חירום 

 שאני מציעה בשינוי מסוייםא "כאשר לחוק זה תיווסף התוספת המוצעת על ידי דבל, 1977 –ח "תשל

 . כפי שאעמוד עליו להלן, לכלול בו

 

 : קובע) א(2סעיף 

 

לפי הדין , ף לאמור בכל דין יהיה בית המשפט בישראל מוסמך לדוןבנוס"

אדם הנמצא בישראל על מעשהו או מחדלו שאירעו באזור , החל בישראל

, וכן ישראלי על מעשהו או מחדלו שאירעו בשטחי המועצה הפלסטינית

והכול אם המעשה או המחדל היו עבירות אילו אירעו בתחום השיפוט של 

 ".לבתי המשפט בישרא

 

 :  ובו ייקבע1א יתווסף לתקנה סעיף קטן א"לפי הצעת דבל

 
בנוסף לאמור בכל דין יהיה בית המשפט בישראל מוסמך לדון ישראלי . 1א

על מעשהו או מחדלו שיארעו באזור אם המעשה או המחדל מהווים עבירה 

 . באזור] לפי תחיקת הביטחון[

 

 

 

 

 :  בו כלהלן אני מציעה לשנות על ידי זה שייקבע1סעיף א
 

בנוסף לאמור בכל דין יהיה בית המשפט בישראל מוסמך לדון ישראלי על "

מעשהו או מחדלו שיארעו באזור אם המעשה או המחדל מהווים עבירה לפי 

 ".והיא מנויה בתוספתתחיקת הביטחון באזור 
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, לדין בשטחיםבתוספת יקבעו מספר מצומצם של עבירות לפי תחיקת הביטחון שאין דרך להעמיד בגינן 

 . והן בעיקרן העבירות שצוינו על ידי לעיל

 
 

 : הנימוקים העומדים ביסוד הצעתי הם אלה
 

הן אינן משרתות כל אינטרס ציבורי . העבירות לגביהן תחול חקיקה זו לא יהיו עבירות בישראל .א

 אך, לבית המשפט בישראל תוקנה סמכות לדון בהן. ואין בהן כל צורך בישראל, בישראל

 .הן לא יהיו עבירות בישראל, כאמור

 

מספר העבירות שבית משפט בישראל יהיה מוסמך לדון . הצעתי משרתת את עיקרון המידתיות .ב

הפתרון . הוא לא יעלה על הנדרש.  יהיה מצומצם ביותר–ושהן אינן בגדר עבירות בישראל , בהן

 . יינתן רק במקום ההכרחי ולא למעלה ממנו

 

אך . שי קונספטואלי לפיו בית משפט בישראל דן בעבירות שאינן עבירות בישראלאכן יש כאן קו .ג

 :נדמה לי כי ניתן להתגבר על קושי זה מחמת מספר נימוקים

 

. וזיקתם הראשונית היא לבית המשפט בישראל, העבריינים הרלוונטיים הם ישראלים ).1(

 .ישראליםאלא תושבים , בית המשפט הישראלי לא ישפוט זרים לפי דין זר

 

ל באזור הכפוף לדרג "המחוקק שהוציא תחת ידו את תחיקת הביטחון הוא מפקד צה ).2(

איננו בגדר דין זר , לכן החיקוק שהוציא. ממשלת ישראל, קרי, המדיני הישראלי

ואיננו זר לבית , כלפי אותם עבריינים ישראלים עליהם נועד לחול, במובנו המלא

 . המשפט הישראלי

 

 

 

 

העדר . אינטרס ציבורי ישראלי ראשון במעלה כי תחיקת הביטחון בשטחים תיאכףיש  ).3(

הסדר משפטי לאכיפת החוק על עבריינים ישראלים בשטחים פוגע בשילטון החוק 

מחמת היות העבריינים , בין השאר מחמת הקרבה הפיזית בין האזור לישראל, בישראל
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ל בכל הנוגע להחזקתה אזרחים ישראלים ומחמת האינטרסים הכלליים של ישרא

 .  בשטחים

 

בית המשפט המחוזי בירושלים . בדין הישראלי, בחלקו, הסדר חקיקתי כזה כבר מוכר ).4(

הדין . הוא המשמש למעשה ערכאת ערעור על פסיקת בתי המשפט המקומיים בשטחים

אלא תחיקת הביטחון החלה ,  דין ישראל–החל בערכאת הערעור איננו דין המקום 

 נעשה -השוני לעומת הצעתי הוא שמינוי השופטים לפי ההסדר שם . בשטחים

 . בידי מפקד האזור, פורמאלית

 

 . נראה לי על כן כי זו ההצעה המועדפת בנסיבות העניין

 

בין השאר מחמת הנימוקים שהועלו על ידם , א נראות לי פחות"האלטרנטיבות האחרות שמעלה דבל

 . כחסרונות לאותן הצעות

 

לא , כל פיתרון שיימצא. כולל הצעתי שלעיל, י לכל אחת מההצעות שהועלו יש חסרונותמקובל עלי כ

 . יש להעדיף את הפתרון הפוגעני פחות מבין הפתרונות האפשריים. יהיה אופטימאלי

 

היא אינה . מתן סמכות שיפוט בישראל לעבירה שנעברה בשטחים היא פחות פוגענית ולכן יותר מידתית

תחיקה זו אינה משרתת כל . כי אין בכך כל צורך, הגות האמורה כעבירה בישראלמחייבת קביעת ההתנ

טעם זה די בו כדי שלא להפוך . אין בסיס להופכה לחקיקה פנים ישראלית, ומשכך, אינטרס ישראלי פנימי

הטענה שאין לעשות כן מאחר שהכנסת לא נתנה דעתה . את תחיקת הביטחון בשטחים לעבירות בישראל

אך לדעתי הכנסת איננה צריכה לתת דעתה כלל על אותן עבירות ,  אלה היא נכונה אמנםעל עבירות

 . בהקשר הפנים ישראלי משום שאין בתחולתן בישראל כל תרומה חברתית או אחרת פנים ישראלית

היא אינה מחייבת לייבא את תחיקת הביטחון כולה לישראל על ידי הקניית סמכות לבית משפט בישראל 

יהיה בית משפט בישראל מוסמך , בהן ורק בהן, היא קובעת עבירות מסויימות. תחיקת הביטחוןלדון בכל 

 .לכן הפתרון המוצע הוא מידתי. לדון לפי תחיקת הביטחון

 

 לחוק העונשין אינה נראית לי משום שלפי פירושו עד היום בפסיקה בישראל 286ההצעה לתקן את סעיף 

של עבירות " צינור יבוא"השימוש המוצע בו יאפשר אף הוא להפכו ל, וכן; הוא לא נועד לתכלית האמורה

והנימוקים שמניתי ביחס , ולכן פתרון זה הוא בלתי מידתי לדעתי, על תחיקת הביטחון בשטחים

 . לאלטרנטיבות האחרות חלים גם כאן
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 לסיכום
 

יהודה ( שעת חירום לחוק בדבר הארכת תוקפן של תקנות) א(2אני ממליצה בפניך ליזום תיקון של סעיף 

 1על ידי הוספת סעיף א, 1977 –ח "תשל)  שיפוט בעבירות ועזרה משפטית–והשומרון וחבל עזה 

 : וזו לשון התיקון המוצע, האמורה) א(2לתקנה 

 

בנוסף לאמור בכל דין יהיה בית המשפט בישראל מוסמך לדון ישראלי על "

הווים עבירה לפי מעשהו או מחדלו שיארעו באזור אם המעשה או המחדל מ

 "תחיקת הביטחון באזור והיא מנויה בתוספת

 

 

נראה לי כי האלטרנטיבה הנראית לי במקומה היא הסמכת בית , אם הצעתי אינה מקובלת עליך, לחילופין

 . משפט לעניינים מקומיים

 

אך . הכי ניתן כמובן לקבוע כי הצעה אחרת מהמנויות לעיל היא העדיפ, בשולי הדברים ברצוני להוסיף

שכן העבירות הרלוונטיות שלעיל  יש לפעול במהירות להסדרת נושא זה –נראה לי כי מעבר לכל 

ואכיפתן אמורה לתרום תרומה של ממש , קשורות  קשר הדוק לנושא פינוי מאחזים בלתי מורשים

 .להפסקת הפרות החוק  הנעשות בהקשר זה

 

 

 הרפורמה הנדרשת בתחיקת הביטחון 11.2
 

 י מאחזיםפינו 11.2.1
 

האם כלים אלה ? מהם הכלים המשפטיים הנתונים כיום בידי הרשויות לפינוי מאחזים בלתי מורשים

 . באלה נעסוק במסגרת תת פרק זה? האם יש צורך להציע כלים נוספים? מספיקים

 

 

 הכלי המשפטי המרכזי לפינוי מאחזים בלתי מורשים
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צו בדבר מבנים בלתי מורשים לתי מורשים הוא המכשיר המשפטי המרכזי הנוכחי לפינוי מאחזים ב

 "). צו מבנים בלתי מורשים: "להלן ()1539מספר ) (הוראת שעה(

 

 

 

 

 . נעמוד על הרקע לחקיקתו, טרם שנסקור את הכלי המשפטי האמור

 

 

 הרקע לחקיקת הצו בדבר מבנים בלתי מורשים 
 

 לאחר שראש הממשלה ושר הביטחון , בידי מפקד האזור2003צו מבנים בלתי מורשים חוקק בדצמבר 

 . הנחו אותו לחוקק את הצו

 

 ראה אזכור בפרק -ח "נוהל בב( נשענו הליכי פינוי מאחזים על נוהל בניה בלתי חוקית 2003עד דצמבר 

 בנושא – 9.1.9סעיף , פרק תשיעי;  בנושא הפיקוח4.2.4פרק רביעי בסעיף ; ראשון הבהרת מושגים

 ).צווי הריסה

התברר כי אין הוא ,  לפינוי מאחזים בלתי מורשים על בסיס נוהל זה2003יונות במהלך שנת משנעשו ניס

 שבו תושביו והקימוהו –מתברר כי מיד לאחר שרשויות המדינה פינו מאחז . מתאים לטיפול בסיטואציה

 . ח כולו מחדש"והיה צריך להתחיל את תהליך נוהל בב, מחדש

צו בדבר  תשובת המדינה לעתירה עקרונית שהוגשה נגד חקיקת צ במסגרת"נציגי המדינה הסבירו בבג

לטפל באופן נמרץ יותר בתופעת ,  כי הצו הוא תולדה של החלטת הדרג המדינימבנים בלתי מורשים

זאת . שחלק מהם אף הוקמו על אדמה בבעלות פלשתינים, המאחזים הבלתי מורשים ביהודה ושומרון

שפעלו , שכן מיד לאחר פינוי המתיישבים,  על הדין הקיים לא צלחלאחר שנוכח כי פינויים תוך הסתמכות

' אמנה ואח, 5853/04צ "ראה בג. ( שבו והקימו את המאחזים מחדש באזור סמוך-מטעמים אידאולוגיים 

  ).'ל באזור ואח"נגד מפקד כוחות צה

 

בית . ל" אמנה הנבית המשפט העליון בחן את חוקיות הצו בעתירה עקרונית שהוגשה נגד חקיקתו בפרשת

המשפט העליון קבע כי הצו הוצא על ידי מפקד האזור על יסוד הוראה בכתב שקיבל מראש הממשלה 

וכן החלטה משנת ; )150החלטה  (1996הם מצדם הסתמכו על החלטות ממשלה משנת . ומשר הביטחון
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'  סעיף קטן ח4.2.1.1סעיף ,  נזכרה כבר על ידי  בפרק הרביעי150החלטה . 2001 והחלטה משנת 1999

. 

 שאומצה על ידי הממשלה 10.10.99ע מיום " של ועדת שרים להתיישבות ביש2/החלטה מספר הת

 : קבעה כלהלן, 471בהחלטה )  ממשלת ברק(

 

 סוגיית המאחזים ביהודה ושומרון"

 

להסמיך את ראש הממשלה ושר הביטחון לפעול על פי סמכותו , מחליטים

ודדים שלא מב מאחזים /דות התיישבותושיקול דעתו בכל הקשור לנקו

ברצף לשטח מבונה של ישובים קיימים ביהודה ושומרון שהוקמו  באזור 

על ההיבטים הביטחוניים , בין היתר, בהתחשב ובהתבסס, יהודה ושומרון

 " .והמשפטיים הרלוונטיים

 

ל   בכפוף    בה התחייבה ממשלת ישרא25.5.03 היא ההחלטה בדבר מפת הדרכים מיום 2001החלטת 

ובכפוף למילוי תנאים הנזכרים בנוסח , להערות שמסרה לממשל האמריקאי כחלק בלתי נפרד מההחלטה

 .להקפיא התנחלויות ומאחזים בלתי חוקיים, ההערות שמסרה ישראל לעיון הממשל האמריקאי

 

 ,והוצא בסמכות מכוח החלטות הממשלה האמורות, בית המשפט העליון קבע כי הצו הוא חוקי

 נדחו –עתירות לדיון נוסף ). ל"הנאמנה ראה (ל " הנ471 והחלטה 1996ובמיוחד על בסיס החלטת 

 )2273/04; 2309/04צ "דנג(

 

 

 עיקרי הצו בדבר מבנים בלתי מורשים
 

 : ההוראות העיקריות הצריכות לעניינינו הן אלה

 

 : לצו2כאמור בסעיף , ל רשאי להכריז על תיחום שטחים"מפקד כוחות צה

 

 "תחימת שטחים"

ל באזור רשאי להכריז לצורכי צו זה על כל "מפקד כוחות צה .א"

אחד או , שטח או מקום אשר בתחומו מצוי מבנה לא מורשה

 )ההכרזה: להלן(כשטח מתוחם , יותר
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 .ב

 .ג

 ."ד

 

 : מוגדר" מבנה לא מורשה"

 :מבנה שהוקם שלא בהתאם לאחת התוכניות התקפות הבאות ).1"(

 הכלול בתחום תוכנית כהגדרתה בצו ביחס לשטח ).א(

 תכנית שקיבלה את אישור ראש –בדבר אישור הליכי תכנון 

 .לצו בדבר אישור הליכי תכנון) א(2המנהל האזרחי לפי סעיף 

 תוכנית תכנון מפורטת –ביחס לשטח אחר  ).ב(

שקיבלה תוקף לאחר היום הקובע או , כמשמעותה בחוק

 .מתן היתריםמערכת הנחיות כמשמעותה בצו בדבר 

מבנה שהוקם שלא בהיתר שניתן כדין בשטח שלגביו חלה  ).2(

 ."תוכנית תכנון שהתקבלה לפני היום הקובע

 

 :  הקובע4לאחר הפרסום חל סעיף ; הכרזה על תחום שטח או מקום תפורסם בדרך שנקבעה בצו

 

 איסור כניסה ושהייה

ום  ימים ממועד פרסום ההכרזה לא ייכנס אדם לתח3בתום  .א"

 .  לצו זה6ההכרזה ולא ישהה בו למעט המנויים בסעיף 

) א(שהה אדם בתחום ההכרזה בניגוד להוראות סעיף קטן  .ב

הכול כפי שיורה המפקד , חייב הוא לצאת אל מחוצה לו

 . הצבאי

יהיו כל חייל או שוטר רשאים , הפר אדם הוראות סעיף זה .ג

 ."להוציאו אל מחוץ לתחום ההכרזה

 

 : לחייל או שוטר לפעול בכוח לשם ביצוע סמכויותיהם7מכות בסעיף הצו מקנה ס

 

 כניסה ושימוש בכוח

לשם ביצוע סמכויותיהם לפי צו זה רשאים כל חייל או שוטר או מי "

 :ל באזור לפעול על פי צו זה"שהוסמך לכך על ידי מפקד כוחות צה

 

 להיכנס בכל זמן ובכל מקום לתחום ההכרזה ).1(
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וח סביר במידה הדרושה לפי הנסיבות כלפי אדם להשתמש בכ ).2(

 ."או רכוש

 

 . הצו קובע גם אפשרות להגשת השגה וקובע הוראות לדיון בהשגה

 

. צ על הוצאת צו התיחום" ניתן להגיש עתירה לבג–הוגשה נגדו השגה ונדחתה , הוצא צו תיחום לפי צו זה

 . תוקף משך שנתיים הופך צו התיחום לצו מוחלט והוא בר–היה והעתירה נדחית 

 

 

 

 

 
 עילת הפינוי מכוח צו בדבר מבנים בלתי מורשים

 

על אי חוקיות שנפלה במבנה בהעדר , בין השאר, עילת הפינוי מכוח צו מבנים בלתי מורשים מבוססת

אישורה של תוכנית , שכן כפי שביארתי לעיל, למעשה עילת הפינוי היא משולבת. סטאטוס תכנוני חוקי

: מכאן שעילת הפינוי היא משולבת.  שר הביטחון– מותנה בהסכמת הדרג המדיני מפורטת בשטחים

