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'פיפ"א נותנת חסות למשחקים על קרקע שכותרתו:  דו"ח קצר uman Rights WatchHפרסם ארגון  26.9.2016 -ב

גזולה'. הדו"ח עוסק בסוגיית השתתפותם של שישה מועדוני כדורגל ישראליים היושבים בתוך חמש התנחלויות 

שונות, במשחקי הליגות בישראל. ההתנחלויות הן: אורנית, אריאל (שני מועדונים שונים), גבעת זאב, מעלה אדומים 

מכלל שטח הגדה המערבית ומצוי תחת שליטה  %61המהווה כ  Cצויות כולן בתוך שטח התנחלויות אלו מ  1 ותומר.

ונותר במצב זה גם לאחר הסכמי אוסלו שנחתמו בשנים  1967אזרחית וצבאית מלאה של מדינת ישראל מאז שנת 

1993-1995 . 

-להתקיים ב פורסם שבועות ספורים לפני הכרעת מליאת פיפ"א שאמורה Human Rights Watchהמסמך של 

 ששת הקבוצות המשחקות בהתנחלויות.בה תידון בין היתר השאלה האם לקרוא לישראל להשעות את  13.10.2016

 נכתב בין היתר כך: Human Rights Watchבדו"ח של   

...פיפ"א, הפדרציה הבינלאומית לכדורגל, מעניקה חסות למשחקים המתקיימים בהתנחלויות ישראליות 

בגדה המערבית על קרקע שנגזלה מפלסטינים באורח בלתי חוקי. לדברי הארגון, כדי לעמוד במחויבויותיה 

עסקים בתחום זכויות האדם, על פיפ"א לדרוש מההתאחדות לכדורגל בישראל החברה בה, המנהלת 

בהתנחלויות ישראליות בלתי חוקיות שהכניסה אליהן נאסרה על פלסטינים, להעביר את כל המשחקים 

 והפעילויות המתקיימים באישור פיפ"א לתוך שטח ישראל..... 

....משחקי ההתאחדות לכדורגל בישראל המתקיימים בהתנחלויות כבר מהווים נושא למחלוקת בין פיפ"א 

נית לכדורגל. זאת, לאחר שהאחרונה טענה כי ההתאחדות לכדורגל בישראל מפרה לבין ההתאחדות הפלסטי

את כללי פיפ"א, האוסרים על ארגון החבר בה לקיים תחרויות בשטחו של ארגון חבר אחר ללא רשותו של 

והגדה המערבית ורצועת עזה,  1998האחרון. ההתאחדות הפלסטינית לכדורגל חברה בפיפ"א מאז שנת 

רה הבינלאומית כשטח פלסטיני כבוש או כפלסטין, נחשבות לשטח הפעילות שלה. ההתאחדות המוכרות בזי

לכדורגל בישראל, החברה גם היא בפיפ"א, אמרה כי על פיפ"א להתיר לה להמשיך ולקיים משחקים 

בהתנחלויות ולא לנקוט שום עמדה בסוגיית מעמדה של הגדה המערבית. הצבא הישראלי שולט בגדה 

																																																													
בית"ר , בית"ר גבעת זאב שבי, מועדון כדורגל עירוני אריאל, מועדון כדורגל אולמות מכבי אריאלששת המועדונים הם:  1

 .הפועל בקעת הירדן,הפועל אורנית עירוני, עירוני מעלה אדומים

 

 הקדמה
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טח הנתון לתפיסה לוחמתית זמנית, והקהילה הבינלאומית רואה בו שטח כבוש. אולם, ממשלת המערבית כש

 ישראל מחזיקה, לבדה כמעט, בעמדה לפיה הגדה המערבית היא "שטח שנוי במחלוקת"....

....מגרשי הכדורגל בהתנחלויות, לרבות אולם כדורגל (קטרגל) אחד, הוקמו על קרקע שנגזלה באורח בלתי 

לסטינים, לרוב באמצעות השתלטות על אדמתם של יחידים או של כפרים פלסטיניים, הכרזתה חוקי מפ

בגדה המערבית מגביל את הכניסה להתנחלויות  כאדמת מדינה וייעודה לשימוש ישראלי בלעדי. החוק הצבאי

מיליון  2.5 .ומתיר אותה לאזרחי המדינה ולתושביה, למחזיקי אשרות כניסה לישראל או לאנשים ממוצא יהודי

 תושביה הפלסטינים של הגדה המערבית, להוציא מזרח ירושלים, אינם מורשים להיכנס להתנחלויות

 של כרם נבות, דו"ח קצר זהמטרתו של מאחר והבעייתיות הפוליטית והמשפטית הובהרה היטב על ידי כותבי הדו"ח, 

