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ארגון כרם נבות גאה להודיע שבשנת  2019עיקר המימון שלוהגיע מקרנות אירופיות התומכות במאבק למען זכויות אדם:
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תקציר הדוח
דוח זה הוא הראשון שמוקדש לבחינתם של מאות צווי פינוי שיחידת הפיקוח של המנהל האזרחי הוציאה
בשנים  2005-2018כנגד מה שמכונה 'פלישות' – בעיקרלאדמות מדינה .צווי פינוי נחתמים מכוחם של
הצווים הבאים:
 .1צו בדבר רכוש ממשלתי מס'  ,59אשר נחתם ב ,31.7.1967-שבועות ספורים לאחר המלחמה;
 .2הצו בדבר מינויים וסמכויות לפי חוק השמירה על אדמות ונכסי המדינה מס'  ,1006אשר יונק את
כוחו מהחוק הירדני.
 .3הצו השלישי ,אשר מכוחו רק מעטים מצווי הפינוי נחתמו במקרים של מה שהמנהל האזרחי
מכנה 'פלישה טרייה' ,הוא צו בדבר מקרקעין (סילוק פולשים) מס'  ,1472שנחתם ב 28-בדצמבר
 .1999צו זה משמש במקרים שהעבודות הן בנות שלושים יום או פחות.
צווי הפינוי הנדונים בדוח זה מתפרסים על שטח של כ 12,500-דונם (לאחר קיזוז חפיפות) .צווי הפינוי
דורשים מהרשויות הישראליות משאבים ומאמץ מנהלי מתמשך ,והם כרוכים בפיקוח ,בהתמודדות עם
עררים ובאכיפה .לפיכך למיטב הבנתנו צווים אלו משקפים באופן אותנטי את סדרי העדיפויות של הרשויות
הישראליות בכל הקשור למדיניות של ניהול הקרקע בגדה המערבית ,ובשל כך גם את החזון הפוליטי
ארוך הטווח של ישראל לשטחי הגדה המערבית .לנוכח כל מה שנכתב לעיל מצאנו שיש צורך להקדיש
דוח שיציג בפעם הראשונה סקירה מקיפה של היבט זה של משטר המקרקעין שישראל משיתה על הגדה
המערבית .על כל פנים יש לזכור כי צווי הפינוי מאדמות מדינה הם אמצעי אחד מתוך שורה של אמצעים
שמטרתם היא צמצום הנוכחות הפלסטינית בשטחי  Cושעבוד אדמותיה של האוכלוסייה הפלסטינית
לטובת מפעל ההתנחלויות.

רקע:
טרם כיבוש הגדה המערבית על ידי ישראל בשנת  1967הושלם הסדר המקרקעין בכשליש משטחי הגדה
ושל רישומם .בהסדר המקרקעין בגדה המערבית נרשמו בין היתר כ־ 600אלף דונם על שם המדינה ,כלומר
על שם רשויות המנדט הבריטי ,ולאחר מכן ,עם סיפוחה הרשמי של הגדה המערבית לירדן בשנת ,1950
על שם האוצר הירדני .לאחר נסיגתה של ישראל מהשטחים שנמסרו לרשות הפלסטינית במהלך שנות
התשעים לאחר חתימת הסכמי אוסלו נותרו כ 530-אלף דונם של אדמות מדינה הרשומות בטאבו בשטחי
 Cובשליטה ישראלית מלאה .בדצמבר  ,1968כלומר כשנה וחצי לאחר כניסת ישראל לגדה המערבית,
הותלה תהליך הסדר המקרקעין באמצעות צו צבאי שחתם עליו מפקד האזור דאז תא"ל רפאל ורדי ,ובכך
נעצר למעשה הליך הסדר המקרקעין בגדה עד היום .במהלך השנים על כ־ 788אלף דונם מאדמות הגדה
המערבית כאדמות מדינה .כ־ 103אלף דונם מהם כלולים בשטחים שבשלבים שונים של יישום הסכמי
אוסלו בשנות התשעים ,הועברו לרשות הפלסטינית (שטחי  Aו־ ,)Bוכך נותרו בשטחי  Cכ־ 685אלף דונם
אדמות מדינה מוכרזות.
ביוני  2018המנהל האזרחי מסר כי לצורכי ההתנחלויות הישראליות הוקצו במהלך השנים כ־674,459
דונם ,שהם  99.76%מסך כל אדמות המדינה שהוקצו משנת  1967ואילך .משמעותו של נתון זה למעשה
היא שכל עבודה ,להוציא יוצאים מהכלל נדירים מאוד ,שפלסטיני ביצע או יבצע אי פעם באדמת מדינה,
תיתפס אפריורית על ידי המנהל האזרחי כפלישה.
במהלך שנות התשעים חלה ירידה חדה בהכרזות על אדמות מדינה אך היא לא פגעה במהלך הגדול
שניצחה עליו ישראל  -מהלך שמטרתו הייתה ונותרה השתלטות על שטחי  61%משטח הגדה המערבית).
את הפרקטיקה של חובת ההכרזה על אדמת מדינה ועימה החובה לאפשר לבעלים לערער על ההכרזה
בתוך פרק זמן מסוים ,החליף במהלך השנים נוהל אדמות סקר .נוהל זה נכנס לתוקף בשנת  1998והוא
מבוצע על ידי 'צוות אדמות סקר' ,שתפקידו למפות אדמות שניתן להכריז עליהן שהן רכוש ממשלתי.
הביטוי 'אדמות סקר' מכוון לאדמות המצויות בהליך של בדיקה או שיש היתכנות להכריז עליהן שהן
אדמות מדינה.
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ההנחה שישראל פועלת על פיה היא שכל האדמות הלא מוסדרות בגדה המערבית ('מירי') הן בבעלות
המדינה ('רקבה') ,אם כי הזכות להחזקתן ולשימוש בהן עשויה להיות בידיו של אדם ספציפי בהינתן

תנאים מסוימים .הנחה זו תקפה גם במקרים של הליך סקר חלקי בקרקע ואף בקרקעות שלא היה בהן כל
הליך סקר .ישראל מצדיקה את הוצאת צווי הפינוי מאדמות סקר בטענה שמדובר בפעולה שמטרתה היא
רק 'שמירה על הרכוש הממשלתי' ,להבדיל מ'ניהול הרכוש הממשלתי' שמשמעותו היא הקצאת אדמות
אלו לצדדים שלישיים ,שהם כאמור כמעט תמיד מתנחלים .בדוח זה נראה כי אין מדובר בתופעה זניחה.