 . תכנונית ומדינית

 

 

 ?האם צו מבנים בלתי מורשים הוא מספיק לצורך פינוי מאחזים בלתי מורשים
 

יש לבדוק האם מאחזים בלתי מורשים לא פונו עד כה מחמת , כדי לבחון את שאלת האפקטיביות של הצו

 .  הטמון בצוקושי משפטי

 

 . אומר כבר בפתח הדברים כי אין למסקנה כזאת כל בסיס

 

ואלה שטרם ננקטו , אלה שניתנים לפינוי לאחר סיום כל ההליכים המשפטיים, בעניין המאחזים שפונו

השורה "נציין כאן רק את .  לעיל5.5.1 ראה סקירה בסעיף –נגדם צעדים משפטיים במטרה לפנותם 

 מאחזים שההליכים המשפטיים 6ניתן לבצע פינוי באופן מיידי נגד  – שם של הסיכום" התחתונה
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אך טרם הוחלט על כך על , ניתן להוציא צווי תיחום נגד מאחזים אחרים; נגדם הסתיימו זה מכבר

 . ידי הדרג המדיני

 

 . לא הוצאו צווי תיחום נגד רוב רובם של המאחזים הבלתי מורשים:  לסיכום

 

טענות אלה יש להן אופי . צ נטענו טענות שונות נגד צווי התיחום" העתירות לבגיש לציין כי במסגרת

ב "רצ. אחת לאחת, כל הטענות נדחומן הראוי להדגיש כי . שכן הן עלולות לחזור על עצמן בעתיד, כללי

צים "כפי שהוכנו לבקשתי על ידי מחלקת בג, ותמצית ההחלטות בהן, צ שהוגשו"רשימת כל העתירות לבג

 .'לחוברת ג 19נספח כ, ב"רצ, ליטות המדינהבפרק

 

המסקנה המתחייבת נוכח הסקירה לעיל היא כי סיבת אי פינוי המאחזים הבלתי מורשים אינה נעוצה 

 . בקושי משפטי

 

 

 

 

מהווים , צ"ואי ביצוע צווי תיחום שאושרו כבר בבג, אציין בהקשר זה כי אי  הוצאת צווי תיחום

ראה פרק (בכל הנוגע לאכיפת החוק על עברייני המאחזים הבלתי מורשים כשלעצמם בבחינת מסר שלילי 

 )10.4עשירי סעיף 

 

 

 האם יש צורך להציע כלים משפטיים נוספים לפינוי מאחזים
 

 . סקירת העובדות לעיל מחייבת את המסקנה כי אין עילה משפטית לאי פינוי המאחזים הבלתי מורשים

 הצעות לקביעת אלטרנטיבה חקיקתית לצו בדבר מבנים בלתי נשמעו, ח זה"טרם שהתחלתי בכתיבת דו

בין השאר היו שטענו בפני שיש ליצור אלטרנטיבה חקיקתית שתאפשר פינוי בו זמני של מספר . מורשים

דבר שיקל על הליכי , בלי שיהיה צורך לדון בחוקיות כל מאחז ומאחז בבית המשפט העליון, מאחזים

אך אין צורך למנותם כאן לאור מסקנתי , יצירת אלטרנטיבה חקיקתיתנשמעו טעמים נוספים ל. הפינוי

 . שלהלן

, הגעתי למסקנה, ונועצתי עם היועץ המשפטי לממשלה ואנשי פרקליטות המדינה, לאחר ששקלתי בדבר

. שיש לה חסרונות משל עצמה, כי אין מקום בשלב זה להציע אלטרנטיבה חקיקתית, המקובלת גם עליהם
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ויתברר כי נוצר , היה ויופעל הצו הלכה למעשה.  הצו בדבר מבנים בלתי מורשים מספקנראה, לעת הזאת

 ניתן יהיה לשקול הצעה חקיקתית –קושי כלשהו מחמת ליקוי הטמון בהסדר המשפטי המקופל בצו 

 . אלטרנטיבית באותו זמן

 

דבר מבנים בלתי כי לדעתו הצו ב, צ שר הביטחון אלי"יש לציין כי שר הביטחון הודיעני במכתב מזכ

 . מורשים הוא מספק ואין צורך באלטרנטיבה חקיקתית בשלב זה

 

היה וישתנו הנסיבות ויתברר הצורך . לאור כל אלה נראה כי אין צורך באלטרנטיבה חקיקתית בשלב זה

 . ניתן יהיה לגבש פתרון חקיקתי מתאים באותו מועד–בשינוי 

 

 

  1539מספר ) הוראת שעה(תיקון צו בדבר מבנים בלתי מורשים  11.2.2

 
 מבוא

 

האחד עניינו בכך שבגין עבירה לפי צו זה לא ניתן . שני תיקונים מתחייבים לדעתי בכל הנוגע לצו זה

 דנתי בכך בפרק העוסק בעבירת שינוע יביל . להעמיד לדין באשר אין לה מקבילה בישראל

 

להלן , יף מספר מלים בעניין זה גם כאןעם זאת אוס. הפיתרון שיימצא שם צריך לחול גם כאן. ללא היתר

 .בגוף עמדתי

במיוחד , יש לתקנו על ידי קביעת ענישה הולמת לעבירה זו.  סעיף העונשין בצו איננו קונקרטי–השני 

 .לעניין הקנס שיש מקום לאפשר להטיל על מי שימצא אשם בעבירה לפיו

 

 םהעמדה לדין בגין עבירה של הפרת צו בדבר מבנים בלתי מורשי

 

 :שכותרתו עונשין,  לצו12וכך קובע סעיף . הקושי שמעורר צו זה מתייחס לסעיף העבירה הקבוע בו

 

העובר על הוראות  צו זה או המפריע לחייל או שוטר או מי שהוסמך על "

ל באזור לפעול על פי צו זה למלא את תפקידיהם על "ידי מפקד כוחות צה

 ." יאשם בעבירה–פי צו זה 
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ולכן יש לתת פיתרון חקיקתי לאפשרות , ל כך שעבירה זו אינה בגדר עבירה בישראלכבר עמדתי ע

 . העמדה לדין לפי סעיף עבירה זה

 

 . סעיף עבירה זה הוא חיוני לצורך התמודדות עם פינוי מאחזים בלתי מורשיםברצוני להדגיש כי

 : אבאר דברי

 

ושוטר וחייל רשאים , חם לפי צו זהבהתאם לצו חל איסור כניסה למבנה או מקום שהוכרז שטח מתו

 . לצורך מילוי תפקידם לפי הצו, להשתמש בכוח סביר במידה הדרושה לפי הנסיבות כלפי אדם או רכוש

 

התגודדות , אחד הקשיים עמם יאלצו כוחות הביטחון להתמודד בבואם לבצע פינוי מאחז בלתי מורשה הוא

 . די להקשות על כוחות הפינוי לבצע את תפקידםשל המוני מתנחלים שיגיעו לשטח המיועד לפינוי כ

 

, או מי שינסה להיכנס לשטח מתוחם שלא כדין, מי שיפעל נגד חייל או שוטר שיעשו במילוי תפקידם כדין

 . ימצא עובר עבירה לפי הצו

 

מהסיבות שתיארתי בפרק העוסק בנושא העמדה לדין , דא עקא שאין פורום משפטי להעמידו לדין על כך

 .שינוע יבילים שלא בהיתרבגין 

 

 

אי העמדה לדין של , וכן. אין להכביר מלים בדבר הצורך להעמיד לדין מי שיעבור עבירה לפי צו זה

קרוב לודאי , אכן. ועידודם להעצים את פעולות ההפרעה לפינוי, העבריין תעביר מסר שלילי למפרי הצו

אך עדיין יש מקום . לפי חוק העונשין, עברייןשימצאו גם עבירות אחרות לפיהן ניתן יהיה להעמיד לדין 

 . לאפשר העמדה לדין גם לפי הצו עצמו

 

 .ובמהרה, קושי זה יש לפתור

 

 

 תיקון סעיף העונשין בצו
 

. שסעיף העונשין בצו אינו קובע עונש וקנס בגוף הסעיף, קושי נוסף שאני מציעה לתת לו פיתרון הוא

 :הקובע" עונש כללי"שכותרתו , צו בדבר הוראות  ביטחון ל92שחל על סעיף עבירה זה סעיף , מכאן
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או אינו מקיים הוראה או חובה שנקבעה , העובר על הוראות צו זה"

צפוי למאסר של חמש שנים או לקנס של חמישים אלף , בתחיקת ביטחון

אם לא נקבע במפורש עונש אחר לאותה , או לשני העונשים גם יחד, לירות

 "עבירה

 

 

בצו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בתחיקת עידכון קנסות מצוי .  קנס שאיננו ריאליסעיף זה קוצב

 לצו 1בסעיף ,  בו נקבע לגבי שיעור קנסות1980 –ם "תש) 845מספר ) (יהודה והשומרון(הביטחון 

 :כי

 : רשאי הוא להטיל, מקום שהוסמך בית משפט צבאי להטיל קנס, על אף האמור בתחיקת ביטחון) א(

 . 1,400,000₪ קנס עד   – שנים 5בוע לעבירה עונש מאסר של אם ק) 4 (

 

לכאורה בצווים אחרים , ניתן להיעזר, נראה על כן כי למרות שלא נקבע בסעיף העבירה עצמו העונש

 . להשלמת החסר

ואילו המלצתי היא ,  לעדכן את הקנסבית משפט צבאיל הוסמך "דא עקא שבצו בדבר העלאת קנסות הנ

בוע בחוק שבית המשפט המוסמך לדון בעבירה לפי הצו בדבר מבנים בלתי מורשים יהיה כי יש מקום לק

קשה לי להניח שהאלטרנטיבה שתבחר בסופו של דבר , גם אם הצעתי לא תתקבל. בית משפט בישראל

 –מכאן . כבית המשפט בו יועמד לדין עבריין לפי הצו בדבר מבנים בלתי מורשים יהיה בית משפט צבאי

 על מנת שבית , עיף העבירה הוא חיונישתיקון ס

 

יהיה מוסמך לקצוב את העונש שייקבע בצו בדבר מבנים בלתי , המשפט שיוסמך לדון בעבירה

 .  מורשים עצמו

 

 על מי קנס כספי כבדאני ממליצה על כן לתקן את סעיף העבירה ולקבוע עונש מאסר משמעותי ובצדו 

 . שיורשע בהפרת הצו

 

 

 ים ששונעו בעבירה לאחר שהוצבו בשטחפינוי יביל 11.2.3
 

 מבוא 
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בפרק קודם עסקתי בשאלת תיקון חקיקה המתחייב לצורך העמדת ישראלים לדין בגין עבירה פלילית של 

 .שינוע קרוון שלא בהיתר או בניגוד להיתר

 

ו בפרק זה אדון בתיקון חקיקה צבאית שתכליתו יצירת כלי מינהלי לתפישת יביל ששונע שלא בהיתר א

 . בין אם חובר כבר לתשתיות ובין אם לאו, לאחר שהונח כבר על הקרקעבניגוד לו וזאת 

 

 : אדון בפרק זה באלה
 

 .הצורך בכלי משפטי כמוצע .א

 .הדין החל היום בנדון ומדוע איננו מספק .ב

 . עקרונות החקיקה המוצעת על ידי .ג

 .תמצית החקיקה המוצעת .ד

 

 

 הצורך בכלי משפטי כמוצע
 

כלי זה הוא חוד החנית בידי המתנחלים . קרוונים מהווים בית על גלגלים/ ר עמדתי על כך שהיבילים כב

תופעה זו נמצאת . להרחבת מאחזים והקמת חדשים והכול  תוך פרק זמן קצר של ימים ואף שעות

 . רשויות אכיפת החוק לא הצליחו עד כה להפסיקה. בעיצומה זמן ניכר

 . באופן מיידי וללא סרבול מיותר, לים כדי לטפל בהיש ליצור כלי אכיפה יעי

 

 

 הדין החל היום ומדוע איננו מספק
 

, מכאן. שינוע קרוון ללא היתר או שינוע קרוון בניגוד להיתר מהווה עבירה פלילית, כפי שביארתי לעיל

נאות אם יתוקן החוק וימצא הפורום ה. יבצע עבירה פלילית, אדם שייתפס בעת שינוע קרוון כאמור

 .  אזי התנהגות זו תוכל להיות מטופלת במסגרת אכיפת החוק על ידי גורמי האכיפה–להעמידו לדין 

 

? האם ניתן לתפוס אותו.  לתשתיות-מיד-בדרך כלל , ואף חובר, הונח עליו, מקום שקרוון הגיע לשטח

טח או שמעת האם ניתן לתפוס אותו ולסלקו מהש? "מבנה"או שהפך ל" יביל"האם הוא עדיין בגדר 
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בנושא זה אדון ?  ניתן לטפל בו אך ורק בדרך בה מטפלים במבנים שניבנו ללא היתר–שהפך למבנה 

 . בפרק זה

 

 

 הדרכים המשפטיות לטפל בו לפי החקיקה הקיימת עתה 
 

 לצו בדבר הוראות ביטחון 80 ניתן לכאורה לתפוס אותו מכוח סעיף –" טובין"אם הקרוון נחשב עדיין ל

 : הקובע

 

, רשאי כל חייל או רשות מוסמכת שנתמנתה לכך לתפוס ולעצור סחורות"

תעודות או דברים שיש להם טעם לחשוד שנעברה או , בעלי חיים, חפצים

או שניתנו כשכר בעד ביצוע , שעומדים לעבור לגביהם עבירה על  צו זה

או שהשתמשו בהם בעשיית כל עבירה , עבירה כאמור או כאמצעי לביצועה

ו לשם הקלת ביצועה או שיש להם טעם להאמין כי הם עשויים כזאת א

 ".לשמש כראיה לכל מעשה עבירה על צו זה

 

ועבירות על הדין , ל גם על עבירות לפי הדין החל בישראל" הנ80 לצו מחיל את הוראות סעיף 84סעיף 

 : החל באזור

 

הוראות פרק זה וההוראות מכוחו יחולו גם לגבי עבירה על תחיקת "

לגבי עבירה על דין אחר כלשהו שהוא בתוקף באזור ולגבי , טחוןהבי

ל "מחדל או ניסיון שבוצע בישראל או בשטח מוחזק על ידי צה, מעשה

 ". ושהוא בר עונשין מכוח הדין או תחיקת הביטחון החלים במקום בו בוצע

 

 

 

 גם בהנחה שהקרוון הוא עדיין בגדר טובין, התפיסה מכוח סעיף זה היא בעייתית
 

סעיף זה נועד לתפיסת טובין שנעשתה בו עבירה או שיש חשש סביר שעומדת להתבצע בו  .א

 . יש להצביע על העבירה שבמסגרתה ניתן לתפוס את הטובין. עבירה

 

 ? מהן העבירות האפשריות במסגרתן ניתן לכאורה לתפוס את היביל
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 צו בדבר 1252מספר צו לפי , שינוע קרוון שלא בהיתר או בניגוד להיתר שניתן ).1(

 ).הובלת מבנים יבילים(תקנות בדבר העברת טובין  בצרוף העברת טובין

 

 בהנחה שהקרוון הונח או – לחוק העונשין 447עבירה לפי סעיף , הסגת גבול פלילית ).2(

כמובן שאם למניח היביל טענות מבוססות . חובר לקרקע שלמחזיק אין זכויות חזקה בה

 . אין בסיס לחקירה בעבירה זאת–ע על זכותו להחזיק בקרק

 

ראה פרוט ( שעדיין איננה בגדר עבירה לעצמה בשטחים –עבירה של בניה שלא כדין  ).3(

 ).בתחילת פרק זה

 

 . כל אחת מהעבירות שמניתי לעיל היא בעייתית

 

כבר עמדתי על כך שאין , לגבי עבירה של שינוע קרוון שלא בהיתר או בניגוד להיתר שניתן

 .וזאת לפי החקיקה הקיימת, מתאים להעמדת נאשם ישראלי לדין על פיהפורום 

כאשר למניח אין , רלוונטית רק אם הנחת הקרוון על הקרקע בוצעה בעבירה, הסגת גבול פלילית

 . הוכחת שאלת החזקה כדין היא קשה ובעייתית בשטחים, יתר על כן. זכות חזקה בה

 .גדר עבירה פלילית איננה עדיין ב–עבירה של בניה שלא כדין 

 

 יש צורך כי התפיסה תהיה במסגרת של חקירה פלילית –כדי שניתן יהיה לתפוס יביל כאמור  .ב

 –אם ישנן .  אין כמעט חקירות בעבירות אלה–לאור הבעייתיות שהצגתי לעיל . של העבירה

 .בסופן לא מוגש כתב אישום

 .ה של חקירה פלילית לצו היא סמכות נלווית לביצוע80הסמכות הקבועה בסעיף 

 