סדירים הליגה הם משחקי תקיימיהמתחמים בהם מ ששתהאדמות אשר עליהן הוקמו  דמעמ את להבהיר אהי

של  ם הבלעדישימושל להעבירןעל אדמות אלו ולהשתלט ישראל ל את המנגנון שאפשר בקצרה ולתאר ,בהתנחלויות

 .ישראלים מתנחלים

 אדמות על שנבנו במגרשים המשחקות לקבוצות חסות לתת להמשיך א"לפיפ לה שאל סבור נבות כרם

 .גזולות

 

  

 מועדוני כדורגל ישראליים בהתנחלויות בגדה המערבית
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על אדמה  ,חודשים ספורים לאחר כיבוש הגדה המערבית הוקמה ההתנחלות הראשונה בגדה המערבית, כפר עציון

 הישראלי בגדה המערבית . בשנים שלאחר מכן הלך מפעל ההתנחלויות1948שנרכשה על ידי יהודים עוד קודם לשנת 

בעמודים הבאים נסקור  מו.לה לקד שיאפשרו ,להמציא מנגנוני השתלטות על הקרקעישראל נאלצה עימו ו ,ועובה

שימוש גם היום חמישה עושה אשר בהם היא מיסדה והמציאה ומשפטיים שישראל  בקצרה את אותם מנגנונים

  . עשורים לאחר כיבוש הגדה המערבית

 

 הגדה אדמותהושלמו הסדרתם ורישומם של כשליש מ 1967טרם כיבוש הגדה המערבית על ידי ישראל בשנת 

. מדובר בחלק מהאזורים סביב רמאללה, שכם, ג'נין, טול כרם, קלקיליה ובחלקה הצפוני של בקעת הירדן. המערבית

ר מכן השלטון הירדני, את הסדר המקרקעין, שכלל חלוקה של אדמות באזורים האלה קידמו שלטונות המנדט, ולאח

בהסדר המקרקעין בגדה המערבית נרשמו, בין היתר,  הכפרים לגושים ולחלקות ורישום הבעלויות על כל אחת מהן.

דונם על שם "המדינה", כלומר על שם רשויות המנדט הבריטי ולאחר מכן, עם סיפוח הגדה המערבית  600,000כ־

לימים ישראל השתלטה במקרים רבים על אדמות אלו (כמו במקרה של ההתנחלות דן, על שם האוצר הירדני. ליר

, כלומר כשנה וחצי לאחר כניסת ישראל 1968בדצמבר ראו להלן), והעבירה אותן לידי מתנחלים ישראלים.  -תומר 

ובכך נעצר דאז מפקד האזור לגדה המערבית, הותלה תהליך הסדר המקרקעין באמצעות צו צבאי שעליו חתם 

 למעשה הליך הסדר המקרקעין בגדה עד היום. 

 

 תפיסות קרקע לצורכי ביטחון והקצאתה להתנחלויות

בעשור הראשון שלאחר כיבוש הגדה הוקמו רוב ההתנחלויות באמצעות תפיסת קרקעות שנועדו ל"צרכים צבאיים" 

התנחלויות בסך הכול הוקמו במהלך השנים בדרך זו. החוק הבין־לאומי המתיר תפיסת שטחים ארבעים כביכול. כ־

לצורכי ביטחון מבוסס על ההנחה שתפיסתם של שטחים אלו היא זמנית בלבד, שכן מצב ביטחוני הוא מצב משתנה 

יעבד על חלק ניכר מטבעו. כדי לעקוף את בעיית ה"זמניות" של התפיסות האלה, הכריזו הרשויות הישראליות בד

 אדמות מדינה. ההתנחלות אריאל), חלק משטחי (כמו למשל במקרה של והועברו להתנחלויות  מהשטחים שנתפסו

  

 הגדה אדמות על ההשתלטות מנגנון
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 בג"ץ אלון מורה והמעבר לשיטת ההכרזות על אדמות מדינה

הביא להגבלת יכולתה של המדינה דויקאת נגד ממשלת ישראל)  - 390/79(בג"צ אלון מורה  פסק הדין בבג"צ

להשתמש ב"תפיסות לצורכי ביטחון" לשם הקמת התנחלויות חדשות או עיבוי התנחלויות קיימות. בעקבות זאת היה 

צריך להמציא מנגנון חדש שיאפשר להמשיך ולהשתלט על קרקעות לשם העברתן לעשרות ההתנחלויות שממשלת 

יניות "פעילה" של הכרזה על אדמות מדינה הפך את מה שנראה עד הליכוד תכננה להקים או לעבות. המעבר למד

אז עניין מקרי ובעל השלכות מוגבלות, לעניין שיש לו השלכות מרחיקות לכת על משטר הקרקעות שיצרה ישראל 