אדרבה ,למעלה מ־ 40%מצווי הפינוי שבחנו הוצאו באדמות שמעולם לא הוכרזו אדמות מדינה ולא ניתן
לדעת אם באדמות אלו חל הליך סקר ,ואם כן מה היה טיבו ותוצאותיו ,שכן המנהל האזרחי מסרב לפרסם
כל מידע בעניין זה בטענה שפרסומו עלול 'לפגוע בבטחון האזור'.
המציאות של היעדר ביטחון קנייני של תושבי השטחים היא תוצר של התליית הסדר המקרקעין משנת
 1968ושל העלאת רף ההוכחה שישראל דורשת מתושבים פלסטינים על מנת להכיר בזכותם להחזיק
באדמת 'מירי' .מצב זה נועד להקל על ישראל להפקיע את אדמותיהם של תושבים פלסטינים שאין
ביכולתם לעמוד ברף הוכחת זכויותיהם באדמותיהם או בנטל ניהולם של הליכים ארוכים ויקרים מסוג זה,
ולהקצותן לשימוש מתנחלים ישראלים או לטובת "אינטרסים ישראליים" אחרים.
לדעתנו מדובר בפרקטיקה פסולה הכופה על תושבים פלסטינים רבים להתמודד עם צווי פינוי כנגד
עבודות הנעשות באדמות שמשפחותיהם יושבות בהן או מתפרנסות מהן במשך דורי דורות בלא שנמסר
להם כי מדובר באדמת מדינה ,והיא מאפשרת לישראל לפנות פלסטינים מאדמות אשר לא נאספו בהן די
ראיות כדי לטעון כי הן אדמות מדינה ,ולו לשיטתה של ישראל.
לסיכום עניין זה ,ישראל רואה בשטחים נרחבים מאוד באזור  Cשל הגדה המערבית אדמות מדינה.
האדמות הללו מחולקות לשלוש קבוצות עיקריות:
 )1אדמות מדינה שנרשמו בטאבו ,ברוב המקרים לפני שנת ;1967
 )2אדמות שבמהלך השנים ישראל הכריזה עליהן אדמות מדינה  -במהלך שנות התשעים ,ובעיקר מאז
החתימה על הסכמי אוסלו ,ניכרת ירידה חדה במספר ההכרזות ,אם כי הן לא פסקו לחלוטין;
 )3אדמות סקר ,שישראל קבעה על פי 'הדין המהותי' (כלומר בהסתמך על החוק העו'תמאני שקובע מתי
מתקיימת זכות במקרקעין לא מוסדרים) שהן אדמות מדינה .נכון להיום אין שום גוף אזרחי שיש בידיו
מידע מלא בדבר מיקומן של כל אדמות הסקר וגודלן הכולל .להלן עיקר הממצאים:

התפלגות של צווי הפינוי לפי שנים
התרשים הבא מלמד על הבדלים גדולים במספר הצווים שהוצאו במהלך השנים .להערכתנו ההבדלים
הללו מלמדים על שינויים בסדרי העדיפויות בעבודתה של יחידת הפיקוח במנהל האזרחי ואין הם משקפים
תמורות שחלו באותן שנים בשטח.
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התפלגות צווי הפינוי בין פלסטינים למתנחלים
רובם המוחלט של הצווים ( 609צווים )91% ,הוצאו כנגד פלסטינים 57 .צווים ,שהם  8.5%מכלל הצווים,
הוצאו כנגד מתנחלים ישראלים.

חלוקה טיפולוגית של הצווים  -סוג העבודות שהוגדרו כפלישה
לאחר בחינת כל הצווים חילקנו את העבודות לתשע קטגוריות .להלן הקטגוריות שעל פיהן חילקנו את
הצווים:
 .1מקומות שלא מצאנו בהם כל סימן ואין לנו יכולת לומר מה הייתה הסיבה להוצאת הצו.
 .2חריש בלא הכשרת קרקע  -לרוב מדובר בשטחים טרשיים יחסית.
 .3הכשרת קרקע ,פריצת דרכים וגידור.
 .4נטיעות ,חממות ועיבודים חקלאיים אינטנסיביים.
 .5בנייה קלה.
 .6פיתוח מסיבי ועיבוד.
 .7פיתוח מסיבי ובניית קבע.
 .8מגוון צווים שאינם נכללים באחת מהקבוצות שנמנו לעיל.
 .9צווים שהוצאו בשטחי הרשות הפלסטינית.
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התפלגות הצווים בין נפות הגדה המערבית
פילוח צווי הפינוי על פי נפות מעלה כי שתי הנפות שהוצא בהן מספר צווי הפינוי הגדול ביותר הן בית
לחם ( )222וחברון ( ,)169אם כי השטח הכולל של הצווים בנפת חברון גדול ( 2,633דונם) מהשטח בנפת
בית לחם ( 2,240דונם) .הנפה שבה השטח הכלול בצווי הפינוי הוא הגדול ביותר היא נפת הבקעה (5,003
דונם) ,אף שמספר הצווים בנפה זו הוא  82בלבד .כפי שאפשר לראות בתרשימים להלן ,בשאר נפות הגדה
מספרי הצווים וגודל שטחיהם המצטבר קטנים הרבה יותר.

מעמד האדמות הכלולות בצווי הפינוי

• אדמות שנרשמו בטאבו כאדמות מדינה  -כ־ 2,750דונם מהשטחים של צווי הפינוי חופפים אדמות
שנרשמו בטאבו כאדמות מדינה .מדובר בכחמישית ( )21%מכלל שטחיהם של צווי הפינוי.
• אדמות מדינה מוכרזות  -כ־ 4,400דונם מכלל השטח של צווי הפינוי חופפים אדמות שישראל
הכריזה עליהן אדמות מדינה .מדובר בכשליש ( )34%מכלל שטחיהם של צווי הפינוי.