איננו מדויק ,  כמהלך נלווה לטיפול בעבירה פלילית80דא עקא שהצגת השימוש בסעיף 

 יתכן כמובן לנהל חקירה פלילית בעבירה של שינוע יביל ללא היתר . במקרים שלעיל

 

אך החקירה היא עקרה בהעדר פורום , )עבירה זו היא המתאימה ביותר בנסיבות שבוארו לעיל(

 אינה –ניהול חקירה כאשר ידוע מראש שהנאשם לא יועמד לדין . ד את הנאשם לדיןלהעמי

 . תקינה בעיני
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והיא האם היביל שהונח כבר על , קמה ועולה שאלה נוספת, מעבר לבעייתיות המתוארת לעיל .ג

הוא עדיין ) באופן מיידי לעיתים קרובות(ודאי זה שכבר חובר לתשתיות ואף מאוכלס , הקרקע

 . שהרי זה תנאי לנקיטת פעולה לפי סעיף זה? "טובין"בגדר 

 

לשאלה זו יש השלכה ברורה על שאלת .  זו שאלה של נסיבות–מתי קרוון הופך מחפץ לבית 

כלום ניתן לטעון כי הוא עדיין , אם יביל טעון היתר בניה. חובת קבלת היתר בניה ליביל כאמור

 ? חפץ,  קרי–" טובין"בגדר 

 

נה בשאלות כמו באיזה נסיבות יש לראות במבנה מסוים כמחייב קבלת היתר הפסיקה בישראל ד

אם הוא . המבחן הוא באיזה מידה היביל מיועד למטרה קבועה או זמנית; המבחן אינו חד. בניה

 .  איננו מחייב היתר בניה-אם הוא זמני.  הוא מחייב היתר בניה–למטרה קבועה 

המבחן הסובייקטיבי הוא . יקטיבי ואובייקטיבי משולבלצורך זה ניתן לעשות שימוש במבחן סובי

המבחן האובייקטיבי הוא בחינת . באיזה מידה יש כוונה להקים את המבנה באופן קבוע או זמני

זוהי שאלה , אך בעיקרו של דבר. אינדיקציות חיצוניות המעידות על שאלת קביעותו של המבנה

4(ד מ" פהוועדה המקומית לתכנון' טיין נגולדש, 697/85פ "ראה בעניין זה ע(של שכל ישר 

 ).625) 4(ד נא" פ,עירית תל אביב יפו' בן חור נ, 5086/97פ "רע; 57) 

 

מחובר לתשתיות ולעיתים אף , עולה מן המקובץ כי השאלה מתי יביל המונח על הקרקע

, ם אינה פשוטה ומכל מקו–הוא בגדר טובין עדיין או שהפך למבנה טעון היתר בניה , מאוכלס

כך נוטה הדעה , כמובן שככל שסממני הקבע של מבנה גוברים. המבחן להכרעה אינו חד וברור

 . לכך שהיביל טעון היתר בניה

 

נשאלת השאלה האם נקיטת פעולה נגד יביל ,  לצו על עניינינו80מעבר לשאלת תחולת סעיף  .ד

קום ליצור דרך או שיש מ, כאמור במסגרת החקירה הפלילית היא הדרך המועדפת והנכונה

 .לתפיסת קרוון כאמור, שאינה מותנית בקיומה של חקירה פלילית, נוספת

 

 

 

 

 איננו המסגרת הנורמטיבית ההולמת לתפיסה וסילוק של קרוון שנכנס 80סעיף 
 . לשטחים ללא היתר והונח על הקרקע
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או תוך  לצו לצורך תפיסת קרוונים שהגיעו לאזור ללא היתר 80בכל הנוגע לשימוש בסעיף 

 הוא 80 נראה כי השימוש בסעיף – או אף חוברו לתשתיות והונחו על הקרקעהפרת תנאיו 

 . כמבואר לעיל, ואינו נותן תשובה לכל המצבים הרלוונטיים, בעייתי

 

 לצו בדבר הוראות ביטחון איננו המסגרת הנורמטיבית המתאימה 80נראה לי על כן כי סעיף 

 . וחוברו בזריזות לקרקע ואף אוכלסו, יעו לשטח בעבירהלפעול ביעילות נגד קרוונים שהג

 

 . כפי שיפורט על ידי להלן, על רקע זה אני מציעה לשקול חקיקה צבאית בעניין

 

 עקרונות החקיקה המוצעים על ידי 
 

 יצירת מכשיר מינהלי לתפיסה וסילוק קרוונים

 

, וס קרוון שהגיע לאזור בעבירהאני סבורה כי יש מקום ליצור מכשיר מינהלי שיאפשר לרשויות לתפ

 .  חודשים מעת שהונח על הקרקע3ולסלקו ממקומו ובלבד שתפיסתו וסילוקו מהמקום יעשו תוך 

 

ביצוע העבירות בו בעת . הצדקת תפיסתו וסילוקו מהמקום מבוססים על כך שהוא הגיע לאזור בעבירה

מן , בפרק זמן זה.  לפרק זמן קצר וקצוב,היותו בגדר חפץ בר ניידות מטביע בו חותם של אי חוקיות נמשך

גם אם בפועל הפך , "מבנה"הראוי לראותו מבחינה מסוימת כחפץ שטרם הוטבע בו אלמנט הקביעות של 

העובדה שהעבריין מחבר אותו חיש מהר לתשתיות . למבנה לכל דבר ועניין והוא זקוק להיתר בניה

ושלא ניתן לפעול לגביו , דובר כאן במגורי קבעכדי ליצור את הרושם שמ, ומאכלס את הקרוון בן לילה

 מחייב יצירת כלי משפטי - לצו הקיים אלא בדרך שפועלים נגד בניה בלתי חוקית 80במסגרת סעיף 

 . מינהלי שיאפשר סילוק הקרוון שהגיע בעבירה לשטח

 

 : הפרק הזמן הקצוב והקצר בו תהא רשאית הרשות המוסמכת לפעול לסילוק הקרוון מבוסס על אל

 

שעקב ,  חודשים מעת שהגיע הקרוון לשטח הוא פרק זמן סביר לראות בקרוון גם חפץ3פרק זמן של 

שאין לה קשר , זוהי הנחה קונסטרוקטיבית. עדיין לא הוטבעה בו חותמת הקביעות, תכונת הניידות שלו

שתיות ואוכלס גם אם חובר לת, יש להניח זאת לגבי כל קרוון. הכרחי למוצאות הקרוון הספציפי בשטח

הנחה עקרונית זו מוצדקת נוכח העובדה שהמתנחלים עושים שימוש מסיבי בקרוונים . בפרק זמן זה
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נעשה לעיתים קרובות לא , שחיבור הקרוונים לתשתיות וגם אכלוסם; להקמת המאחזים הבלתי מורשים

ל השתלטות על אלא כמכשיר למאבק האידאולוגי ש, כפעולה טבעית ושיגרתית של בניה ואכלוס מבנה

 . הקרקע

הוא , כי במשך שלושת החודשים הראשונים להנחת הקרוון על הקרקע, יש להניח כהנחה קונסטרוקטיבית

 .  למבנה–גם אם הפך בפועל ,  בגדר חפץגםעדיין 

 

, המתנחל. הוא פרק זמן סביר המתאים גם לציפיות הצדדים, שלושת החודשים בהם הוא נחשב לכזה

 גם צפיותיו הוא -י קרוון שהגיע בעבירה כדי למנוע מהרשויות לסלקו מהמקוםשמאכלס באופן מייד

לפיה בשלושת החודשים הראשונים הסמוכים ליום הנחתו של הקרוון על , צריכות להתאים לסיטואציה

 .  אין כל ביטחון שלא יסולק מהמקום–הקרקע 

 

הקרוונים שנכנסו לאזור שלא פרק זמן של שלושה חודשים מאפשר לרשות המוסמכת לאתר את , מאידך

מחמת מספר סיבות אין לרשות המוסמכת מידע שוטף , כפי שכבר ביארתי. בהיתר או בניגוד להוראותיו

 חודשים מאפשר לה לאתר את אותם 3פרק זמן של . זמין ואמין על כל המתרחש בשטחים בזמן אמת

 . קרוונים בהם עסקינן ולפעול כלפיהם לפי הצו המוצע כאן

 
 . מכשיר מינהלי ללא צורך בנקיטה בהליך פלילייצירת

 

. הצעתי זאת אינה כורכת את הפעולה שניתן יהיה לנקוט נגד קרוונים כאמור בביצועה של חקירה פלילית

די בכך כי לכאורה נוצר חשד מבוסס לביצועה של עבירה בהעדר היתר לשינוע קרוון או הפרת תנאי 

 . שוד לפי הצו המוצע כאןכדי שניתן יהיה לפעול נגד הח, מתנאיו

 
 .זכות שימוע והשגה

 

וזאת טרם תפיסת הקרוון , קביעה כאמור מחייבת מתן זכות שימוע והשגה לחשוד בביצוע העבירה

 .וסילוקו מהשטח

 
 במקביל, ניתן יהיה לפעול נגד קרוון כאמור גם לפי חוק התכנון והבניה

 

. כמבנה שאינו טעון היתר בניה, ן חובר לתשתיותאם אכ, הצעה זו אין פירושה כי יש לראות את הקרוון

 .הדבר הוא תלוי נסיבות. יתכן כי הוא טעון גם היתר בניה. להיפך
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באופן , ניתן יהיה לפעול כלפיו מכוח שתי הוראות נורמטיביות. אינני רואה סתירה בין שתי קביעות אלה

 . מקביל

 

ניה הירדני מונע הפעלת שתי הוראות לחוק התכנון והב) 4(38עלולה להישמע טענה לפיה סעיף 

 . נורמטיביות כאמור במקביל

 

 : לחוק התכנון והבניה הירדני קובע) 4(38סעיף 

 

הגיש בעל הרישיון או האדם שנשלחה אליו ההתראה תוך התקופה "

 -בקשה לקבלת רשות, הקבועה בהתראה

 ; להשארת הבינוי והבניה והעבודות נשוא ההתראה במצבן ולרישויין. א

, ואם תחליט להעניק את ההיתר המבוקש...תדון הועדה בבקשה המוגשת

 ..."ל"יבוטל ביצוע ההתראה הנ

 

מי . כשלעצמי אינני סבורה שסעיף זה מונע נקיטת סנקציות נגד הקרון מכוח חיקוק אחר ומעילה אחרת

ע בלי שהיה והציב את הקרוון על הקרק, ששינע קרוון לשטחים ללא היתר או פעל בניגוד להיתר שניתן

 הרי שלכאורה הפר את –ולדעת ועדת התכנון הצבת הקרוון מחייבת היתר כדין , בידו היתר בניה כדין

ופעל בניגוד להוראות חוק , עבר עבירה פלילית של שינוע יביל ללא היתר: החוק בשני מובנים לפחות

 . התכנון והבניה

 

אין , דיעבד את הפרת חוק התכנון והבניההעובדה שחוק התכנון והבניה מאפשר לו לנסות ולהכשיר ב

 . פירושו שהוא קיבל חסינות מנקיטת פעולות כלפיו עקב שינוע יביל ללא היתר

 

ובכך ימנע ממנו השימוש , לפיכך היה והרשות המוסמכת תפעל כלפיו לפי הצו המוצע על ידי כאן

מנוס מתוצאה זו שכן הקרוון  אזי אין -) 4(38באפשרות שקובע חוק התכנון והבניה הירדני לפי סעיף 

שהציב קשור לביצוע עבירה נוספת ואף קודמת לזו של בניה שלא בהיתר וניתן לפעול כלפי העבריין עקב 

 . כך

 

 
 קביעת זכות תפיסה וחזקה ברכב מנועי שהוביל את הקרוון
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וקביעת , יש לקבוע זכות עיכוב רכב מנועי שנתפס מוביל קרוון ללא היתר למשך תקופת ימים קצובה

יש לקבוע הוראה כאמור כדי להרתיע בעלי רכב מנועי מלאפשר ביצוע . סמכות לנטילת רישיון הרכב

 . עבירה של שינוע יביל ללא היתר

 .מובן כי יש לקבוע גם לגבי סמכות זו חובת שימוע והגשת השגה

 

 

 

 

 : עיקרי הצעתי הם אפוא אלה
 

  1978 -ח " התשמ1252ר העברת טובין מספר צו בדבהתיקונים המוצעים יעשו על ידי תיקון  .א

 .)הובלת מבנים יבילים(תקנות בדבר העברת טובין ו

 

הוא הגיע לאזור ללא ) 1252ראה הגדרת ממונה בצו (מבנה שהוצב באזור כאשר לדעת הממונה  .ב

יהיה הממונה רשאי לתפוס את המבנה ולהעבירו , היתר כדין או שלא לפי הוראות היתר שניתן

 .  חודשים מהיום שהקרוון הונח בשטח3והכול אם טרם חלפו , מיוחדלמגרש 

 

 . דן בהשגה והחליט בה, ממונה לא יתפוס קרוון כאמור אלא רק לאחר שנתן זכות השגה לבעליו .ג

 

 .נקיטת הליכים לפי צו זה לא תפגע ולא תייתר נקיטת הליכים לפי חוק התכנון והבניה .ד

 

ייתפס ויועבר למגרש , שטחים ללא היתר או שלא לפי היתר שניתןרכב מנועי שהוביל קרוון ל .ה

פרק הזמן שרכב מנועי .  יום ורישיון הרכב ייתפס לפרק זמן זה20ניתן יהיה לעכבו עד . מיוחד

 . יעוכב ייקבע על ידי הממונה

 

הממונה יהיה חייב במתן החלטה לגבי רכב מנועי . ניתן יהיה להגיש השגה על החלטת הממונה .ו

 .  שעות מעת שהוגשה לו ההשגה48וך ת

 

במניין ימי שלושת החודשים הנקובים בסעיף ב לעיל לא יילקחו בחשבון תקופות ההשגה ועד  .ז

 . ו לעיל-מתן ההחלטה לפי סעיפים ג ו
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לפי , הוצאות ההחסנה של רכב מנועי וקרוון שנתפס יחולו על הבעלים של הרכב המנועי והקרוון .ח

 . העניין

 

 לסיכום
 

ר "לאחר קבלת הערות הפצ, אני ממליצה כי תנחה את אלוף פיקוד מרכז לחוקק צו ברוח האמור לעיל

 . והנחיות היועץ המשפטי לממשלה ביחס לחקיקה מוצעת זו

 

 

 

 

 קביעת בניה ללא היתר כעבירה פלילית בשטחים 11.2.4
 

 מבוא
 

תת פרק .  דברים זה הוא בלתי תקיןמצב. בניה בלתי חוקית אינה בגדר עבירה פלילית כשלעצמה בשטחים

 . זה עוסק בסקירת המצב המשפטי הנוכחי והצעה לתיקונו

 

 

 סקירת המצב המשפטי בשטחים בנוגע לבניה ללא היתר
 

 היא אכיפה פלילית של עבירת הבניה הבלתי בישראלאחת הדרכים להתמודד עם בניה בלתי חוקית 

 .  לחוק התכנון והבניה203סעיף , חוקית

 

 . אין זה המצב בשטחים, רכאמו

 

 לשנת 79חוק תכנון ערים כפרים ובניינים מספר החיקוק העיקרי המטפל בתכנון ובניה בשטחים הוא 

יהודה (צו בדבר תכנון ערים כפרים ובניינים חוק זה תוקן ב. )חוק התכנון והבניה הירדני (1966

,  לחוק התכנון34בסעיף , לא היתרחיקוק זה מתייחס לבניה ל. 1971 –א "תשל) 418מספר ) (ושומרון

 :הקובע כי
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אלא לאחר שיתקבל ... שביצועה טעון רשיון...אסור להתחיל בעבודה"

 "או הבנוי או השימוש... רשיון עבור העבודה

 

 :לחוק התכנון קובע עבירה פלילית בהתייחס לבניה ללא היתר וכך נקבע בו) 8 (38סעיף 

ינוי או הקמת בניין כלשהו קבעה ההתראה כי יש להפסיק מיד את הב"

בקרקע כלשהי או אם קבעה שיש לנקוט בצעדים בכל הנוגע לשימוש או 

לאי שימוש בקרקע כלשהי או בכל הנוגע לביצוע פעולה אחרת בקשר 

 תימסר ההתראה לבעל הקרקע העוסק בבינוי –אליה או שביצועה הותר 

אחד מהם ייחשב כל , הופר האמור בהתראה. הקרקע או אל מנהל העבודה

 ...".כעובר עבירה ויוטל עליו עונש

 

עת הועמד , בית המשפט העליון נדרש לשאלת פרשנות שתי הוראות אלה שבחוק התכנון והבניה הירדני

לחוק ) 8(38 ובאי ציות להתראה לפי סעיף,  האמורתכנוןה לחוק 34עבירה לפי סעיף ישראלי לדין בגין 

 כשלעצמו אינו יוצר 34עליון בהקשר זה היתה כי סעיף הטענה שעמדה בפני בית המשפט ה .התכנון