בגדה. בשני השלישים משטח הגדה שבהם לא החל או לא הושלם תהליך הסדר המקרקעין, ישראל עושה שימוש 

המאפשר לה, על פי פרשנותה, ליטול חזקה בקרקעות שלא  1858חוק האדמות העות'מאני משנת של  68בסעיף 

 במשך תקופה העולה על שלוש שנים.  –או לא עובדו דיין  –עובדו 

 

 ההיבט הכמותי –הכרזה על אדמות מדינה 

דונם  100,000דונם מאדמות הגדה המערבית אדמות מדינה. כ־ 755,000במהלך השנים הכריזה מדינת ישראל על כ־

ו־Aמהן כלולות בשטחים שהועברו לימים, במהלך יישום הסכמי אוסלו בשנות התשעים, לרשות הפלסטינית (שטחי 

B וכך נותרו בשטחי ,(C שהם  273,000דונם של אדמות מוכרזות. כ־ 655,000כ־) מהשטח המוכרז שנותר  42%דונם

) נכללו בשטחי השיפוט של ההתנחלויות הישראליות, ואילו שאר השטחים שהוכרזו אדמת מדינה למעט Cבשטח 

מקומות בודדים ביותר שהועברו לפלסטינים, נכללו בשטחי השיפוט של שש המועצות האזוריות הישראליות בגדה 

 המערבית. 

 

   מדינהההקצאת אדמות 

עם השנים נעשו ההכרזות על אדמות המדינה המכשיר המנהלי החשוב ביותר בידי הרשויות הישראליות לשם 

 מאדמות המדינה 0.7%להתנחלויות. ארגון "במקום" חשף לפני כמה שנים כי רק  המערבית הקצאת אדמות בגדה

רות, המושג "אדמות מדינה" במילים אח 2הועברו לשימוש פלסטינים. (גם המוכרזות וגם אלו הרשומות בטאבו),

במקום לנהל את משאב הקרקע לטובת האוכלוסייה  ,מאפשר לישראל לקיים מדיניות הקצאת קרקעות אנטי־שוויונית

 הפלסטינית המקומית, כפי שהחוק הבין־לאומי מחייב אותה לעשות. 

 

																																																													
, 28.3.2013מאדמות המדינה בגדה הוקצו לפלסטינים", הארץ,  0.7%חיים לוינסון, " 2

http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.1978691 
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 לצרכי ציבור הפקעות

נה לשם הקמת התנחלויות. שומנהלי שימוש בכלי  80-וה 70-במהלך שנות הבמספר מקרים בודדים עשתה ישראל 

-ט"(התשכ ושומרון) (יהודה 321ציבור מס'  הפקעה לצורכי נעשית מכוח חוק "צורכי הציבור"ל הקרקעות הפקעת

). הזכויות במקרקעין מועברות לצמיתות לידי הממונה על הרכוש הממשלתי. אדמות שהופקעו בדרך זו אמורות 1969

ישראל מספר התנחלויות על אדמות שהופקעו בדרך זו. הגדולה שבהן  בפועל הקימהבגדה. לשרת את כלל הציבור 

אלף דונם הופקע ממספר כפרים  28-לאחר ששטח בן למעלה מ 70-ת המעלה אדומים שהוקמה באמצע שנוהיא 

י סגור כשטח צבא 1997חשוב להבין כי ההתנחלויות הישראליות מוגדרות החל ממרץ המצויים ממזרח לירושלים. 

 עבור כל תושבי הגדה הפלסטינים, הרשאים להיכנס לשטחיהן רק עם היתר מיוחד. 

 

 הערוץ הפיראטי

במקביל לערוץ הרשמי שדרכו העבירו הרשויות הישראליות מאות אלפי דונמים בגדה המערבית שהופקעו באמצעים 

לא רשמי  –ישראל לטפח ערוץ משני מגוונים מבעליהם הפלסטינים לשימושם של המתנחלים בלבד, ממשיכה מדינת 

זה היא מעודדת, מארגנת ומממנת את פיראטי ערוץ באמצעות שנועד לקדם השתלטות על קרקעות.   –כביכול 

בן ברו ידוע לנו כיקרקעות פלסטיניות פרטיות שאין דרך חוקית להקצותן למתנחלים.  מתנחלים על השתלטותם של

ת פיראטיות על שטחים פלסטינים שאף ישראל מכירה בהם כשטחים השתלטויו לט של ההתנחלויות, ישנןוחהמ

 פרטית.   פלסטיניתבבעלות 

 

 

 ונבחן בין היתרהכדורגל  ישכל אחד מהמתחמים עליהם הוקמו מגראת העמודים הבאים נקדיש לבחינה ספציפית של 