• אדמות אחרות  -כ־ 5,391דונם ( 41.5%מהשטח) מכלל השטח של צווי הפינוי חופף אדמות שלא
נרשמו ולא הוכרזו על ידי ישראל כאדמות מדינה .מדובר באדמות שחלקן עברו הליכי סקר מלאים
וחלקן עברו הליכי סקר חלקיים או שלא נסקרו כלל.
• בנוסף מצאנו ששטחים קטנים יחסית חופפים אדמות פרטיות מוסדרות ,אדמות יהודים שנרכשו
לפני שנת  1948ואדמות שנמצאות בכלל בתוך שטחי הרשות הפלסטינית שלא ברור כלל מכוח איזו
סמכות המנהל האזרחי מורה על פינויים.
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צווי הפינוי בבחינה של תחומי השיפוט של ההתנחלויות
כפי שהוזכר לעיל ,שטחי השיפוט של ההתנחלויות מתפרסים על כ 538-אלף דונם .בדיקה מעלה שרק
כרבע ( )24.7%מכלל השטחים שבצווי הפינוי נמצאים בתוך שטחי השיפוט של ההתנחלויות ,ואילו כל
השאר מצויים באדמות שלא נכללו בשטחה של שום התנחלות ספציפית .עובדה זו מלמדת שהמנהל
האזרחי עושה מאמץ לבלום פיתוח פלסטיני בשטחים נרחבים הרבה יותר מהשטחים שהוקצו עד היום
להתנחלויות.
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מבוא
סעיד מחמד רבאע ,אבו מחמד ,נולד לפני כ־ 54שנים במערה בח'רבת סארורה קילומטרים ספורים
ממזרח ל ְיטא .היום הוא ומשפחתו מתגוררים בח'רבת רכיז ,כקילומטר ממערב לסארורה ,אף היא בתוך
האזור המכונה בפי תושבי יטא 'אל-מספרה' ,כלומר השטח הפתוח ממזרח ליטא המשמש אותם מזה
דורות לרעייה ולחקלאות .מבחינה היסטורית אזור אל מספרה גלש עד לבקעת ערד בדרום ולים המלח
במזרח ,אך עם כינונו של קו הפסקת הנשק (הקו הירוק) חלק גדול מאדמות יטא נותר בצד הישראלי של
הקו הירוק ,בעוד הכפר עצמו נותר בגדה המערבית .בח'רבת רכיז ,כמו כל הח'רבות (כפרי הבת) של יטא,
יש תערובת של מערות מגורים עתיקות ,בתים קטנים ספק בנויים ספק חפורים בצל מדפי סלע גדולים,
בורות מים ומבנים המשמשים את חיות המשק.
לימים רוב הח'רבות של יטא שנותרו בגדה המערבית הוכללו בתוך שטח שהצבא הכריז עליו 'שטח צבאי
סגור' המוכר כיום כשטח אש  ,918ותושביהן מצויים בסכנת גירוש מתמדת .אלא שמזלם של תושבי
ח'רבת רכיז שפר עליהם בהקשר זה  -הגבול הצפוני של שטח האש נמתח עשרות מטרים מבתיהם .את
האדמה ירש אבו מחמד עם אחיו ואחיותיו מאביו .הוא מספר:
אבי היה חורש בעזרת בהמות את האדמה ,זורע בה חיטה ושעורה .הוא נפטר בשנת  2003אך הוא
מעולם לא ידע כי האדמה הוכרזה ולכן הוא לא הגיש שום התנגדות בעניין .בהתחלה הייתי חורש
אדמה זו וזורע בה צמח שנקרא 'לשון הפר' (لسان الثور) אך החלטתי בהמשך לנטוע בכל החלקה
עצים .השקינו את העצים מבורות המים שלנו ,בקרבת הבית .נראה לי שהמתנחלים מהמאחז לא
מרוצים מעצם הימצאותנו במקום ,והם שדיווחו לצבא על כך.
רועה צאן שעבר במקום מצא מתחת לאבן את צו הפינוי שהמנהל האזרחי הוציא כנגד העבודות במקום
והביא אותו לאבו מחמד .מתחת לסמל המנהל האזרחי נכתב על הצו:
לכבוד :המחזיק
בתוקף סמכותי לפי הצו בדבר רכוש ממשלתי [ ]...הנני קובע שהנך/ם מחזיק/ים במקרקעין
המתוארים בזה שלא כדין.
מקום :אדמות מדינה 'קו כחול' אביגיל
תאור המקרקעין והפלישה :חלקה כ־ 3דונם חריש ועצי פרי (ענבים זית)
הנך/ם נדרש/ים בזה לסלק ידך/ם מהמקרקעין ולהחזיר את מצב המקרקעין לקדמותו.
בתחתית נרשם בכתב יד התאריך  .6.11.2018על המפה שצורפה בעמוד נפרד שורטט קו אדום שכלל
שטח של כשלושה דונמים ,שלדברי אבו מחמד רק כשליש מתוכו שייך לו ואילו השאר שייך לשכניו .חלפו
שבועות אחדים והמנהל האזרחי הגיע שוב ,הפעם עם דחפורים .אשתו של סעיד ,ח'ולה ,תיארה את
האירוע:
סעיד לא היה בבית .היה יום חורפי .שכנים קראו לי לצאת מהבית כי יהודים עוקרים את העצים
שלנו .יצאתי עם התינוקת .הגעתי לאדמה המרוחקת כמה עשרות מטרים מביתנו .היו שם שלושה
דחפורים והמון חיילים .הם הרחיקו את האנשים מהאדמה ומנעו כניסה של אנשים לאזור ויציאה
ממנו .אני זוכרת שהתינוקת הייתה בסך הכול בת חודש אך בכתה הרבה ביום העקירה .הם הרסו
את הכול – הטרסות שהקמנו – ועקרו את כל העצים.