 :בית המשפט העליון קיבל את הטענה וקבע. עבירה פלילית

 

פי חוק תכנון ערים אינה מתגבשת עם ביצוע -האחריות הפלילית על"

 אך לא -ביצוע עבודה ללא היתר הוא תנאי חיוני . העבודה ללא ההיתר

 תנאי נוסף הוא מתן התראה . להשתכללות האחריות הפלילית-בלעדי 

לפנינו מגוון של פעולות מינהל , אכן. למפירים והפרת הוראת ההתראה

, יצוע עבודה ללא היתרב. אשר רק בסופן מתגבשת האחריות הפלילית

  ."אינה משכללת אחריות פלילית, כשלעצמה

 

הנשיא ' כב, 599-600' עמ ,597, )4(ד מו"פ, הוועדה המקומית לתכנון 'מקמילן יעקב נ ,4204/91צ "בגראה (

 )ש. ט–ההדגשה שלי ).(ברק

 

וזה לא , התוצאה המשפטית לאור פסק דין זה היתה כי רק בניה ללא היתר לגביה הוצא צו הפסקת עבודה

 . אינה מהווה עבירה פלילית–בניה ללא היתר כשלעצמה .  מהווה עבירה פלילית בשטחים–בוצע 
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כמכשיר ,  אכיפת החוק הישיר לגבי בניה בלתי חוקית בשטחיםהמצב המשפטי האמור העמיד את מכשיר

התברר כמשימה קשה ביותר , והוכחת הפרת ההתראה, הצורך בהוכחת מתן התראה למפרים. בלתי יעיל

 .ולמעשה בלתי ישימה בפועל

 

 

 העדר בית משפט מתאים לטיפול בנושא
 

נשללה על ידי " אזרחיות"ות אפשרות העמדתם לדין של ישראלים בבית דין צבאי בשטחים בעביר

2סעיף (כך נקבע על ידי בית המשפט העליון בבואו לפרש את  הוראת החוק הרלוונטית לעניין . המחוקק

 שיפוט בעבירות ועזרה -יהודה שומרון וחבל עזה(לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום ) א(

 : וכך קבע, 1977 –ח "תשל, )משפטית

 

 בגין -פיו יועמד ישראלי לדין באזור - דברים עלהמחוקק ביקש למנוע מצב

אשר מטבע ,  לפני בתי הדין הצבאיים-" אזרחיות"פעולות פליליות 

 לשם כך ביקש . הדברים נועדו לשפוט עבירות בעלות רקע ביטחוני

. אשר תבוא תחת הסמכות המקומית, המחוקק להעניק סמכות ישראלית

חירום -שעת-לתיקון תקנותמטרה זו צוינה בדברי ההסבר להצעת חוק 

 שיפוט בעבירות ועזרה -הגנה לישראל -ידי צבא-השטחים המוחזקים על(

אשר באה להרחיב את הסמכות הישראלית על , 1974-ה"תשל, )משפטית

 "  ישראלים שהם תושבי האזור

 

 .)הנשיא ברק' כב, 642-643' עמ ,622, )1(ד לז"פ, מדינת ישראל' נ משה דוד, 163/82פ "עראה (

 

 

 העדר תובעים מתאימים לטיפול בעבירות אלה
 

ניתן היה להעמיד לדין ,  היתה עבירת בניה ללא היתר בגדר עבירה פלילית בשטחיםאילו, לכאורה

, אולם התובעים שהיו אמורים לטפל בדבר הם תובעים משטרתיים. עבריינים בבית משפט בישראל

ונדונה , העוסקת במטריה משפטית ייחודית, דשטוענים זה שנים כי זוהי עבירה פלילית מסוג מיוח

; בישראל בבתי משפט מקומיים על ידי תובעים מיוחדים שהוסמכו לכך בידי היועץ המשפטי לממשלה

התובעים המשטרתיים אינם בקיאים במטריה משפטית זו וממילא אינם עומדים בעומס המוטל עליהם 

 ". רגילה"בנוגע לאכיפה פלילית 
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כי יש קושי , בנושא העמדת ישראלים לדין בעבירת בניה לא חוקית בשטחיםניתן לסכם ולומר 

והעדר תובעים ; העדר פורום נאות לדיון; משפטי ממשי המתבטא בהעדר דין מהותי מתאים

 . שיטפלו בעבריינות זו

 

אין כל ) ל"מאז פרשת מקמילן הנ(התוצאה מהאמור לעיל היא כי מאז שנות התשעים המוקדמות 

 .והנושא פרוץ לכל רוח, רה זאת בשטחיםאכיפה בעבי

 

שבאו מהיועץ המשפטי ליהודה , אך ניסיונות אלה, אציין כי בעבר נעשו ניסיונות לקדם חקיקה בעניין

ונחסמו על ידי ,  לא נחלו הצלחה–אליהם הצטרפה פרקליטות המדינה , מ פוליטיס"אל, ושומרון דאז

בטענה שאין זו התקופה המתאימה לחקיקה ,  דאזוראש המנהל האזרחי, מתאם הפעולות בשטחים דאז

כשלעצמי טיעון זה לא היה מקובל עלי . בה מתחולל טרור פלסטיני, "רגישות התקופה"בנושא נוכח 

 .אך בפועל דבר לא נעשה. ואינו משכנע אותי גם היום, בעבר

 

 

 

 

נה ליועץ המשפטי בניהולו של המש, ממש בימים אלה נעשה ניסיון נוסף להביא לשנוי חקיקה בנושא

החקיקה הנדרשת הינה עדיין בתהליך . ובגיבויו של היועץ המשפטי לממשלה, לממשלה מר מייק בלס

 . ל הרלוונטים"ושותפים לה גורמי צה, התהוות

 

 

 הצעה לתיקון חוק התכנון והבניה הירדני
 

. ירדנימשרד המשפטים עוסק בימים אלה בגיבוש הצעה לתיקון חוק התכנון והבניה ה, כאמור

 :עיקרי ההצעה הם אלה

 

  כינון צו בדבר עבירה .א

 

מקרים בהם בנה אדם , המפקד הצבאי יוציא צו בו ייקבעו כעבירות בחוק התכנון והבניה הירדני

 . ללא היתר כלל או מקרים בהם בנה אדם בחריגה מהיתר שניתן לו
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 שהתקבל לכך אציין כי הסנקציה הפלילית המוצעת תתייחס לשימוש שנעשה בקרקע בלא

קביעה כאמור תאפשר העמדה לדין גם בנסיבות בהן בנייתו של המבנה הושלמה . רישיון כנדרש

קביעת סנקציה פלילית כאמור נשענת על הקביעה כי שימוש בקרקע שלא בהיתר . זה מכבר

 .בעוד שעבירת הבניה שלא בהיתר הושלמה מעת שהסתיימה  הבניה, הינה עבירה נמשכת

 

  ציה עונשיתקביעת סנק .ב

 

. וסנקציה עונשית לגבי בניה בחריגה מהיתר שניתן, תקבע סנקציה עונשית לגבי בניה ללא היתר

 .  סוג הסנקציה תותאם לסוג המקרה לפי שתי הקטגוריות שהוצעו לעיל

 

 

 התאמה לדין הישראלי של תכנון ובניה  .ג

 

ככל הניתן לדין הישראלי החל יהיו תואמים , מבנה הצו והסמכויות שייקבעו בו, ההגדרות בצו

וכדי למנוע פרשנות מוטעית לגבי ההוראות , כדי ליצור קוהרנטיות בין החוקים, בעבירות דומות

 . שייקבעו בצו

 

 

 

 

 

  מנהליים ופליליים, נקיטה בהליכי אכיפה מקבילים .ד

 

והליך , הליך מנהלי של הוצאת צווי הריסה: הצו החדש יאפשר נקיטה בהליכי אכיפה מקבילים

 . פלילי שיאפשר העמדה לדין וענישה–השיפוטי 

 

 קביעת בית המשפט המוסמך .ה

 

 : הוצע כלהלן, בכל הנוגע לבית המשפט המוסמך

 

 . פלסטיני שעבר עבירה כאמור יידון בבית משפט צבאי ).1(
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 :עבריין בניה ישראלי ).2(

 

פני בית משפט בנה בשטח מוניציפאלי של מועצה אזורית או מקומית יובא ב ).א(

ובהנחה כי העבריין עונה על הגדרת , לעניינים מקומיים הפועל בהתאם לתקנון

 .מתיישב

 

או שאינו עונה , בנה מחוץ לשטח המוניציפאלי של מועצה אזורית או מקומית ).ב(

 . יובא לדין בבית משפט בישראל–להגדרת מתיישב 

 

 בעים לטיפול בסוג התיקים הרלוונטיםתו .ו

 

. יפול בעבירות החדשות ימונו תובעים מיוחדים מטעמו של היועץ המשפטי לממשלהלצורך הט

 לתקנון המועצות 132היועץ ימנה תובעים לבתי המשפט המקומיים בתוקף סמכותו לפי סעיף 

 לחוק סדר הדין 12 בתוקף סמכותו לפי סעיף –לגבי בתי משפט בישראל ; ש"המקומיות באיו

 .  הפלילי

יש להקצות תקציב .  המינהל האזרחי– יועסקו על ידי מערכת הביטחון , במספר3, התובעים

 . לצורך כך

 .היועץ המשפטי לממשלה יקבע גורם מקצועי מנחה לתובעים המיוחדים

 

 פקחים על בניה בלתי חוקית .ז

 

המנהל האזרחי יקבע נוהל הדרכת פקחי יחידת הפיקוח לצורך הפיקוח על הבניה הבלתי חוקית 

 הנוהל ינחה את הפקחים לפקח בתוך התחום המוניציפאלי . צו זהלצורך אכיפת 

אני מציעה כי יחידת הפיקוח תפקח בכל מקום בו לא ניתן לקבל . של היישובים ומחוצה להם

 .כן תפקח על בניה בניגוד לייעודי הקרקע בתכנית; היתר בניה מכוח תוכנית מפורטת

 

 תחולת הצו .ח

 

 ;לאחר הוצאתוהצו החדש יחול על בניה שנעשתה 
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הצו החדש יחול על בניה שקדמה להוצאתו רק במידה שהוצא צו הפסקת עבודה או צו הריסה 

 .בין אם צווים אלה הוצאו לפני או אחרי כניסתו של צו זה לתוקף, למבנה

 

 תחילת תוקף .ט

 

 ; חודשים מעת פרסומו3הצו יכנס לתוקף תוך 

 

 .הצעת חקיקה זו נראית לי

 

 

 החקיקה המוצעתהמלצתי לגבי עצם 
 

ונדמה לי שאין צורך , מצב הדברים של העדר אכיפה פלילית של עבריינות בניה הוא בלתי תקין על פניו

 . להכביר מלים בעניין

 

 . וככל המוקדם כן ייטב, אני סבורה כי יש לקדם הצעת חקיקה זו

 

 

 )1445מספר (תיקון צו בדבר אישור הליכי תכנון ובניה  11.2.5

 
 מבוא

 

 צו שנתן –") צו אישור הליכי בניה: "להלן ()1445מספר (צו בדבר אישור הליכי תכנון ובניה ן תיקו

 . 1996 משנת 150תוקף לפי תחיקת הביטחון להחלטת הממשלה 

 

 

 

ל במובן זה שבהתקיים "תכליתו של תיקון מוצע זה הוא לחסום פרצות הקיימות בתחיקת הביטחון הנ

 . בניגוד לכוונתה, 150את הוראות החלטת ממשלה  ניתן לעקוף -נסיבות מסוימות 
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והאפשרות לעוקפה לפי צו הליכי אישור ובניה בנוסחו , 1996 משנת 150תכלית החלטה 
 הנוכחי

 

במטרה לתת לה תוקף משפטי , 1996משנת , 150 הוצא לאחר החלטת הממשלה צו אישור הליכי בניה

תהליכי אישור תוכנית את הצורך באישור הדרג להטמיע ב, תכלית הצו היא אם כן. בתחיקת הביטחון

אלה השלבים , ואישור למתן תוקף, דיון בתוכנית; הרשאה לתכנון: במספר שלבים משלבי התכנון, המדיני

 . בהם נדרש אישור שר הביטחון

 

כפי שאראה . 150יותר מהיקף פריסת החלטה " צרות"אך עיון מדוקדק בלשון הצו מראה כי הוראות הצו 

 מצויה בתחום מועצה אינהאך הקרקע , נראה כי ישראלי שרכש קרקע פרטית ורשמה כדין על שמו, להלן

ללא האישור הנדרש של שר הביטחון בשלבי רשאי לבקש לתת תוקף לתוכנית , מקומית או אזורית

 . זוהי פירצה בצו שיש לתקנה. אישור תכנית

 

 : נבאר את הדברים

 

 : כלהלןהוגדרה תוכנית, ל" הנ1445בצו מספר 

 

המתייחסת כולה או מקצתה ,  תכנית תכנון כמשמעותה בחוק–" תכנית"

לשטח הכלול או המיועד להיות להיכלל בתחומי מועצה אזורית או מועצה 

 "מקומית

 

שחלות עליה ההגבלות המנויות בצו הינה רק זו החלה בתחומי מועצה אזורית או , שתוכניתיוצא 

אינה כלולה בסוג התוכניות שהצו האמור ,  אלהשמחוץ לאזוריםם שתוכנית שחלה בתחו, מכאן. מקומית

 . חל עליהן

 

יתכן כי ישראלי ירכוש קרקע שאינה , מאחר שישראלים רשאים לרכוש קרקעות בשטחים מפלסטינים

 קרוב לוודאי כי הקרקע שירכוש ישראלי מפלסטיני -להיפך . מצויה בתחום מועצה אזורית או מקומית

לולה בתחום מועצה אזורית או מקומית שכן תחום השיפוט שלהן חל בדרך כלל בשטחים לא תהיה כ

 קרקע –) 783. צו מס(, בדבר ניהול מועצות אזוריות צו כפי שראינו ב–מכל מקום . באדמות מדינה

 . פרטית פלסטינית אינה בתחום השיפוט של מועצה אזורית
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והיא אינה כלולה בשטח ,  פרטית שרכש כדיןעולה מהמקובץ כי ישראלי שיחפוץ לתכנן תוכנית על קרקע

בחובת אישור דרג מדיני לתוכנית " נתפס"המיועד להיכלל בתחומי מועצה אזורית או מועצה מקומית אינו 

 . שיגיש לועדת התכנון

 

 . פירצה זו בצו יש לתקן

 

 אני מציעה על כן להורות למפקד האזור להרחיב את הגדרת השטח לגביו מתייחס הצו על ידי

 : ולקבוע כי1445הוספת הסיפא להגדרת התוכנית בצו בדבר אישור הליכי תכנון ובניה מספר 

 

המתייחסת כולה או ,  תכנית תכנון כמשמעותה בחוק–" תכנית"

מקצתה לשטח הכלול או המיועד להיות להיכלל בתחומי מועצה 

וכן המתייחסת לשטח שבבעלות ישראלי , אזורית או מועצה מקומית

ו כלול או מיועד להיות כלול בתחומי מועצה אזורית או אף אם אינ

 ".מועצה מקומית

 

 

  1472מספר ) יהודה ושומרון) (סילוק פולשים(תיקון צו בדבר מקרקעין  11.2.6
 

 מבוא
 

 

חלק מהמאחזים הוקמו על קרקעות שהוקצו לתושבי המאחז על ידי . להקמת מאחז יש צורך בקרקע

. לעיתים נתפסות קרקעות שלא כדין.  הוקמו מאחזים בקרקעות מוקצותאך לא תמיד. ההסתדרות הציונית

, זאת מאחר שרוב אדמות המדינה הוקצו לגופים מיישבים, חלק מועט מהקרקעות הללו הן אדמות מדינה

לפיכך ברוב המקרים בהם נתפסו שלא כדין קרקעות בידי מתנחלים להקמת . בראשם ההסתדרות הציונית

 . אדמות סקר או קרקעות פרטיות של פלסטיניםנעשתה התפיסה ב, מאחז

 

לעיתים נתפסות . תפיסת קרקעות פרטיות וקרקעות סקר יכולה להיות גם שלא לצורך הקמת המאחז עצמו

לעיתים הקרקעות הללו סמוכות למאחז ולעיתים .  למטרות חזקה ועיבוד, קרקעות בידי ישראלים

 . מרוחקות ממנו
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ישיבה פיזית , רעייה, זריעה, נטיעה,  מושגת על ידי עיבוד הקרקעתכלית זו של תפיסת חזקה בקרקע

, השתלטות על מערות, הצבת עמודי תאורה הצבת מבנים, סלילת דרכים, מניעת גישה, גידור, בקרקע

 .  ובדרכים אחרות

 

מתברר כי ההגנות המשפטיות העומדות , כאשר נתפסות קרקעות פרטיות של פלסטינים על ידי מתנחלים