 . על האדמותישראל השתלטה בכל אחד מהמקומות הללו כיצד באמצעות תצלומי אוויר היסטוריים 

 :נתייחס לפרמטרים הבאים בכל אחד מששת המתחמים אותם אנו סוקרים כאן

 האמצעי המנהלי שבו נעשה שימוש על מנת להשתלט על הקרקע  •

 השנה בה התקיים הליך ההשתלטות הפורמאלי  •

 מצב השטח מבחינת עיבוד לפני שהבנייה נעשתה עליו  •

 השנה/שנים בהם נבנה המתחם •

 הכדורגל מגרשי ששת של הסטטוטורי המצב ניתוח
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 .ה על אדמת מדינהזהכר -אמצעי המנהלי שבו נעשה שימוש על מנת להשתלט על הקרקע ה •

 .1988-1989ככל הנראה במהלך  -התקיים הליך ההשתלטות הפורמאלי  מתי •

 תי.עונ פלחה בודיע -שהבנייה נעשתה עליו  מצב השטח מבחינת עיבוד לפני •

 .1997-1999  - השנים בהן נבנה המתחם •

 

 

 אורנית
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תפיסה לצרכי בטחון והכרזה על אדמות  -אמצעי המנהלי שבו נעשה שימוש על מנת להשתלט על הקרקע  •

 .מדינה

(צו  7.11.1979 תאריךבטחון נעשתה בהתפיסה לצרכי  -השנה בה התקיים הליך ההשתלטות הפורמאלי  •

במהלך  בה השטחים הוכרזו כאדמות מדינה אבל אנו מעריכים שזה קרהלא ידועה השנה המדויקת ). 22/79

 .80-שנות ה

 עיבוד פלחה עונתי. -מצב השטח מבחינת עיבוד לפני שהבנייה נעשתה עליו  •

 עות השנים המדויקות.לא ידו .90-במהלך שנות הככל הנראה  - השנים בהן נבנה המתחם •

 

 כדורגל מגרש אריאל
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תפיסה צבאית לצרכי בטחון ולאחר מכן  -אמצעי המנהלי שבו נעשה שימוש על מנת להשתלט על הקרקע  •

 הכרזה על אדמות מדינה

). 13/78(צו  6.4.1978התפיסה הצבאית נעשתה בתאריך  -השנה בה התקיים הליך ההשתלטות הפורמאלי  •

-השנה המדויקת בה השטחים הוכרזו כאדמות מדינה אבל אנו מעריכים שזה קרה במהלך שנות הלא ידועה 

80. 

אין בידינו תצלום אוויר קדום מספיק שמאפשר לנו -מצב השטח מבחינת עיבוד לפני שהבנייה נעשתה עליו  •

 לראות בוודאות מה היה מצב השטח לפני הבניה. 

 .90-יוק המתחם נבנה. אנו מעריכים כי שזה היה במהלך שנות הלא ידוע מתי בד - השנים בהן נבנה המתחם •

 

 רגל קט - אריאל
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לא היה הליך מנהלי. מדובר בהשתלטות  -אמצעי המנהלי שבו נעשה שימוש על מנת להשתלט על הקרקע  •

ומשפחה פלסטינית נוספת המבקשת לשמור על   פיראטית על אדמות פרטיות בבעלות משפחת אל קרט

 .פרטיות שמה

 עיבוד פלחה עונתי -מצב השטח מבחינת עיבוד לפני שהבנייה נעשתה עליו  •

 1999-2004 - השנים בהן נבנה המתחם •

 

 זאב גבעת
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 הפקעה לצרכי ציבור -אמצעי המנהלי שבו נעשה שימוש על מנת להשתלט על הקרקע  •

 )14/75(צו  4.1.1975 -התקיים הליך ההשתלטות הפורמאלי השנה בה  •

חלקו הצפון מזרחי היה מעובד עיבוד פלחה עונתי  -מצב השטח מבחינת עיבוד לפני שהבנייה נעשתה עליו  •

 ושאר השחר שימש ככל הנראה כאדמת מרעה.

  .1997-2000 - השנים בהן נבנה המתחם •

 

 אדומים מעלה
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הקצאת אדמות מדינה שנרשמו בטאבו  -שימוש על מנת להשתלט על הקרקע  אמצעי המנהלי שבו נעשה •

 .לידי המתנחלים 1967לפני שנת 

 הלא ידוע -השנה בה התקיים הליך ההשתלטות הפורמאלי  •

 אדמת בור מדברית ששמשה ככל הנראה למרעה. -מצב השטח מבחינת עיבוד לפני שהבנייה נעשתה עליו  •

  .90-אך ככל הנראה במהלך ראשית או אמצע שנות ה ידועלא  - השנים בהן נבנה המתחם •

 

 תומר