את ההליכה הקצרה מביתו לשטח שעליו נסב הצו צעדנו עם אבו מחמד ושניים מילדיו הקטנים .גם כיום,
כשנה לאחר הפינוי ,ניכרים סימני העקירה וההרס במקום :בורות שנפערו ,ענפים שבורים ואבנים גדולות
שהיו חלק מגדר שנהרסה ופוזרה לכל עבר .כמה מאות מטרים משם נמשכו כל אותה העת עבודות
הבנייה במאחז אביגיל שהוקם בשלהי שנת  2001על אדמות שמדינת ישראל הכריזה עליהן לפני  35שנה
כ'אדמות מדינה' .כך הפכו האדמות של אבו מחמד ושכניו להיות 'אדמות אביגיל'.
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בנק אדמות המדינה כולל כמה קבוצות של קרקעות .העיקריות שבהן:
 .1אדמות שנרשמו במרשם המקרקעין (טאבו) כאדמות מדינה על ידי שלטון המנדט וכן על ידי
השלטון הירדני לפני כיבוש הגדה המערבית בידי ישראל ביוני .1967
 .2אדמות שישראל הכריזה עליהן אדמות מדינה מאז שלהי שנת  1979ועד היום.
1
 .3אדמות שהרשויות הישראליות גורסות שהן אדמות מדינה אף שלא הכריזו עליהן.
האדמות השייכות לקבוצה השלישית מכונות לעיתים 'אדמות סקר' או 'אדמות שהממונה תובע עליהן
בעלות' ,ובניגוד לשתי הקבוצות הראשונות אין מדובר בקבוצה שאפשר להעריך היום את השטח שהיא
חולשת עליו ולו באופן מקורב ,מהטעם הפשוט שעד היום רבות מהאדמות באזור  Cלא נסקרו ,וגם על
אדמות שכן נסקרו המנהל האזרחי מסרב לפרסם מידע 2.עם זאת אין ספק שמדובר בשטחים נרחבים
מאוד ,אשר גודלם עולה על השטח של אדמות המדינה המוכרזות.
דוח זה הוא הראשון שמוקדש לבחינתם של מאות צווי פינוי שיחידת הפיקוח של המנהל האזרחי הוציאה
בשנים  2005-2018כנגד מה שמכונה 'פלישות'  -בעיקר ,אבל לא רק ,לאדמות מדינה .הצווים הועברו
לידינו בעקבות כמה בקשות חופש מידע שהגשנו בשנים  .2015–2012בסך הכול המנהל האזרחי העביר
לרשותנו כ־ 670צווי פינוי ,שרובם הוצאו כנגד עבודות לאדמות המדינה מהסוגים שמנינו לעיל.
צווי פינוי נחתמים מכוחם של הצווים הבאים :צו בדבר רכוש ממשלתי מס'  ,59אשר נחתם ב,31.7.1967-
שבועות ספורים לאחר המלחמה; 3הצו בדבר מינויים וסמכויות לפי חוק השמירה על אדמות ונכסי המדינה
מס'  4 ,1006אשר יונק את כוחו מהחוק הירדני 5.בעוד הצו הראשון מגדיר מהו רכוש ממשלתי ,הצו השני
נועד להגדיר מי מטעם המדינה אחראי לנהל רכוש ממשלתי זה ולשמור עליו ,דהיינו המפקד הצבאי של
הגדה המערבית מאציל בצו זה את סמכויות האכיפה בפועל לאנשי יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי.
הצו השלישי ,אשר מכוחו רק מעטים מצווי הפינוי נחתמו במקרים של מה שהמנהל האזרחי מכנה 'פלישה
טרייה' ,הוא צו בדבר מקרקעין (סילוק פולשים) מס'  ,1472שנחתם ב־ 28בדצמבר  6 .1999צו זה משמש
במקרים שהעבודות הן בנות שלושים יום או פחות .עניין זה יידון להלן בהרחבה .נציין שבמקור צו זה נועד
7
להתמודד עם כלל הפלישות לקרקעות ,ולא רק לקרקעות שהמדינה טוענת שהן רכוש ממשלתי.
כידוע ,מתום המלחמה ביוני  1967הגדה המערבית נמצאת במצב של כיבוש צבאי ,המכונה בעגה
המשפטית 'תפיסה לוחמתית' .הנחת היסוד של מצב זה היא שישראל מנהלת את הגדה המערבית
באופן זמני ,ומכאן שעל פי המשפט הבין-לאומי ההומניטרי חלות עליה חובות והגבלות בכל הקשור
ליחסה לאוכלוסייה הפלסטינית ,המוגדרת אוכלוסייה מוגנת 8.מדינת ישראל מחויבת להבטיח את הסדר
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 1נוסף לשלוש הקבוצות הללו יש עוד שתי קבוצות של אדמות בניהול הממונה על הרכוש הממשלתי )1 :נכסים נטושים ,כלומר אדמות שבעליהן אינם נמצאים
בגדה המערבית; ' )2רכוש שבעליו ביקש מאת הממונה לנהל אותו והממונה קיבל עליו את ניהולו' ,והוא למעשה מקרקעין שנרשמו על שם ישראלים שביקשו
להסוות את רכישתם באמצעות הכרזה פיקטיבית שהשטח שרכשו הוא אדמות מדינה .ראו הצוות המקצועי לגיבוש מתווה להסדרת בנייה באיו"ש ,דוח מסכם,
( 15.2.2018להלן :דוח ועדת זנדברג( ,עמ' .45-46
 2המנהל האזרחי סירב להעביר מידע על מיקומן של 'אדמות הסקר' ועל גודלן המצטבר ,בטענה שמדובר במידע שעלול 'לסכן את בטחון המדינה'.