 .ינן אפקטיביותלהם א

 

הצעת חקיקה זו עוסקת בהגנה על המקרקעין הפרטיים של פלסטינים מפני פלישה שלא כדין 

 .אליהם

 

 :אסקור להלן את אלה

 המצב המשפטי הנוכחי 

 אציין את הקשיים שהוא מעורר 

 אעמוד על עיקרי ההצעה המוצעת כאן

 

שהוכנה על , ל"יוטת הצעה לתיקון הצו הנכבר בראשית הדברים אציין כי בעניין מושא הצעה זו קיימת ט

למיטב ידיעתי ההצעה טרם עברה את . ידי הלשכה המשפטית של היועץ המשפטי של יהודה ושומרון

 . וטרם נבחנה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, ל"אישור כל הדרגים המתחייבים בצה

 נשענת על העבודה המשפטית ועמדתי זו שתפורט להלן, בצד שנויים מסוימים, עיקרי ההצעה נראים לי

 . שנעשתה בעניין

 

 

 המצב המשפטי הנוכחי ומדוע איננו מספק
 

 ? מהי ההגנה המשפטית על המקרקעין הפרטיים של פלסטינים מכוח הדין הקיים

ובמישור , במישור הפלילי, ההגנה על החזקה והקניין הפרטיים בקרקע אמורה להינתן במישור האזרחי

 .מהאספקטים הללו בכל הנוגע להגנת המקרקעין הפרטיים של פלסטינים באזורנבחן כל אחד . המנהלי

 

 

 הגנה מכוח הדין האזרחי
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פניה , להגנת הקניין הפרטי היא לכאורה" דרך המלך"הרי , משנעשתה פלישה שלא כדין למקרקעי הפרט

ת כאשר המחזיק מיהו בית המשפט המוסמך אליו ניתן לפנו. דחופה לבית משפט אזרחי בתביעה לסילוק יד

 ? הוא פלסטיני והפולש הוא ישראלי

 

 

 

שכן לבית משפט מקומי אין סמכות , בבית משפט מקומי אין המחזיק יכול לתבוע את הפולש הישראלי

 . לדון בעניינו של ישראלי

שחלקם הסכימו לדון ,  נעשו כבר פניות לבתי משפט אזרחיים בישראל–בהעדר בית משפט אחר 

). 621, 617) 5(ד נז"מ פ" בעמ נגד הימנותא"בע. ל.א.ג 4726/01א "אה למשל ער(בתביעות לגופן 

ביניהם חוסר אמון בבתי המשפט , ניתן למנות מספר נימוקים לכך. אין פניות כאמור, אך בדרך כלל

 . קושי במימון ההליך המשפטי ועוד, קשיי תעבורה, בישראל

 

יא לכאורה דרך העניינים הרגילה להגנה על הקניין שה, נראה על כן כי דרך זו של הגשת תביעה אזרחית

 .אינה נותנת תשובה אפקטיבית נוכח האפשרויות המשפטיות הנתונות, הפרטי

 

 

הינה , הימנעות מנקיטת הליכים אזרחיים בנוגע לשאלת החזקה בקרקע, ש"יש לציין כי דווקא בשטח איו

 .  באזור בכל הנוגע למקרקעין החליםדיני ההתיישנותזאת נוכח . בעלת השלכה מרחיקת לכת

קובע תקופת התיישנות דיונית ,  המתייחס למקרקעי מירי רשומים לחוק הקרקעות העותומני20 סעיף

מרוץ ההתיישנות . באופן המנוגד לזכות הבעלים הרשום,  שנים לטובת מחזיק בקרקע כבעלים10בת 

ך משפטי עלול להביא לרכישת הימנעות מנקיטת הלי. נפסק רק עם הגשת תביעה לבית משפט מוסמך

 . על ידי הפולש, בעלות בקרקע

 שנים 10 קובע כי מי שמחזיק מקרקעי מירי או הקדש משך  לחוק הקרקעות העותומני78 סעיף, בנוסף

 .ללא ערעור עשוי לרכוש זכות בעלות

 

ות זכות הבעלהימנעות מפניה לבית משפט עלולה להיות בעלת השלכות הרות גורל על , הנה כי כן

 .בקרקע

 

 

 הגנה מכוח הדין הפלילי
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יש לדבר . לא ניתנת הגנה של ממש על הקניין הפרטי מכוח הדין הפלילי, כפי שהצגתי בפרק אכיפת החוק

בצורך לקבל חוות דעת מיחידת הפיקוח של המינהל , חלקן נעוץ במורכבות הדין המקומי, סיבות רבות

 מתברר כי הפלסטינים אינם –וכן . יק בקרקע ואחרותבקושי להשיג ראיות במיוחד לגבי המחז, האזרחי

קרוב לוודאי שמאותן סיבות שציינתי בקשר להימנעות מפנייה לבתי משפט , מרבים להתלונן במשטרה

תוצאת כל אלה היא מיעוט הליכים פלילים ביחס לפלישה שלא כדין לקרקעות פרטיות של .  ישראלים

 .פלסטינים

 

 

 

ה הפלילית בשטחים אינה נותנת הגנה אפקטיבית לזכות הבעלות והחזקה ניתן לסכם ולומר כי האכיפ

 . במקרקעין של פלסטינים

 

 

 הגנה מכוח המשפט המינהלי
 

 ).1472) (סילוק פולשים( הצו בדבר מקרקעין הגנה אפשרית במקרה כאמור לעיל אמורה להינתן מכוח

 

 :צו זה קובע כלהלן

 

 הגנת החזקה. 2

אי להחזיק בהם כדין זכאי לדרוש מסירת בעל מקרקעין ומי שזכ) א(

 .המקרקעין ממי שמחזיק בהם שלא כדין

המחזיק במקרקעין כדין זכאי לדרוש מכל מי שאין לו זכות לכך ) ב(

שיימנע מכל מעשה שיש בו משום הפרעה לשימוש במקרקעין ושיסלק כל 

 . דבר שיש בו משום הפרעה כזאת

 

 סילוק פלישה. 3

להוציאו מן , רשאי המחזיק בהם כדין, דיןתפס אדם מקרקעין שלא כ

תוך , המקרקעין ולסלק כל דבר שיש בו משום הפרעה לשימוש בהם

לשם כך יהיה רשאי להשתמש בכוח במידה . שלושים ימים מיום התפיסה

 "סבירה
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במיוחד , דא עקא שהקושי להוכיח חזקה כדין. צו זה אמור ליתן הגנה למחזיק כדין במקרקעין מפני פולש

הופכת את ,  מהקרקעות בשטחים לא עברו הסדר מקרקעין והן אינן רשומות70% –ל רקע העובדה ש ע

 . אפשרות ההוכחה לבלתי ריאלית

 

 יום בלבד מיום הפלישה שלא כדין 30אפשרות זו תקפה למשך . הצו קובע מנגנון עשית דין עצמי

 ).  לצו4 סעיף לפי(ל "עשיית הדין העצמי מותנית באישור המשטרה וצה; למקרקעין

 

לא ניתנת מכוחן הגנה למקרקעי . למעשה הגנות אלה נותרות כאות מתה בתחיקת הביטחון

 .וזאת מכמה טעמים, הפלסטינים מפני פלישות של מתנחלים

 

 30מותנית בפעולה להוצאת התופס שלא כדין תוך ,  לצו3 תרופת עשיית דין עצמי לפי סעיף –ראשית 

 . יום מיום הפלישה

הוא , גם אם נודע לו על הפלישה. ים קרובות המחזיק כלל אינו יודע שנעשתה פלישה לקרקעותיואך לעת

מעבר לכל .  הימים שקוצב הסעיף30יתקשה להוכיח את יום הפלישה כדי להוכיח שהוא עומד במכסת 

מתברר כי הפלסטינים אינם . יש להספיק ולהגיש תלונה למשטרה בתוך פרק הזמן הקצוב כאמור, זאת

אזי מחמת קשיי התנועה לא תמיד , ואף אם חפץ פלוני להתלונן. וזה בלשון המעטה, זדרזים להתלונןמ

 . יוכל להגיע מבעוד מועד

 . מוטלת עליו חובה להצטייד באישור משטרת ישראל לפינוי ובאישור המפקד הצבאי, מעבר לכל אלה

 . דרישות אלה אינן ניתנות למימוש מעשי בדרך כלל

 

הגנות משפטיות , שלפלסטיני המחזיק כדין בקרקע וסובל מפלישה אליהן שלא כדיןהתוצאה היא 

 . אך לא בפועל, בלבד" על הניר"

 

, וקבע לגביו שהוא איננו ישים, בית המשפט העליון נדרש לאחרונה לצו בדבר סילוק פולשים הקיים

. על הקרקעות בשטחיםואיננו נותן תשובה מספיקה נוכח תופעת המאחזים הבלתי מורשים וההשתלטות 

 :עוד קבע בית המשפט העליון כי

מתחייב איפוא הסדר חקיקתי ישיר וכללי אשר יסמיך את המפקד הצבאי לפעול לצורך מניעת השתלטות בלתי "...

השופטת ' כב, ל באזור"אמנה נגד מפקד כוחות צה 548/04צ "בג" (מורשית על שטחי קרקע באזור

 ) לפסק הדין3סעיף , ה'פרוקצ
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עולה מהמקובץ כי אין הגנה אפקטיבית לקרקעות פרטיות של פלסטינים מפני פלישה של ישראלים 

 . ולא מכוח הדין הפלילי או המנהלי, לא מכוח הדין האזרחי, שלא כדין לקרקע

 

 

 להגנת רכוש הפרטו, לסדר, לדאוג לביטחוןחובת מפקד האזור 

 

 . יטחון באזורהחובה הראשונה של מפקד האזור היא לדאוג לסדר ולב

 

. בנוסף לעוול ולפגיעה בזכויות, פלישה לקרקעות הזולת שלא כדין נושאת בכנפיה הרס ואלימות

פוטנציאל הסכסוך עקב מעשים . השתלטות בכוח על קרקעות כבר הביאה לפרצי אלימות ושפיכות דמים

 יש אפשרות ממשית לגלישה . אינו טמון אך ורק בעימות בין המחזיק לפולש, כאלה

 

 

לעימות אלים בין קבוצות ומגזרי אוכלוסיה שונים על רקע המאבק בין שני העמים על שליטה בקרקעות 

 .ש"באיו

 

 . מכאן שחובת שמירת הסדר והביטחון מצמיחה גם חובה להגן על מקרקעי הפרט

 

. ש"חובת מפקד האזור מתפרסת גם על הגנת זכויות היסוד האלמנטאריות של האוכלוסייה האזרחית באיו

 . בישראל עצמה היא זוכה להגנה כזכות חוקתית על חוקית. זכות הקניין היא זכות יסוד

 

רובצת על כתפי מפקד האזור גם מכוח המשפט , ש"הגנה על זכות הקניין של הפרט בשטחי איו

 .הבינלאומי

 

סטינים אם הכלים המשפטיים הנוכחיים אינם מקנים הגנה משפטית ראויה ומספקת לזכות הקניין של הפל

אזי מחובתו של מפקד האזור ליצור את הכלים ,  והם אינם מקנים–בכל הנוגע לקרקעותיהם הפרטיות 

 . ל" הנאמנהצ בפרשת "כפי שקבע בג, הנחוצים הללו
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 עקרונות החקיקה המוצעת
 

בעיקרון . הינה פרי עבודה שנעשתה בלשכת היועץ המשפטי ליהודה ושומרון, החקיקה המוצעת להלן

 .אציג להלן את עקרונות ההצעה. אך היית מציעה לעשות בה מספר שינויים, נראית ליההצעה 

 

 

 הרציונאל העומד ביסוד ההצעה
 

הבסיס להצעה היא התפיסה כי פגיעה בזכות הקניין של פלסטינים הינה בעלת פוטנציאל של פגיעה בסדר 

 .ור שלא כדיןמכאן שיש אינטרס ישראל ביטחוני למנוע פגיעה כאמ. ובביטחון באזור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יצירת מנגנון מינהלי לטיפול בסכסוכי קרקע בין ישראלים לבין פלסטינים
 

הממונה לפי הצו . המנגנון המוצע אינו מותנה יותר בהגשת תלונה על ידי הפלסטיני למינהל האזרחי

משום בכך יש . המוצע יהיה רשאי להתערב במקרה בו נעשתה פלישה למקרקעי הזולת ללא כל תלונה

 . הפלסטינים אינם מרבים להגיש תלונות בגין מעשים כאמור, שכן כאמור, חידוש ראוי

 

הרציונאל עליו מבוסס הצו המוצע הוא כי במעשי הפלישה של ישראלים לקרקעות פלסטינים יש משום 

 ממשלי להתערב במקרים אלה אינטרס ישראלילפיכך יש כאן . פוטנציאל גבוה לפגיעה בסדר ובביטחון

 . למנוע אותםו

 

אך הוא נשען גם על חובת מפקד האזור לשמור על זכויות , האינטרס הישראלי מבוסס על שיקולי ביטחון

 . היסוד של האוכלוסייה הפלסטינית שבתחום סמכותו ושליטתו
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לפנות ביוזמתו לישראלי המחזיק בקרקע אם הממונה סבור כי יש , מכאן סמכות הממונה כמוצע בצו

 . משום סכנה לביטחון האזור או הסדר הציבוריבהחזקת הקרקע

 

 

 על הפולש מוטל הנטל להוכיח את זכותו בקרקע
 

להפוך את עתה מוצע . עד כה הטוען כי נעשתה פלישה למקרקעיו היה חייב להוכיח את זכותו בקרקע

ן זה  לעקרו. ולהטילו על שכם הישראלי המחזיק בקרקע לגביה נטען כי הוא מחזיק בה שלא כדין, הנטל

 :מספר טעמים

 

לכאורה יכול ישראלי להחזיק בקרקע . ש אינה מובנת מאליה"החזקה בקרקע על ידי ישראלי באזור איו

בין אם רכש את ;  בין רשות מחמת שהקרקע הוקצתה לו על ידי גוף מיישב–רק אם יש לו רשות לכך 

 ;  הרשום של הקרקע ולכך עליו לקבל אישור המינהל האזרחי וכן עליו להיות בעליה–הקרקע 

יש קושי לפלסטינים להוכיח את , מאחר שרוב הקרקעות בשטחים לא עברו הסדר מקרקעין, מאידך

 .רוב הפלסטינים מחזיקים בקרקעות כאשר הקרקע אינה רשומה על שמם, בפועל. בעלותם בה

ן זה היא  נוכח העובדה שאכיפת החוק במוב–וכן , נוכח ריבוי מעשי הפלישה לקרקעות של פלסטינים

יש מקום , ונוכח העובדה שישראלי נזקק לרשות כדי לרכוש קרקע או זכות חזקה בה בשטחים, חלשה

 . לכאורה להפוך את  הנטל ולחייב את הישראלי להוכיח את  הזכות להחזיק בקרקע

 

 

  הליך מעין משפטי–מנגנון בירור הזכות 
 

המחזיק יוכל להציג . ת זכותו לחזקה  בקרקעמוצע כי הממונה יפנה למחזיק ויקצוב לו פרק זמן להוכח

היה ותדחה .  יהיה רשאי המחזיק להגיש ערר לועדת עררים–היה ויחליט הממונה נגד המחזיק . ראיותיו

 יהיה –לא יעשה כן .  יהיה על המחזיק לפנות את הקרקע תוך פרק זמן קצוב–ועדת העררים את הערר 

 . רחיהממונה רשאי לעשות כן על ידי המינהל האז

 

 . ב"ב הצעת לשכת היועץ המשפטי ליהודה ושומרון כמנוסח בצו הרצ"רצ
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 חוות דעתי
 

הממונה לא יפעיל "אך אני מסתייגת מהסייג שנקבע בהצעה לפיו , בעיקרון אני מסכימה עם עיקרי ההצעה

 ".ניםאם התברר לו כי תחילתו של המעשה המפריע לפני למעלה מחמש ש) ב(את סמכותו לפי סעיף קטן  

 

אני סבורה כי יש לקצר את משך התקופה בה ניתן לפעול לפי צו זה לגבי תפיסת קרקעות שנעשתה בעבר 

נימוקי לכך הם כי מדובר כאן בהליך מינהלי המחליף הליך שיפוטי אזרחי . למשך שנה ולא למעלה מכך

עדר בית משפט הפתרון המנהלי ניתן מחמת ה. מסודר שהיה צריך להתקיים בדרך העניינים הרגילה

אם חלפה . מוסמך וזמין ובמיוחד נוכח הסיכון הביטחוני הנובע מתפיסת קרקעות שלא כדין באזור טעון זה

 נראה לי כי הטעם הביטחוני העומד ביסוד התרופה המנהלית כבר פג –כבר למעלה משנה ממועד התפיסה 

חון כמו בעת הסמוכה לתפיסה אותו סיכון חמור לביט, לא טבוע במעשה נושן של תפיסת קרקע. במקצת