 3צו בדבר רכוש ממשלתי (יהודה והשומרון) ( ,)59תשכ"ז.1967-
 4ראו הצו בדבר מינויים וסמכויות לפי חוק השמירה על אדמות ונכסי המדינה )יהודה והשומרון) ( ,)1006התשמ"ב.1982-
 5חוק השמירה על אדמות ונכסי מדינה מס' .1961 ,14
 6צו בדבר מקרקעין (סילוק פולשים) (יהודה ושומרון) ( ,)1472התש"ס.1999-
 7באופן תאורטי צו זה חל גם על פלישות לשטחים בבעלות פרטית ,אלא שהיכולת של פלסטינים להשתמש בו במקרים של פלישות מתנחלים לאדמותיהם
אינה קיימת בפועל ,בין היתר בשל הכתוב בסעיף  4של הצו' :על אף האמור בצו זה ,המחזיק כדין במקרקעין פרטיים ,לא יפעל כאמור בסעיף  3לצו זה ,אלא
אם התקיימו התנאים הבאים .1 :מפקד משטרה אישר מראש ביצוע פעולה כאמור ,בין בליווי משטרתי ובין שלא;  .2מפקד צבאי אישר מראש כי אין בסילוק
הפלישה כדין לפגוע פגיעה ממשית בבטחון האזור ,בסדר הציבורי או בחיי אדם' .ראו הנספח המשפטי בתוך כרם נבות ,החקלאות הישראלית בגדה המערבית
(להלן :דוח 'כרם נבות' בעניין החקלאות הישראלית) ,אוקטובר  ,2013עמ' .106
 8במהלך השנים ישראל הציגה שתי עמדות סותרות ביחס למעמדה המשפטי של הגדה המערבית :מחד ,היא טענה שהגדה המערבית אינה נתונה במצב
של תפיסה לוחמתית מכיוון שהיא נטלה את השליטה באזור ביוני  1967מידי ריבון לא חוקי ,קרי ירדן; זו העמדה שהציג מאיר שמגר בהיותו היועץ המשפטי
לממשלה.)Meir Shamgar, The Observance of International Law in the Administered Territories, 1 Israel Yearbook on Human Rights 262 (1971 :
 .ראו עמדת הממשלה בתגובתה מיום  21.08.2017בבג"ץ  2055/17ראש מועצת הכפר עין יברוד נ' הכנסת (תלוי ועומד) ובג"ץ  1308/17עיריית סלואד נ'
הכנסת (תלוי ועומד) .דוח אדמונד לוי ,תחיה שפירא ואלן בייקר ,דו״ח על מעמד הבניה באזור יהודה ושומרון ,ירושלים .21.6.2012 ,עמ'  .2-13ראו גם עמדתה
הרשמית של ממשלת ישראל כפי שמופיעה באתר משרד החוץ .על פי עמדה זו ,מדינת ישראל בחרה להחיל את כללי המשפט הבין-לאומי ההומניטרי בגדה
המערבית באופן וולונטרי .מאידך ,בתשובותיה לעתירות רבות שהוגשו עד היום לבג"ץ ,מציגה המדינה עמדה סותרת ולפיה הגדה המערבית כן מצויה במצב
של תפיסה לוחמתית .עמדה זו תואמת את פסיקת בג"ץ.ראו בג"ץ  ,82/393ג'מעית אסכאן אל מועלמון נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש ,פ"ד לז( ,)4עמ' 797
(להלן :פרשת אסכאן); לעניין זה ראו גם אייל זמיר ,אדמות המדינה ביהודה ושומרון :סקירה משפטית ) התשמ"ה)( ,להלן :זמיר) ,עמ'  ,11-10דוד קרצמר
וגרשום גורנברג "פוליטיקה ,משפט וההליך השיפוטי :המקרה של בג"ץ והשטחים" משפט וממשל יז .)2016( 259 ,249

ושגרת החיים האזרחיים בגדה המערבית ולכבד את החוקים שהיו נהוגים בה ערב כיבושה 9.אחריות
זו קשורה בהסדרת כל תחומי החיים וכוללת גם את השמירה על הביטחון הפיזי ,החברתי והקנייני של
תושבי האזור 10.בהתאם לכללי המשפט הבין-לאומי במצב של תפיסה לוחמתית הממשל הצבאי הוא
האחראי לניהולו של הרכוש הממשלתי ולשמירתו 11.בפועל מאז שנת  1967ישראל משתמשת בסמכות זו
כדי להקצות אדמות מדינה כמעט אך ורק לצרכים של מפעל ההתנחלות .כך ,במקום שמנגנון ההקצאה
ישמש אמצעי למימוש חובתו של הכובש להגן על אדמות מדינה לטובת האוכלוסייה המוגנת הוא משמש
כלי להעברת אדמות ציבוריות לשימוש כמעט בלעדי של מתנחלים ,שעל פי המשפט הבין-לאומי עצם
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הימצאותם בשטח הכבוש אינה חוקית כלל.
צווי הפינוי הנדונים בדוח זה מתפרסים על שטח של כ־ 12,500דונם (לאחר קיזוז חפיפות .ראו הסבר
להלן בפרק ב' ,עמ'  .)29לשם המחשה ,מדובר בשטח בסדר גודל של השטח המוניציפלי של העיר
רמלה או נצרת .ברי כי בהשוואה לשטחים הכלולים בצווי סגירה ,המשתרעים על כ־ 1.765מיליון דונם,
ואפילו לשטחיהם של צווי התפיסה ,שמשתרעים 'רק' על כמאה אלף דונם ,מדובר בשטח צנוע יחסית.
אלא שבניגוד לצווי הסגירה ולצווי התפיסה ,שהצבא חותם עליהם ושתחזוקתם דורשת ממנו תשומת לב
מנהלית מועטה באופן יחסי ,צווי הפינוי דורשים מהרשויות הישראליות משאבים ומאמץ מנהלי מתמשך,
והם כרוכים בפיקוח ,בהתמודדות עם עררים ובאכיפה .לפיכך למיטב הבנתנו צווים אלו משקפים באופן
אותנטי את סדרי העדיפויות של הרשויות הישראליות בכל הקשור למדיניות של ניהול הקרקע בגדה
המערבית ,ובשל כך גם את החזון הפוליטי ארוך הטווח של ישראל לשטחי הגדה המערבית .יש לזכור
עוד שני דברים:
 .1צווי הפינוי שאנו עוסקים בהם כאן ,שהוצאו בשנים  ,2005-2018הם אך חרך הצצה לכלל צווי
הפינוי שהרשויות הישראליות הוציאו עד היום .מספרם הכולל של הצווים וגודל השטחים שהם
משתרעים עליהם אינם ידועים לנו.