. יחסית" טריה "ניתן להצדיק פתרון מנהלי להחזרת החזקה בקרקע כל עוד מדובר בתפיסה . שלא כדין

 .  נראה לי כי אין להסתפק עוד במנגנון מנהלי להשבת זכויות במקרקעין–כחלוף שנה בה לא נעשה דבר 

 

אלא , יסוח כזה או אחר של הצו המוצעעוד אוסיף כי במסגרת חוות דעתי זאת אינני מתייחסת לנ

בחינת הצו המוצע . והתווית דרך עקרונית לפתרונה, התייחסותי מכוונת בעיקרה להצגת הבעיה והקושי

לשכת היועץ המשפטי , ענף הדין הבינלאומי, לפרטיו מן הראו שתעשה על ידי הפרקליט הצבאי הראשי

 . לממשלה כמקובל במקרים מסוג זהולאחר מכן על ידי היועץ המשפטי , ליהודה ושומרון
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 מבוא
 

ח עצמו המלצות המתחייבות "במהלך כתיבת חוות הדעת הגעתי למסקנה כי יש לשלב בתוך פרקי הדו

את אותן , למען הנוחות, שיכלול שוב, אין הדבר מייתר פרק המלצות. מאותו עניין בו עסק פרק מסוים

בצד ההמלצות שטרם נכתבו . ת שטרם העליתי עד כהויוסיף עליהן המלצו, המלצות ששולבו כאמור לעיל

 .אוסיף הסבר מדוע אני ממליצה בפניך כאמור, על ידי לעיל

 

 . נפרט להלן את ההמלצות השונות

 

 

 המלצות ארגוניות 12.1
 

 הקמת מנהלת מתאמת ומנחה בנוגע למאחזים  12.1.1
 

ש הוא העדר יד "מורשים בשטחי איובכל הנוגע למאחזים הבלתי , ח זה"אחד הקשיים הצפים ועולים מדו

. אחת מנחה ומתאמת בין הגורמים השונים להם מסורות הסמכויות בכל הנוגע למאחזים הבלתי מורשים

בעובדה שלגורמים רבים הוענקו , נעוץ בחלקו, הכשל המערכתי בנושא המאחזים הבלתי מורשים

 שונים מטפלים באותו עניין ללא תיאום גופים; הגדרת הסמכויות וגבולות הסמכות אינם ברורים. סמכויות

באופן , נתונים עובדתיים רלוונטיים אינם נגישים באשר הם מצויים בידי המינהל האזרחי בלבד; הולם

למעשה נתונים אלה אינם מצויים בידם של הגופים המוסמכים שאמורים לבחון . שאינו מאורגן ושיטתי

ואין הנחיה , וי בין הזרוע המבצעת לזרוע המדיניתאין קשר רא; את הנתונים ולהחליט בנוגע אליהם

 . ברורה של גוף אחד בעל סמכות

 

 :ובין השאר אלה, תמונה קשה זו מחייבת נקיטת פעולות

 

בידי . ויאשר פעולות מסוימות על ידם, יתאם ביניהם, מתחייבת הקמת גוף מרכזי שינחה את יתר הגופים

ש כולל תצלומי "ציה בדבר נתוני הבניה הישראלית באיוגוף זה צריכה להיות מרוכזת מלוא האינפורמ

מידע על , הזכויות בקרקעות, מידע מלא על תוכניות מאושרות ולא מאושרות, אוויר מעודכנים

 .ועוד, ההתחייבויות שנעשו לגבי הקרקעות שהוקצו

 .ומתואם עם שר הביטחון, הגוף המנחה והמתאם צריך שיהיה כפוף לראש הממשלה

 



 322

 .דרת סמכויות ברורה לגבי כל הגופים העוסקים בנושאמתחייבת הג

 

. ואיזה פעולות מותנות בהפעלת שיקול דעת,  איזה פעולות הן אסורות כליל–מתחייבת הנחיה ברורה 

ואין לאפשר עוד קבלת , וכלליים, שוויוניים, שיקול הדעת חייב להיות מופעל לפי פרמטרים ברורים

 .י קריטריונים וטעמים לא ברוריםלפ, החלטות בכל מקרה ומקרה לגופו

 .ככל שיתקבלו, הגוף המנחה יבדוק את יישום החלטות הממשלה והמלצות חוות דעת זו

הגוף המנחה והמתאם יבדוק העברות כספיות לשטחים ולהתיישבות הישראלית ויוודא שאלה אינן 

 ;מיועדות למאחזים בלתי מורשים

ות שנזכרו בחוות דעתי זאת ויבחן אם פסקו מפעילות בלתי הגוף המנחה יבדוק את פעולות הגופים והרשוי

 . חוקית או בלתי תקינה כמפורט בחוות דעת זאת

 

אני ממליצה כי ייקבע צוות בין משרדי , כדי לקבוע את תחומי הסמכות ואופן הפעולה של הגוף המוצע

 . שיגיש לך הצעה מפורטת בעניין

 

 ין משרדי הממשלה הפצת רשימת המאחזים הבלתי מורשים ב 12.1.2
 

יחד עם הרשימה יונחו . אני מציעה כי רשימת המאחזים הבלתי מורשים תופץ למשרדי הממשלה השונים

בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מאפריל , משרדי הממשלה שלא לבצע כל פעולה בלתי חוקית

2004 . 

 

 הקצאת תקציבים לאכיפת החוק בשטחים 12.1.3
 

לפקח , הלכה למעשה,  המינהל האזרחי תתוגבר בכוח אדם שיהיה באפשרותויחידת הפיקוח של .א

, כדי לקבוע את הקצאת כוח האדם הנוסף הדרושה. על הבניה הישראלית הבלתי חוקית בשטחים

מתאם הפעולות בשטחים והיועץ , צריכה להתבצע עבודת הכנה של ראש המינהל האזרחי

 . המשפטי ליהודה ושומרון

 

 

 

קת הביטחון כמוצע על ידי יחייב מינוי תובעים לגבי הטיפול בעבירות בניה בלתי שינוי תחי .ב

 ). להערכתי דרושים שלושה תובעים(חוקית בשטחים 
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זאת נוכח הצורך להגביר את . נדרשת הגדלת כוח האדם בלשכת היועץ המשפטי ליהודה ושומרון .ג

; ועדות נוספות של המינהל האזרחימעורבות אנשי היועץ המשפטי בועדות תכנון ורישוי לבניה ו

הכנת חומר שיידרש לשם מתן . חוות דעת שיידרשו לצורך יישום תחיקת הביטחון הלכה למעשה

 תקנים של פרקליטים 3אני סבורה כי יש להקצות . צ"הגנה למדינה ורשויותיה בעתירות לבג

 .לצרכים האמורים

 

. ת החוק על ידם תהיה אפקטיבית יותרכדי שאכיפ, י"הגדלת מספר השוטרים במשטרת מחוז ש .ד

ש למבצעים מיוחדים "ב המצויים בשטחי איו"י שוטרי מג" להכפיף למשטרת מחוז ש–לחילופין 

 .ל המשטרה"כהצעת מפכ

 

 . ואני ממליצה בפניך לתקצב אותם, נושאים אלה מחייבים תקצוב 

 

 

המלצות לשינוי החלטות הממשלה או קבלת החלטות  12.2
 חדשות

 

 :  ולקבוע במקומה175 אני ממליצה לבטל את החלטה  12.2.1
 

 ש"החלטה זו מתייחסת להקמת והרחבת יישובים בשטחי איו

 

שהוקם ") הרחבה: "להלן(ש "הקמת יישוב חדש או הרחבת בניה של יישוב בשטחי איו .א

 .  טעונה החלטת ממשלה-לפי החלטת הממשלה או ועדת שרים להתיישבות 

 

 טעונה –ש "אזורית או עירונית או ישוב באיו/ ט של מועצה מקומית הרחבת תחום שיפו .ב

 . החלטת ממשלה

 

והוקמו בסמוך לו שכונות , יישוב שהוקם לפי החלטת הממשלה או ועדת שרים להתיישבות .ג

לא תבוצע כל הרחבה ליד או בסמוך למבנים אלה עד שלא יוכרע מה , או מבנים שלא כדין

 . יעשה בהם
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ולא תדון ועדה לתכנון בתוכנית אלא רק , ן הרשאה לתכנון על ידי שר הביטחוןלא תינת .ד

 .לאחר הצגת אישורים מתאימים מאת הדרג המדיני כמתחייב מהחלטה זו

 

 

 1996 משנת 150שינוי החלטה  12.2.2
 

 . בהחלטה זו נדרשים לדעתי כמה תיקונים

 

 :זהו נוסח ההחלטה

 

יפעלו משרדי ...שומרון וחבל עזהבתחום ההתיישבות באזורי יהודה . א"

הממשלה כלהלן ובכפוף לסמכויות הנתונות למערכת הביטחון ושר 

ובמסגרת תקציב המדינה המאושר לסעיפיו וכל אלה , הביטחון בתחום זה

 .בהתאם להנחיות ראש הממשלה

 

כל הרשאה חדשה לתכנון והקצאת קרקע לבניה על אדמות מדינה . ב

 .שורו של שר הביטחוןבאזורים תבוצע רק לאחר אי

 

ועדת התכנון באזורים לא תדון בתכנית מתאר אלא לאחר קבלת אישור . ג

 .אלא באישורו, ולא תיתן תוקף לתוכנית כזו, שר הביטחון

 

האמור לעיל יעוגן בהתאמה בתחיקת הביטחון באזורי יהודה שומרון . ד

 .וחבל עזה

 

 ....22.11.92 מיום 360החלטה זו באה במקום החלטה מספר . ה

 

סלילת , נושאים של מדיניות כוללת בנושאי ההתיישבות: ל"בהמשך לנ. ז

 "יובאו לדיון ולהחלטת הממשלה, והצעות להקמת ישובים חדשיםכבישים 
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 : ואלה התיקונים הנחוצים
 

 1996 על הקצאות ישנות שלפני 150החלת החלטה  .א

 

שנות שהוקצו להסתדרות הציונית או לגופים לא ניתנה הדעת בהחלטה זו לגבי הקצאות קרקע י

 . וטרם הוקצו בהקצאת משנה לאחרים, 1996בתקופה שקדמה להחלטת , מיישבים אחרים

 

אכן המלצתי בפניך להורות על ביטול כל הקצאות הקרקע שהיקצה הממונה להסתדרות הציונית 

 . וטרם הוקצו על ידה לאחרים

אינני יודעת . ן ידוע לי כי ישנם גופים מיישבים נוספיםכמו כ. אינני יודעת אם המלצה זו תתקבל

 .אם הוקצתה להם קרקע וטרם היקצו אותה בהקצאת משנה לאחרים

 

בהתאם , 150תתוקן החלטה , לכן אני ממליצה כי בנוסף להמלצותיי לגבי החטיבה להתיישבות

 בהקצאת לא תוקצה, 1996באופן זה שקרקע שהוקצתה לפני יום החלטת , לכוונת מכונניה

 . משנה אלא רק אם ניתן לכך אישור שר הביטחון

 

 

 :לפיכך אני ממליצה בפניך להביא להחלטת ממשלה את הנוסח הבא

 

כל קרקע שהוקצתה על ידי הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש במינהל האזרחי לגוף 

והקרקע טרם ,  להחלטות הממשלה150וההקצאה קדמה ליום קבלת החלטה , מיישב

 . תבוטל ההקצאה מיד ותוחזר לממונה,  על ידי הגוף המיישב לאחריםהוקצתה

והחלטות (,  להחלטות הממשלה150תחול החלטה , על קרקע כאמור שתוחזר לממונה

 ).שיתקבלו על פי חוות דעת זו ככל שיתקבלו 
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  הקצאת קרקע שלא למטרות בניה .ב

 

 : בהכאמור ,  עוסקת רק בהקצאות קרקע לבניה150החלטת הממשלה 

 

והקצאת קרקע לבניה על אדמות מדינה כל הרשאה חדשה לתכנון . ב"

 ." תבוצע רק לאחר אישורו של שר הביטחוןבאזורים

 
ההסתדרות , מכאן.  אינה נכללת בהחלטההקצאת קרקע למטרות חקלאותנראה על כן כי 

 . ללא אישור שר הביטחון, הציונית רשאית להקצות קרקע למטרות חקלאות

 

הופכת לקרקע עליה מבקשים להקים חוות , ו כי קרקע המיועדת למטרות חקלאיותכבר ראינ

 . שביום בהיר אחד הופכות לפתע למאחז בלתי מורשה, חקלאיות

 

שכן , אחת הטענות שמועלות על ידי יושבי המאחז מהסוג האמור היא שהם אינם פולשים לקרקע

 . ההסתדרות הציונית היא שהקצתה להם את הקרקע

 

, בין לבניה,  באופן זה שכל הקצאת קרקע מכל סוג150יעה לתקן את החלטת הממשלה אני מצ

 . תהיה טעונה אישור שר הביטחון, בין לחקלאות או לכל מטרה אחרת

 

 :אני מציעה על כן לקבוע בהחלטת ממשלה כלהלן

 

 : 150תיקון החלטה 

 

 :להחלטה יוחלף ויהיה כלהלן' סעיף קטן ב

 

וכל הרשאה חדשה ,  לבניה או לחקלאות או לכל מטרה אחרתבין, כל הקצאת קרקע. ב

 .תבוצע רק לאחר אישורו של שר הביטחון, על אדמות מדינה באזורים, לתכנון

 

 

 החלטת ממשלה לעניין החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית 12.2.3
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 : הענייןלפי, והממונה לעשות את אלה, לקבל החלטת ממשלה לפיה תחויב החטיבה להתיישבות
 

לבטל את כל הקצאות הקרקע שבידי החטיבה להתיישבות וטרם הוקצו על ידה לאחרים  .א

 במידה -)הממונה: להלן(ולהחזירן לממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש במינהל האזרחי 

 .בדיקה כאמור מן הראוי שתעשה גם על ידי הממונה. ויש כאלה עדיין
 

 לחטיבה להתיישבות והיא הקצתה אותן לאחרים לבטל את כל הקצאות הקרקע שהוקצו .ב

 . בניגוד להרשאה

 

ולהחזיר את , לבטל את כל ההקצאות שהחטיבה הקצתה לאחרים וטרם נעשה בהן שימוש .ג

 .הקרקע לממונה
 

הקרקע  לבטל את כל ההקצאות עליהן הוקמו מאחזים בלתי מורשים ולהחזיר את  .ד

 .לממונה
 

אלא אם החטיבה תוסמך אד הוק על ידי הממשלה , שטחיםלהפסיק את פעולות החטיבה ב .ה

ש "לתפקד כגוף מיישב לצורך הקמת יישוב או הרחבה של יישוב קונקרטי באיו

 .שהממשלה תחליט על הקמתו או הרחבתו
 

משרד האוצר יבדוק את השנויים הנדרשים בתקציב החטיבה להתיישבות בהתחשב  .ו

 .זובהחלטות אלה ויתאים את תקציבה להחלטה 
 

משרד האוצר יבדוק אם הכספים שהועברו עד כה לחטיבה להתיישבות מנותבים בהתאם  .ז

 .להחלטה זו
 

החטיבה להתיישבות תחויב לתרום ככל יכולתה להסדרת הקשר החוזי בין המתיישבים  .ח

 . לגבי קרקע שהוקצתה להסתדרות הציונית, בהתנחלויות בשטחים לבין הממונה

 

 :יש להחליט כי, לו המלצות אלה או חלקןאף אם לא יתקב, בנוסף

 .החטיבה להתיישבות לא תרכוש ולא תספק גנרטורים למאחזים בלתי מורשים
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 החלטות ממשלה לגבי משרד הבינוי והשיכון 12.2.4
 

 או מבנים בלתי מורשים/תקצוב והקמת מאחזים ו, בנושא תכנון
 
או שכונה או הקמת מבנים כלשהם , ש"משרד הבנוי והשיכון לא יתכנן יישוב בשטחי איו .א

 .טרם שעשה בדיקה ממצה בדבר טיב הזכויות בקרקע המיועדת לתכנון
 

משרד הבינוי והשיכון לא יתכנן הקמת ישוב או שכונה בלי שהדרג המדיני המוסמך  .ב

 . החליט על כך

 

 

 

 

 .משרד הבינוי והשיכון לא יתכנן בדיעבד מאחז בלתי מורשה .ג
 

לא יתקצב ולא יבנה בקרקעות שאינן בגדר אדמות , שיכון לא יתכנןמשרד הבינוי וה .ד

למען הסר ספק משרד הבינוי והשיכון לא יעשה אף פעולה מהמנויות לעיל . מדינה

 .בקרקעות סקר או בקרקעות שהן קרקעות פרטיות של פלסטינים
 

, ש"באיוקרקעות טיב הזכויות ב עדכני בדברמאגר נתונים יקים משרד הבינוי והשיכון  .ה

 . נהל לבניה כפריתי שיהיה זמין לכל יחידות המשרד לרבות הממאגר
 

ש בלי "בעצמו או באמצעות אחרים בשטחי איו, משרד הבינוי והשיכון לא יממן ולא יבנה .ו

 . שניתן היתר בניה קודם לכן
 

 