 .2מאחר שהשטח שהמנהל האזרחי רואה כאדמות מדינה נרחב מאוד וכולל אחוזים נכבדים מאוד
משטח  ,Cפוטנציאל הפגיעה של צווי הפינוי באוכלוסייה הפלסטינית גדול מאוד.
לנוכח כל מה שנכתב לעיל חשבנו שיש צורך להקדיש דוח שיציג בפעם הראשונה סקירה מקיפה של
היבט זה של משטר המקרקעין שישראל משיתה על הגדה המערבית .על כל פנים יש לזכור כי צווי הפינוי
מאדמות מדינה הם אמצעי אחד מתוך שורה של אמצעים שמטרתם היא צמצום הנוכחות הפלסטינית
בשטחי  Cושעבוד אדמותיה של האוכלוסייה הפלסטינית לטובת מפעל ההתנחלויות.
בדוח זה נבקש לבחון את ההיבטים השונים והמסגרת המשפטית שצווים אלו מופעלים על פיהם ואת
מידת חוקיותם והתאמתם לדינים החלים על ישראל בהחזיקה בשטחים הכבושים.
הערה בעניין הטרמינולוגיה שאנו משתמשים בה :מנגנון ההכרזה על אדמות מדינה שישראל מיסדה יש
מאין בראשית שנות השמונים היה ניסיון לעקוף את מערכת הבעלות על הקרקע שהייתה בתוקף עד אז,
והוא נועד להפקיע בפועל מהאוכלוסייה הפלסטינית שטחים נרחבים ,בטענה שאין מדובר בהפקעה אלא
בנטילת חזקה באדמות מדינה .חשוב אם כן להדגיש שמהשימוש התכוף שלנו בדוח זה במונחים כגון
'אדמות מדינה'' ,אדמות סקר' ו'פלישה' אין להסיק שאנו מכירים בסמכות שמדינת ישראל נטלה לעצמה
להגדיר מחדש את הבעלות על שטחים אלו .מאליו ברור שאף איננו מכירים בזכותה של מדינת ישראל
להשתמש באדמות אלו לצורכי מפעל ההתנחלות בשטחים הכבושים .השימוש שלנו בכל המונחים הללו
 9אמנה בדבר הדינים והמנהגים של מלחמה ביבשה לרבות תקנות בקשר לדיני ומנהגי המלחמה ביבשה (האג  ,.)1907תקנה  43לתקנות הנלוות( .להלן:
אמנת האג .)1907
 10לדוגמה שם ,סעיפים  ;53 ,52 ,46אמנת ז'נבה הרביעית בדבר הגנה על אוכלוסייה אזרחית בזמן מלחמה מ( 1949-להלן :אמנת ז'נבה הרביעית) ,סעיפים ,27
 .53בפסיקה ענפה של בית המשפט העליון נקבעה החובה של ישראל לשמור על הסדר הציבורי ועל ביטחון הציבור בגדה המערבית .ראו למשל בג"ץ ,81/69
אבו עיטה נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש ,פ"ד לז( ,)2עמ'  ;309בג"ץ  ,04/548אמנה – תנועת ההתיישבות של גוש אמונים נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש (טרם
פורסם); פרשת אסכאן (לעיל הערה  ,)8בג"ץ  ,9593/04מוראר נ' שר הביטחון (פורסם ב'נבו'.)19.1.2006 ,
 11האמנה בדבר זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות ,1966 ,סעיף .11
 12על פי נתוני הלמ"ס בסוף שנת  2018חיו בהתנחלויות (בלא מזרח ירושלים) כ 428-אלף איש .בהנחה שהגידול של אוכלוסיית המתנחלים הוא כ 3.5%-בשנה,
אוכלוסיית המתנחלים כיום היא כ 450-אלף איש .על פי הערכות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הפלסטינית ,בסוף שנת  2019צפויים לחיות בגדה המערבית
כ 2.9-מיליון תושבים פלסטינים .מספר זה כולל גם את האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת במזרח ירושלים ,שמונה כ 345-אלף נפשות.
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נועד אפוא לצרכים טרמינולוגיים בלבד ועל מנת לתאר את האופן שבו המנהל האזרחי פועל.
עוד הערה חשובה ,בעניין הפריסה הגאוגרפית :המונח 'הגדה המערבית' שאנו משתמשים בו מתיייחס
לשטח הגדה המערבית למעט שבעים אלף הדונם שסופחו לשטחה של מדינת ישראל שבועות ספורים
לאחר כיבוש הגדה המערבית בשנת  ,1967שהיום נהוג לכנותם 'ירושלים המזרחית' (אם כי רק חלק
קטן ממנה חופף את שטחה של ירושלים המזרחית בתקופה הירדנית) .הסיבה לכך קשורה כמובן לכך
שהמנהל האזרחי ,שהוא גוף צבאי ,אינו פועל בשטחים שסופחו למדינת ישראל ושישראל החילה עליהם
את חוקיה האזרחיים.

מבנה הדוח
בדוח זה שנילושה פרקים .פרק א' ייוחד לדיון ברקע העובדתי והמשפטי של סוגיית אדמות המדינה בגדה
המערבית ושל צווי הפינוי .בפרק זה נבחן את הרקע להתגברות השימוש במנגנון ההכרזות על אדמות
מדינה ולדעיכת השימוש בצווי תפיסה צבאיים לשם הקמת התנחלויות .נתמקד בבחינת הליך ההכרזה
(הבדיקות טרם ההכרזה ,פרסום ההכרזה וכו') ,בירידה במספר ההכרזות ובמעבר לשימוש במה שהמנהל
האזרחי מכנה 'נוהל אדמות סקר'.
בפרק ב' ננתח את צווי הפינוי ונציג נתונים :מספר הצווים ,שנת הוצאתם ,גודל השטח הכלול בצווים ,באילו
נפות של הגדה הצווים הוצאו ,כנגד מי הצווים מופנים ,פלסטינים או מתנחלים ישראלים ,מהו מעמדה
המדויק של הקרקע ,מהו סוג העבודות שכנגדן הוצאו הצווים.