 ש"לעניין רכישת קרוונים בעתיד לשטחי איו
 

בין אם תעשה על ידי משרד הבינוי , ש"חי איוכל רכישה של קרוונים בעתיד המיועדים לשט

תחייב קבלת הסכמת ראש הממשלה ושר הביטחון , והשיכון ובין אם על ידי משרד אחר כלשהו
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זאת באשר רכישת קרוונים . (וזאת טרם פרסום מכרז לייצור הקרוונים או מכרז לרכישתם, לרכישה

 .)המיועדים לשטחים כמוה כמתן אישור לבניית בתים בשטחים
 

 

 החלטות ממשלה הקשורות לסמכויות שר הביטחון והמינהל האזרחי 12.2.5

 
 ש"פתיחה בנוהל אדמות סקר בשטחי איו

 

להכרזת , ולא תיבדק בקשה כאמור אם הוגשה בעבר, לא תוגש בקשה לפי נוהל אדמות סקר ).1(

צו במאחזים בלתי מורשים שהוצא לגביהם צו תיחום לפי ה, קרקעות סקר כאדמות מדינה

  .1539צו מספר , )הוראת שעה(בדבר מבנים בלתי מורשים 

להכרזת , ולא תיבדק בקשה כאמור אם הוגשה בעבר, לא תוגש בקשה לפי נוהל אדמות סקר ) 2(

לגבי קרקעות עליהן ממוקמים מאחזים בלתי מורשים אלא , קרקעות סקר כאדמות מדינה

 . י מורשה ליישוב מוכראם החליטה הממשלה לבחון ייתכנות הפיכת המאחז הבלת

 

 

 

להכרזת , ולא תיבדק בקשה כאמור אם הוגשה בעבר, לא תוגש בקשה לפי נוהל אדמות סקר ) 3(

החלטה עקרונית בדבר , אלא אם החליטה הממשלה קודם לכן, קרקעות סקר כאדמות מדינה

 . כוונתה להקים באזור המסוים ישוב ישראלי

סמכות זו . ת סקר אלא באישור שר הביטחון או סגנולא תוגש בקשה לפתיחה בנוהל אדמו ).4(

לא תקודם בקשה לפי נוהל אדמות סקר המצויה כבר בהלכי בדיקה . לא תואצל לאיש בלתם

ויאשר כי החלטת ממשלה זו , במנהל האזרחי אלא אם יאשר שר הביטחון שיש לקדמה

 .יושמה לגביה

 
 

 ש בידי ישראלים"רכישת קרקע בשטחי איו
 

הסכמת שר הביטחון . ש טעונה הסכמת שר הביטחון"בידי ישראלים בשטחי איורכישת קרקע 

 .למעט סגנו, שר הביטחון לא יאציל את סמכותו לפי החלטה זו לאחר. תינתן בכתב
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החלטת הממשלה תעוגן בתחיקת הביטחון על ידי תיקון מתאים של הצו בדבר עסקאות  במקרקעין 

 1967 –ז "תשכ) 25. מס) (יהודה ושומרון(

 
 

מתן הוראות מנהליות לרשויות המדינה בקשר להקמת  12.3
 מאחזים בלתי מורשים

 

 

 הנחיות למשרד הבינוי והשיכון 12.3.1
 

 בנוגע לתכנון מאחזים בלתי מורשים
 

תינתן הנחיה לשר הבינוי והשיכון להפסיק לאלתר את המשך תכנון המאחזים הבלתי מורשים 

על ידי , מאחר שהתכנון נעשה בחלקו. ליך של תכנוןככל שאלה עדיין מצויים בה, ש"באיו

 תיבדק האפשרות המשפטית לבטל את החוזים עמם באופן בו תישא המדינה –אדריכלים חיצוניים 

בדיקה כאמור תעשה על ידי היועץ המשפטי של המשרד בהנחיית משרד . במינימום עלות

 .המשפטים
 

 

 

ולעדכנה מדי פעם (ם בלתי מורשים מוסמכת יש להעביר למשרד הבינוי והשיכון רשימת מאחזי

ל המשרד לכל אגפי המשרד "הרשימה תועבר על ידי מנכ). בפעם עד שתהיה רשימה ממצה

 .ובמיוחד למינהל לבניה כפרית
 

 

 2003בנוגע לקרוונים שנרכשו על ידי משרד הבינוי והשיכון בשנת 
 

לאחר קביעת . חלוקתםהעברת הקרוונים לאחרים תעשה רק לאחר שיקבעו קריטריונים ל

קריטריונים ראויים יושכרו הקרוונים לאחרים או ימכרו רק לאחר שיחתמו חוזים עם מי שיקבלו 

 . לשביעות רצון היועץ המשפטי של המשרד, וייקבעו הסדרי תשלום עבורם למשרד השיכון, אותם
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 . ש יידרשו על ידי המשרד בחזרה"הקרוונים שנמסרו למועצות האזוריות באיו

 

היועץ המשפטי של המשרד בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה יקבעו את הדרך המשפטית הראויה 

כמו כן יקבעו את הדרך המשפטית הראויה לדרוש . להשבת הקרוונים למשרד הבינוי והשיכון

ולקבל מהמועצות האזוריות האמורות תמורה ראויה בגין התקופה בה הוחזקו הקרוונים על ידיהן או 

 . הם מסרו להם אותםעל ידי מי ש

 

 

 הנחיות לשר הביטחון 12.3.2
 

 :אני ממליצה בפניך כי תנחה את שר הביטחון לעשות את אלה

 

 בנושא הקצאת הקרקעות מהממונה לגופים מיישבים
 

 :אני ממליצה בפניך כי תנחה את שר הביטחון לעשות את אלה .א

 

 : לגבי הקצאות חדשות

ת בשטחים ולראש המינהל האזרחי להפסיק שר הביטחון יורה למתאם הפעולו ).1(

 .להקצות קרקעות בשלב זה

 

 

 

שר הבטחון יורה למתאם הפעולות בשטחים ולראש המינהל האזרחי לערוך בדיקה  ).2(

לא תוקצה עוד . פרטנית לברור טיב הזכויות בקרקע  שתבוא בקשה להקצותה

 .קרקע שאינה אדמת מדינה

 

 רק לאחר שינתן אישור בכתב על ידי ראש החלטה על הקצאה מחודשת תתקבל ).3(

וכי , המינהל האזרחי לממונה כי נערכה בדיקה מחודשת בהתאם להחלטה זו

. הקרקע שהקצאתה מבוקשת עברה בירור חוזר ועדכני ונקבע כי היא אדמת מדינה

 . ללא אישור בכתב כאמור לא יקצה הממונה קרקע
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 :לגבי הקצאות ישנות

יונחה לבדוק באופן שיטתי את הקרקעות שהוקצו בעבר על ראש המינהל האזרחי  ).4(

ולבחון האם הקרקע היא , בהם לחטיבה להתיישבות, ידי הממונה לגוף מיישב

 . בגדר אדמת מדינה

 אין להתיר לגביה שימוש על ידי –קרקע שיתברר כי אינה בגדר אדמת מדינה 

 .או תכנון תוכנית, מקבלי ההקצאה

 

 הנחית ועדות התכנון .ב

 

ראש המינהל האזרחי יורה לועדות התכנון שלא לאשר תוכנית למטרת התיישבות  ).5(

ישראלית אלא אם נערכה בדיקה חוזרת והתברר כי התוכנית חלה על קרקעות שהן 

אישור שנערכה בדיקה חוזרת כאמור יינתן על ידי ראש . בגדר אדמות מדינה

 .המינהל האזרחי

 

 תקביעת קריטריונים להקצאת קרקעו .ג

 

ענף הדין , ראש המינהל האזרחי בשיתוף עם היועץ המשפטי ליהודה ושומרון ) 6(

לאחר . ר ייקבעו קריטריונים להקצאת קרקעות למטרות שונות"הבינלאומי והפצ

ואישור היועץ המשפטי ,  אלה יועברו לאישור שר הביטחון–שיגבשו קריטריונים 

 . לממשלה אם ימצא לנכון לעשות כן

 

 

 

 

 

 

 דרישה לחתימת הממונה כנציג הבעלים על היתר בניהבנושא 
 

אני ממליצה בפניך כי תנחה את שר הביטחון להורות למתאם הפעולות בשטחים ולראש המינהל 

 :האזרחי כי
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ועדת תכנון לא תדון בבקשה להיתר בניה ולא תוציא היתר בניה לבניה בקרקעות מדינה  .א

 .שר בכתב כי הוא מסכים לכךטרם שהממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש יא

 

הממונה לא יחתום על היתר בניה טרם שהוסדרה המערכת החוזית בין הממונה לבין  .ב

וטרם הסדרת התשלומים , ובין הממונה לבין המתיישבים, החטיבה של ההסתדרות הציונית

 הכרוכים בכך 

 

ית למטרת הממונה לא יחתום על היתר בניה מקום שהקרקע הוקצתה להסתדרות הציונ .ג

 .תכנון בלבד

 

 בנושא הצגת אישור דרג מדיני מוסמך כתנאי לדיון בתוכנית
 

, שר הביטחון יורה למתאם הפעולות בשטחים ולראש המינהל האזרחי כי ינחו את ועדות התכנון

שתנאי לדיון בתוכנית יהיה הצגת אישור דרג מדיני מוסמך בדבר החלטה על הקמת יישוב חדש או 

 .ייםהרחבה ליישוב ק

 .והן לגבי הגדלת תחום שיפוט, יובהר כי האישור נדרש הן לגבי עצם הבניה המבוקשת

 

 היתר בניה לישראלי לפי תוכנית מנדטורית 
 

שר הביטחון יורה לממונה כי כל בקשה של ישראלי להיתר בניה באדמות מדינה לפי  .א

 את אישורו ובלבד שהממונה קיבל, תוכנית מנדטורית תיחתם מעתה על ידי הממונה

 . המוקדם של שר הביטחון

 

שר הביטחון ינחה את המתאם וראש המינהל האזרחי כי ועדות לרישוי לא ידונו בבקשה  .ב

 .להיתר בניה באדמות מדינה ללא חתימת הממונה על הבקשה

 

מפקד האזור יונחה לקבוע בצו כי ועדות לרישוי לא יתנו היתר בניה לישראלי מכוח תוכנית  ג 

וחתימת הממונה , ת אלא אם הוצגה הסכמתו בכתב של מפקד האזור למתן ההיתרמנדטורי

 .כי הוא מסכים למבוקש
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 בנושא חיבור מאחזים בלתי מורשים לרשת החשמל והמים
 
שכעיקרון אין לחבר מאחז , כמקובל עליו כבר עתה היא, ההנחיה הכללית של שר הביטחון .א

הביטחון למתאם הפעולות בשטחים ולראש עם זאת יורה שר . בלתי מורשה לרשת החשמל

המינהל האזרחי להגיש הצעה לקביעת קריטריונים לאישור חיבור מאחז בלתי מורשה 

 . מטעם ביטחוני מיוחד ולפי אישור ראש המינהל האזרחי, לרשת החשמל כחריג

 היה וימצא –הקריטריונים שיוצעו לחיבור חריג יוגשו ליועץ המשפטי לממשלה לאישורו 

 .ש לעשות כןכי י

 

הרי ששר הביטחון סבור שאין לחבר , בכל הנוגע לחיבור מאחז בלתי מורשה לרשת המים

ואינני סבורה שיש מקום להכניס , זוהי הנחייתו הכללית. מאחז בלתי מורשה לרשת המים

 .בה שינויים

 

תופץ למתאם הפעולות ) וכפי שתעודכן מפעם לפעם(רשימת המאחזים הבלתי מורשים  .ב

ט חשמל ומים שלא לאשר חיבור חשמל "אלה יורו לקמ. ים ולראש המינהל האזרחיהשטח

ט חשמל או מים ספק אם מדובר במאחז "בכל מקום שיש לקמ. ומים למאחז בלתי מורשה

 . ט לקבל אישור מראש המינהל האזרחי עצמו לחיבור המבוקש" על הקמ–בלתי מורשה 

 

ם הבלתי מורשים תשלח במקביל על ידי ורשימה של המאחזי, הודעה על הנחיות אלה .ג

וכן למנהל , משרד הביטחון למנהל חברת חשמל ולמנהל סניף ירושלים של חברת חשמל

 . חברת מקורות ולמהנדס מחוז מרכז במקורות

 

ט חשמל "שר הביטחון יורה לראש המינהל האזרחי לפעול באמצעות יחידת הפיקוח וקמ .ד

" משיכת חשמל"חשמל של ישוב מוכר על ידי לניתוק מאחזים בלתי מורשים מרשת ה

 .פיראטית

 

 בנושא הובלת יבילים
 

ובנוהל הובלת ) 1252(אני ממליצה בפניך להנחות את שר הביטחון לקבוע בצו בדבר העברת טובין 

 : גם את אלה, )ככל שההוראות שלהלן אינן קבועות בו(יבילים 
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, תר בניה כדין שניתן על ידי ועדת תכנוןהצגת הי: תנאי למתן היתר לשינוע קרוון יהיה .1

וחתימה של , תוכנית מפורטת; הצגת תצלום אוויר של מקום היעד לקרוון; שיצורף לבקשה

 . מהנדס המועצה הרלוונטית כי הקרוון יוצב בהתאם לתוכנית

 

המינהל האזרחי והמתאם יבחנו בכל בקשה להיתר שינוע יבילים אם אכן היתר בניה הוצא  .2

הם יעבירו חוות דעתם זו בכתב לשר . אם הקרוון יוצב כנטען בהתאם לתוכנית, כדין

 . הביטחון

 

הוכחת הצורך . המבקש היתר לשינוע קרוון יצביע על הצורך בהובלת הקרוון לשטחים .3

 . הנטען תגובה בתצהיר ערוך כדין

 

ר יהיה המוצע תנאי למתן הית. הוא יהיה מותנה בתנאים, היה ויינתן היתר לשינוע קרוון .4

 . להלן5בסעיף 

 

המבקש ימציא לממונה ערובה להבטחת התחייבותו כי הקרוון יגיע למקום היעד ויישאר  .5

 חודש מיום 18המבקש יתחייב כי היה ותנאי מתנאי ההיתר לשינוע יופר תוך . שם

 . תחולט הערובה–ש "שהקרוון נכנס לשטחי איו

 

 .ר ויקבע בצוגובה הערובה ייקבע על ידי מפקד האזו .6

 

 בנושא יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי
 

אני ממליצה בפניך להנחות את שר הביטחון שיורה למתאם הפעולות בשטחים ולראש המנהל 

 : האזרחי לעשות את אלה

 

ש "להגדיר את תחום הפיקוח של יחידת הפיקוח ככולל את ההתיישבות הישראלית באיו .1

ח בכל שטח של התיישבות ישראלית שלא ניתן להוציא יחידת הפיקוח תפק: במקומות אלה

יחידת הפיקוח תפקח בכל מקום בו נעשית בניה ; לגביו היתר בניה מכוח תוכנית מפורטת
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ראש המינהל האזרחי יקבע כללי פיקוח ליחידת הפיקוח בהתאם . בניגוד ליעוד הקרקע

 .להנחיות אלה שיאושרו בידי שר הביטחון

 

 של יחידת הפיקוח באופן משמעותי בהתחשב בהיקף פריסת להגדיל את כוח האדם .2

 .היחידה

 

 

 

שיקבע גורם אחראי , מאחר ששר הביטחון הסכים כי יבוצעו טיסות צילום פעם בחודש .3

הצילומים יועברו לגורם מפענח וישמשו בידי יחידת הפיקוח כאמצעי . לביצוע הוראתו

שטח ימסרו באופן שוטף למתאם נתוני הבניה ב. חשוב בקבלת מידע על הנעשה בשטח

 . הפעולות בשטחים ועוזר שר הביטחון שפיגל

 

 :בנוגע לביצוע צווי הריסה
 

להנחותו לבצע את צווי . להנחות את שר הביטחון לבחון את צווי ההריסה שבתוקף נכון להיום

 .  בכפוף לתאום בכל הנוגע למימוש צווי תיחום שהוצאו ויבוצעו בפועל–ההריסה שבתוקף 

 

 .מעקב ופיקוח על ביצוע צווי הריסה, להקים פורום קבוע בראשות ראש המינהל האזרחי לדיון

 
א לחוק התכנון והבניה הירדני 34בנוגע להסדרת סטאטוס תכנוני לפי סעיף 
 ומתן היתר לשינוע קרוונים בהסתמך עליו

 
סעיף (רט לעיל  את הכללים עליהם החליט כמפולעגן בנוהלאני ממליצה להנחות את שר הביטחון 

אני ממליצה להוסיף לכללים . א לחוק התכנון והבניה34בדבר ההנחיה לשימוש בסעיף ) 9.1.10

 במתן היתר הצורךשקבע שר הביטחון את המלצתי בדבר דרישת הצגת תצהיר ערוך כדין בדבר 

 . לכךוהדחיפות, בניה כאמור

 
 בנוגע לקציבת קדנציות לבעלי תפקידי ניהול במינהל האזרחי

 

להנחות את שר הביטחון להורות למתאם הפעולות בשטחים וראש המנהל האזרחי לקבוע פרק זמן 

 .קצוב למילוי קדנציה בתפקידי ניהול במנהל האזרחי בתיאום עם נציבות שירות המדינה
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 בנוגע לעוזר שר הביטחון להתיישבות
 

 –ואם תסבור בחיוב , ותאני ממליצה כי תשקול אם יש צורך בתקן של עוזר שר הביטחון להתיישב

תשקול להנחות את שר הביטחון כי האדם שימונה לתפקיד להבא יהיה אדם חסר פניות ובלתי 

 .מחויב למגזר מסוים דווקא

 

 

 

 

 

 המלצות לחקיקה בכנסת 12.4
 

יהודה והשומרון וחבל (לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום ) א(2תיקון סעיף 
 1977 -ח "תשל)  משפטית  שיפוט בעבירות ועזרה–עזה 

 
או (מוצעת חקיקה שתסדיר העמדה לדין של ישראלי שעבר עבירה של שינוע קרוון ללא היתר כדין 

הוראת (הצו בדבר מבנים בלתי מורשים וכן העמדה לדין של ישראלי שהפר את , )בניגוד להיתר שניתן

והעברת חומרים מסוכנים , יתר ללא הAכניסה לשטח , וישראלי שהפר צו שטח צבאי סגור; 1539) שעה

 . ללא היתר

 

יהודה (לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום ) א(2אני מציעה לעשות כן על ידי תיקון סעיף 

 1על ידי הוספת סעיף א, 1977 –ח"תשל, ) שיפוט בעבירות ועזרה משפטית–והשומרון וחבל עזה 

 : וזו לשון התיקון המוצע, האמור) א(2לסעיף 

 

ף לאמור בכל דין יהיה בית המשפט בישראל מוסמך לדון ישראלי על בנוס"

מעשהו או מחדלו שיארעו באזור אם המעשה או המחדל מהווים עבירה לפי 

 ".תחיקת הביטחון באזור והיא מנויה בתוספת

 
בתוספת יימנו עבירות לפי תחיקת הביטחון שאין להן מקבילה בישראל ולכן בהעדר חקיקה הולמת לא 

ש ללא היתר בניגוד לתקנות בדבר הובלת מבנים יבילים "שינוע יבילים באיו(העמיד לדין בגינן ניתן ל

כניסה ; )1539) ( הוראת שעה(צו בדבר מבנים בלתי מורשים ; צו בדבר העברת טוביןשהוצאו מכוח 



 338

הובלת חומרים מתלקחים בתוככי ; הצו בדבר הוראות ביטחון המהווה עבירה לפי לשטח צבאי סגור

 ללא היתר וכן הבאת חומרים חומרים מתלקחים לאזור והובלתם באזור ללא B – ו Aאזור לאזורי ה

, )יהודה ושומרון) ( B -  ו Aהובלת חומרים מתלקחים לאזורי(תקנות בדבר העברת טובין היתר לפי 

 ).הצו בדבר העברת טובין שהוצאו מכוח 2002 –ב "התשס

 

 

 

 

 

 

 רפורמה בתחיקת הביטחון 12.5
 

 

 :שתבוא לביטוי בין השאר באלה, אני מציעה לבצע רפורמה בתחיקת הביטחון
 

בקביעת , לעת הזאת, אין צורך.  החקיקה הקיימת נראית מספקת–לגבי פינוי מאחזים  .א

 .אלטרנטיבה חקיקתית

 

 על ידי קביעת 1539)  הוראת שעה(צו בדבר מבנים בלתי מורשים תיקון סעיף העונשין ב .ב

הענישה צריכה לכלול עונש מאסר משמעותי . בגין ביצוע עבירה לפי הצו האמורעונש ספציפי 

 . וקנס כספי כבד

 

 על ידי כך שבניה  הירדני1966 לשנת 79חוק זמני , חוק תכנון ערים כפרים ובנייניםתיקון  .ג

ויוסמכו ; ייקבע בית המשפט המוסמך לדון בעבירות אלה; ללא היתר תקבע כעבירה פלילית

   .תובעים

 

בישראל לצורך " 4טופס "תיקון חוק התכנון והבניה הירדני  לצורך החלת הסדר מקביל לחובת  .ד

על ידי חקיקת הוראות מקבילות ככל האפשר , חיבור מבנה לתשתיות כמו מים חשמל וטלפון

תקנות התכנון והבניה  ל5  ולסעיף 1965 –ה "חוק התכנון והבניה התשכא ל157לסעיף 

 .1981 -א  "התשמ) מים וטלפון, שירותי חשמלאישורים למתן (
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תקנות בדבר העברת טובין  ו1978 -ח " התשמ1252צו בדבר העברת טובין מספר תיקון  .ה

מכוחם יהיה ניתן לתפוס קרוון שהונח על הקרקע או חובר לתשתיות ) הובלת מבנים יבילים(

 . עוהכל בתוך פרק זמן קצר שייקב, ולסלקו מהשטח ללא הליך שיפוטי

 

ל תנאים נוספים למתן " הנ1252צו בדבר העברת טובין מספר כמו כן אני מציעה לכלול ב .ו

לא יינתן היתר לשינוע יביל אלא אם הוצג היתר בניה כדין להצבת ). 1: (היתר לשינוע יביל

תוכנית מפורטת בת תוקף , תצלום אוויר של מקום הצבת הקרוון; הקרוון המבוקש במקום היעד

מבקש ההיתר ). 2. (הנדס המועצה המקומית שההצבה של הקרוון תואמת את התוכניתוחתימת מ

 חודש 18מבקש ההיתר יפקיד ערובה למשך ). 3. (יגיש תצהיר ערוך כדין בדבר הצורך בקרוון

 .להבטחת הנחת הקרוון במקום היעד המוצהר והשארתו במקום

 

 

 

ם שלא כדין לקרקע פרטית של פלסטינים חקיקה שתעניק סמכויות נרחבות יותר לטיפול בפולשי .ז

 )1472(צו בדבר סילוק פולשים  על ידי תיקון 

 

 –") צו אישור הליכי בניה: "להלן ()1445מספר (צו בדבר אישור הליכי תכנון ובניה תיקון  .ח

 . 1996 משנת 150צו שנתן תוקף לפי תחיקת הביטחון להחלטת הממשלה 

 

  ויקבע 1967  –ז "תשכ) 25. מס) (יהודה ושומרון(עין הצו בדבר עסקאות  במקרקיתוקן  .ט

ההסכמה . ש טעונה הסכמת ראש המינהל האזרחי"בו כי רכישת קרקע בידי ישראלים בשטחי איו

 . תינתן בכתב

 

 

 המלצות שיש להביא בפני היועץ המשפטי לממשלה 12.6
 

 

 נקיטה בהליכים משפטיים
 

  אחריםלגבי עובדי משרד הבינוי והשיכון ומעורבים
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ח זה ליועץ המשפטי לממשלה על מנת שישקול אם "אני ממליצה כי תעביר את החומר שנאסף בדו

יש מקום לנקוט הליכים משפטיים נגד עובדי מדינה ומעורבים אחרים שפעלו ביודעין בניגוד לחוק 

ל לרבות בכ, ולפרשת הקרוונים במשרד הבינוי והשיכון, בכל הנוגע להקמת מאחזים בלתי מורשים

וכל , העברת הקרוונים למאחזים בלתי מורשים, הנוגע לפרסום המכרז לייצור הקרוונים והזכייה בו

 .עניין אחר הנוגע לפרשת הקרוונים

 

 :לגבי עוזר שר הביטחון להתיישבות

שר ' אני ממליצה בפניך להעביר את מכלול החומר שנאסף בכל הנוגע לתפקודו המתואר לעיל של ע

על מנת שיבחן אם יש מקום לנקוט בהליכים , ליועץ המשפטי לממשלההביטחון להתיישבות 

 .משפטיים נגדו

 

 המלצה לניסוח החלטת ממשלה שתיעשה בידי היועץ המשפטי לממשלה
 

אני ממליצה כי היועץ המשפטי לממשלה יבדוק ניסוח החלטת ממשלה לקביעת קריטריונים 

יקט מיוחד מכספים ייחודיים שיש בו כאשר משרד המבקש לתקצב פרוי, לתקצוב פרוייקט מועדף

יהיה חייב לקבוע קריטריונים לתקצוב ויהיה חייב לפרסמם , העדפה של מגזר אחד על פני אחרים

 .ברבים

 

 

 איל זמיר בנושא רישום ראשון' הרחבת סמכות ועדת פרופ
 

היועץ המשפטי לממשלה יבחן אם יש מקום להרחיב את תחום סמכותה של הועדה לדון בדרכים 

 לחוק הקרקעות העותומני 78האפשריות למנוע רכישת זכויות בקרקע בדרך של עיבוד וחזקה מכוח סעיף 

 .על ידי מתנחלים שתפסו חזקה בקרקע שלא כדין,  לאותו חוק20וסעיף 

 

 סיכום
 

 . התמונה הנגלית לעין המתבונן היא קשה
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והותירו את הזירה לדרג , ןמתפקיד, )אך לא פורמאלית(מזה שנים התפרקו ממשלות ישראל בפועל 

החל מאמצע , תפסו את מקומה, ש"במקום שממשלת ישראל תחליט על הקמת ישובים בשטחי איו. המבצע

 : אחרים, שנות התשעים ואילך

חדורי , מתנחלים ופעילים, ש"להחלטה על הקמת מאחזים הן מועצות אזוריות באיו" הקטר המניע"

עמם שותפים חלק מפקידי החטיבה . ש"ת הישראלית בשטחי איואידאולוגיה ומוטיבציה להגברת ההתנחלו

שפעלו לקידום תופעת , ומי מבין עובדי משרד הבינוי והשיכון, להתיישבות של ההסתדרות הציונית

, ככל הנראה בהשראת שרי שיכון שונים בתקופות הרלוונטיות, כל אלה נעשו. המאחזים הבלתי מורשים

, תוך מתן עזרה ותמיכה של משרדי ממשלה אחרים, מיכה עידוד וזרוזומי מהם בת, מי מהם בעצימת עין

 .בין מיוזמת פקידים מסוימים  ובין מיוזמה ועידוד של הדרג המדיני של אותו משרד

 

בניגוד להחלטות , וזאת בלי שהוסמך לכך,  הפך לדרג המחליט-התוצאה היא שהדרג המבצע לפי ייעודו 

 . ורית החלה מטבעה על הדרג המדיניוללא אחריות מדינית וציב, הממשלה

 

 . ללא קריטריונים מחייבים, ללא שקיפות ציבורית ראויה, כל אלה במימון מסיבי של מדינת ישראל

ובמיוחד תוך הפרת חוק , כללי מינהל תקינים, הקמת המאחזים הבלתי מורשים נעשית תוך הפרת נהלים

 . בוטה ונמשכת

 

הכללים הפכו . לעיתים מאשרות ולעיתים מונעות. ת בשני קולותרשויות המדינה מדברו: לא זו אף זו

 .יד אחת פועלת להקמת המאחזים והאחרת משקיעה משאבים וכוחות בפינויים. גמישים

 

 

הקושי המיוחד טמון בכך שרשויות המדינה ורשויות ציבוריות . מעשים אלה נעשו לא בידי יחידים בלבד

 בניה בקרקע ללא החלטות של הדרג המדיני וזאת בניגוד הן שמימנו. הן שנטלו חלק בהפרות החוק

,  בקרקעות שאינן אדמות מדינה–ופעמים , ללא תוכנית בעלת סטאטוס תכנוני כדין, להחלטות הממשלה

 . ובחלקן קרקעות פרטיות של פלסטינים

 

 .מהוהנהלים שקבעה המדינה עצ, הכללים,  הן שהפרו את החוק–רשויות המדינה ורשויות ציבוריות 

 

ומשטרת ישראל ; ש ועליו מוטל לשמור על הסדר והביטחון"שנכנס לנעלי הריבון בשטחי איו, ל"צה

קצרה ידם של גורמי אכיפת .  אינם עומדים במשימה זאת-ש "שמתפקידה לאכוף את החוק בשטחי איו
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לפיו , ולאין הם יודעים להתמודד עם מסר כפ. החוק לפעול נגד רשויות המדינה עצמן המפרות את החוק

 . מעשי הקמת המאחזים נעשים בניגוד לחוק אך בעידוד הרשויות

 

הביאה לתוצאה , ל הגנה" שם יספק לו צה–הקונספציה הביטחונית לפיה בכל מקום בו מתגורר ישראלי 

ללא סמכות , אף שלא ברשות, שכל מתנחל החפץ לטעת את ביתו במקום פלוני, יוצא. עגומה במיוחד

התוצאה המסתברת ממעשים אלו היא שמי שקובע בסופו של דבר את . כה להגנת הצבא זו–ובניגוד לחוק 

יוצא שכדי להגן על מאחז . איש כהבנתו וכחפצו.  אלא מתנחלים–ל בשטח איננו מפקד הצבא "פרישת צה

 נפגעת גם רמת הביטחון –מאחר שיריעת הביטחון קצרה היא . יש להוציא כוחות ממקום אלמוני, פלוני

 .ל לספק"השיכול צ

 

מעצם , לתת גושפנקא, בניגוד לרצונו, ל על המאחזים הבלתי מורשים גוררת אותו למעשה"הגנת צה

 . להקמת המאחזים הבלתי מורשים, נוכחותו במקום

 

ש מעלה כי תחיקת הביטחון חסרה "הרי שבחינת הכלים לאכיפת החוק בשטחי איו, ואם לא די בכל אלה

 החוק הכלים האלמנטריים להתמודד עם מעשי הפרות החוק בכל הנוגע ואין בידי גורמי אכיפת, ביותר

, חקיקה שנדרשה מזה שנים לא נחקקה. לתופעות של הקמת מאחזים בלתי מורשים וכל המתלווה לכך

שינוי , אולי, רק בחודשים האחרונים החל להסתמן. למרות שהגורמים המעורבים יודעים על כך היטב

 .מסוים

 

, כך נקבע בהכרזת העצמאות. על דגלה הנורמטיבי את היותה מדינה דמוקרטיתה מדינת ישראל חרט

זה הדבק המחבר בין כל אזרחיה המאפשר להם לחיות יחדיו . ובחוקי היסוד שלה, המסמך המכונן שלה

 . תחת מסגרת מדינית אחת

 

 . האחד לא ייכון בלי האחר. שאין להפרידם, משטר דמוקרטי ועיקרון שלטון החוק הם שניים

 

התמונה המצטיירת מהמתואר בחוות הדעת לעיל מחייבת את המסקנה כי המעשים הללו מכרסמים כרסום 

אך , ש ולא בתחום מדינת ישראל"אמנם המאחזים מוקמים בשטחי איו. של ממש בעקרון שלטון החוק

, הפרת חוק נמשכת. ישראלים הם–המתנחלים הנוטלים חלק בהקמתם והרשויות שפועלות להקמתם 

מה גם שמעשי הפרת חוק .  מערערת את שלטון החוק–ממוסדת שנעשית על ידי המוסדות עצמם , וטהב

 .יש להם נטייה לגדול ולהתפשט לתחומים נוספים, המשתרשים והופכים לנורמת התנהגות מקובלת
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יש מי התומך בו בלהט . ש הוא נושא שנוי במחלוקת עזה בציבור הישראלי"נושא ההתנחלות בשטחי איו

 . ש מן הדין שתוחלט על ידי הממשלה שנבחרה  כדין"מדיניות ההתנחלות בשטחי איו. ויש מי המתנגד לו

ניתן להוביל .  כולם כפופים לחוק–כל פקיד וכל נבחר ציבור . אך כל מדיניות ממשלתית כפופה לחוק

 . מדיניות אך ורק במסגרת החוק

 

זהו עניין . של השקפה פוליטית ומדינית בלבדש כמתואר לעיל איננו עוד עניין "הנעשה בשטחי איו

 . הקשור בטבורו לשלטון החוק ולאכיפת חוק

 
שמירה על משטרה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית מחייב נקיטת פעולות דחופות לשינוי פני 

ונראה כי בידך לעשות , יש להביא לתיקונם. אין להשלים עוד עם מעשים אלה. הדברים המתוארים כאן

 . כן

 

 . אשר על כן אני ממליצה בפניך לקבל את המלצותיי וליישמן הלכה למעשה

 

 

 .ד"עו, טליה ששון
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