מקור המידע ומתודולוגיה
כל המידע שמחקר זה מבוסס עליו התקבל במהלך השנים מהמנהל האזרחי – מדובר בעיקר במידע
דיגיטלי שקיבלנו מהמנהל האזרחי והועבר אלינו במהלך העשור האחרון בעקבות בקשות ועתירות חופש
13
מידע שהגשנו .צווי הפינוי הועברו לידינו בעקבות שתי עתירות חופש מידע שהגשנו בשנים  2013ו־..2017
להגשת עתירות אלו קדמו בקשות חופש מידע רשמיות שהמנהל האזרחי מטעמיו לא נענה להן .בעקבות
פסקי הדין שניתנו בשתי העתירות הועברו לידינו מאות העתקים מודפסים של צווי פינוי .העתקים אלו היו
אמורים לכלול את כל צווי הפינוי שהמנהל האזרחי הוציא משנת  2005לפחות עד מתן פסק הדין בעתירה
ביום .17.9.2018
כל צו פינוי מורכב משני חלקים :צו כתוב ובו דרישת הפינוי האמורה לכלול את תיאור הממצאים בשטח;
וכן תצלום אוויר עם סימון השטח שעליו הצו נסב .רוב צווי הפינוי נתלים או מונחים תחת אבנים סמוך
לשטח הנדון; במקרים אחרים צווי הפינוי ניתנים לאנשים שעובדים במקום ,אם הם נמצאים שם .בפועל,
מתוך צווי הפינוי שהועברו אלינו היו שהוגשו בשלמותם וכללו את שני חלקי הצו (הכתוב ותצלום האוויר),
ואילו במקרים אחרים הגיעו אלינו רק תצלומי אוויר בלא הצווים הכתובים או ההפך .במקרים שהועברו לנו
רק תצלומי אוויר ניסינו לשחזר באמצעות תצלומי אוויר היסטוריים מה הייתה העילה להוצאת הצו .את כל
הצווים שהועברו אלינו כללנו בבסיס הנתונים ששימש אותנו בכתיבת דוח זה.
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 13עת"מ  ,19522-08-13דרור אטקס נ' המנהל האזרחי ;6.1.2015 ,בג"ץ  ,2778/17דרור אטקס נ' המנהל האזרחי.17.9.2018 ,

תצלומים של צו פינוי ( 7/19שלא נכלל במסד הנתונים שהוכן לשם כתיבת דוח זה),
הצו ניתן לשטח של כ 380-דונם מדרום מזרח לחברון
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עם סיום הדיגיטציה של כל הצווים שהועברו לידינו מהמנהל האזרחי מיי ַנו כל אחד מהם ,בין היתר על פי
הפרמטרים הבאים:
 .1מעמד הקרקע  -דהיינו אם מדובר באדמת מדינה (מוסדרת או מוכרזת) או באדמת סקר
 .2השנה שבה החלו העבודות
 .3טיב העבודות
 .4גודל השטח
 .5באיזו נפה הצו נמצא
 .6אם הצו הוצא כנגד פלסטינים או ישראלים
 .7מיקום ביחס לשטחי שיפוט של ההתנחלויות
 .8אם מה שהוגדר כפלישה פונה ,ואם כן מתי ומה קרה במקום לאחר הפינוי.
מסד הנתונים שיצרנו מכיל את כלל צווי הפינוי שברשותנו והוא ששימש אותנו בכתיבת דוח זה.

חוסרים ופערי מידע
כאמור ,מסד הנתונים שמחקר זה מבוסס עליו כולל כ־ 670צווים שהועברו אלינו מהמנהל האזרחי .חוק
חופש המידע מאפשר לדרוש מידע שהופק על ידי הרשויות עד שבע שנים אחורה ,ולפיכך דרשנו וקיבלנו
את צווי הפינוי שהוצאו משנת  2005ואילך (שבע שנים לפני שנת  .)2012אין ביכולתנו לומר בוודאות איזה
חלק מצווי הפינוי שהוצאו באותן שנים אכן הועבר לרשותנו ,אך קיימות בידינו אינדיקציות לכך שלא כל
הצווים הגיעו לידינו 14.נבהיר :כפי שציינו לעיל ,צווי הפינוי נחלקים לשתי קבוצות :צווים שהוצאו על בסיס
צו ( 59הצו בדבר רכוש ממשלתי) וצווים שהוצאו על בסיס צו ( 1472הצו לסילוק פולשים) .במכתב שנשלח
אלינו מהמנהל האזרחי ביולי  2017נכתב כי הוצאו  48צווי פינוי על בסיס הצו לסילוק פולשים 15.עם זאת,
מהחומר שהועבר אלינו וכלול במסד הנתונים הצלחנו לאתר רק  14צווים מסוג זה .לפי שעה אין בידינו
הסבר מניח את הדעת באשר לחסר של שאר הצווים אך ברור כי מצב זה אינו מאפשר לנו לפרוס תמונה
מלאה ומדויקת של החלוקה בין סוגי הצווים .נוסף על כך ,כפי שאמרנו לעיל ,ברי כי צווי פינוי רבים הוצאו
לפני שנת  2005ואינם ברשותנו .חשוב אם כן לזכור כי דוח זה אינו מתיימר להציג תמונה מלאה של כל
צווי הפינוי מאדמות מדינה שהרשויות הישראליות הוציאו מאז שנת .1967
בעיה אחרת שהתמודדנו עימה היא שלא לכל הצווים שהגיעו אלינו מהמנהל האזרחי נלוו המפות ,ובשל כך
לא בכל הצווים הצלחנו לקבוע בוודאות מהם בדיוק גבולות השטח שבו נעשות עבודות ומהו גודל השטח
שהצו תובע את הסילוק ממנו .במקרים אלו נאלצנו לערוך מיפוי על סמך הממצאים בשטח .מדובר בקבוצה
לא גדולה של צווים ,בעיקר מהשנים  .2017-2019חשוב אם כן לזכור כי הנתונים של גודל השטח הכולל
שהצווים חלים עליו מקורבים בלבד .מאידך גיסא ,רבים מצווי הפינוי הועברו אלינו בלא החלק הכתוב ,כך
שאנו יודעים בדיוק על איזה שטח הצו חל ,אבל אין בידינו המסמך המקורי ובו פירוט של הממצאים בשטח
בשעה שהצו הוצא .במקרים כאלה ניסינו לשחזר את העילה להוצאת הצו באמצעות תצלומי אוויר ,אלא
שבשל מגבלות טכניות הנובעות מאיכותם של תצלומי האוויר לא תמיד הצלחנו לעשות זאת .בסך הכול
ב־ 123צווים ( )18%לא הצלחנו לאתר בוודאות את סיבת הוצאתם ,ואנו מניחים כי רוב הצווים הללו הוצאו
כנגד חריש שטחי יחסית ,שלא נראו בתצלומי האוויר.
פער המידע המשמעותי ביותר שנאלצנו להתמודד עימו במהלך העבודה על דוח זה קשור להקצאות
של אדמות המדינה בגדה .ביוני  2018המנהל האזרחי העביר ל'תנועה לחופש המידע' ולתנועת 'שלום
עכשיו' מסמך שבו נכתב כי לצורכי ההתנחלויות הישראליות הוקצו במהלך השנים כ־ 674,459דונם ,שהם
 99.76%מסך כל אדמות המדינה שהוקצו משנת  1967ואילך 16.רובו של שטח זה (כ־ 538אלף דונם) נכלל
בתוך תחומי השיפוט של ההתנחלויות ,אך אין בידינו מידע בעניין ההקצאות של כ־ 278אלף דונם אדמות
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 14מתגובות המנהל האזרחי לבקשות חופש מידע עולה כי בשנים  2000-2012הוצאו  1,000צווים .בר אקוקה ,קצין פניות ציבור במנהל האזרחי ,אל ארגון
'שומרי משפט' .13.10.2013 ;10.7.2013 ,מתגובת המנהל האזרחי לבקשת חופש מידע של ארגון 'שומרי משפט' מיום  17.1.2012עולה כי בשנים 2000-2010
הוצאו  679צווים באדמות מדינה.
 15תשובת בר נאורני ,קצין פניות הציבור במנהל האזרחי ,אל ארגון 'חקל'.4.7.2017 ,
 16בעקבות פנייה אל המנהל האזרחי לפי חוק חופש המידע שהגישה 'התנועה לחופש המידע' עם 'שלום עכשיו עולה כי ( 99.76%כ 674,459-דונם) מאדמות
המדינה שהוקצו לשימוש כלשהו בשטחים הוקצו לצורכי התנחלות ישראלית .לפלסטינים הוקצו לכל היותר  0.24%בלבד מהשטח (כ 1,625-דונם).

מדינה שאינן כלולות בשטחי השיפוט של ההתנחלויות 17.הסיבה שאין בידינו מידע בעניין קשורה לכך
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שחוזי ההקצאה נחתמו במשך שנים בלא שקיפות.
אנו מדגישים עניין זה מכיוון שהוא הסיבה העיקרית לכך שאיננו יכולים להתמודד כאן עם השאלה
המרכזית :כמה פלישות של מתנחלים ישראלים ישנן? למשל :ידוע לנו כי כיום כ־ 28אלף דונם חקלאיים
המעובדים על ידי ישראלים הם אדמות מדינה שאינן כלולות בתחומי השיפוט של ההתנחלויות ,אבל
בשל היעדר מידע לגבי הקצאות אין ביכולתנו לומר איזה חלק משטח זה ,אם בכלל ,הוקצה באופן רשמי
למתנחלים .מאידך גיסא ,אין בידינו מידע מדויק על העבודות בפועל של פלסטינים באדמות מדינה ,ולפיכך
19
איננו יכולים לומר באופן חד-משמעי מהו אחוז העבודות בפועל שכנגדן המנהל האזרחי הוציא צווים.
לסיכום עניין זה ,נכון להיום אין בידינו מידע שממנו ניתן להסיק עד כמה העבודה של יחידת הפיקוח של
המנהל האזרחי בכל הקשור לאיתור עבודות ולהוצאה של צווי פינוי כנגד מה שהם מגדירים 'פלישות
לאדמות מדינה' ,יעילה או נטולת פניות .מהמידע שיש בידינו אפשר לומר בוודאות שני דברים ,שקיימת
ביניהם זיקה:
 .1יש אפליה קיצונית כנגד פלסטינים בכל הקשור ל
הקצאת אדמות מדינה.
 .2רובם המוחלט של צווי הפינוי מופנים כנגד פלסטינים .על כך להלן בפרק הבא.

עקירת עצים בכפר מפקרה בדרום הר חברון
 17כאמור ,שטחי השיפוט של ההתנחלויות משתרעים על פני כ 538-אלף דונם .כ 396-אלף מתוכם הם אדמות מדינה שנרשמו בטאבו או הוכרזו על ידי ישראל.
שאר השטח הוא צירוף של שטחים שנתפסו לצרכים צבאיים ,הופקעו לצורכי ציבור ,אדמות וקף שנלקחו עבור שלוש התנחלויות בבקעת הירדן ,אדמות יהודים
שנקנו לפני  1948ואדמות שנרשמו על שם חברות ישראליות לאחר .1967
 18בשנת  2015הגישה תנועת 'שלום עכשיו' עתירה לבג"ץ (בג"ץ  ,8217/15ש.ע.ל נגד שר הבטחון (פורסם בנבו ,)1.8.2019 ,בדרישה שכל הקצאות הקרקע
על ידי הממונה על הרכוש הממשלתי בגדה המערבית יפורסמו מראש ושייקבע פרק זמן סביר להגיש השגות כנגדה .לעתירה ותגובות המדינה ראו באתר
שלום עכשיו.
 19הצגת נתון זה מחייבת עריכת סקר נרחב מאוד שאין בידינו נכון להיום את המשאבים הנדרשים על מנת לבצעו כהלכה.
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פרק א :רקע עובדתי ומשפטי
הסדר המקרקעין בגדה המערבית והתלייתו בשנת 1968
טרם כיבוש הגדה המערבית על ידי ישראל בשנת  1967הושלם הסדר המקרקעין בכשליש משטחי הגדה
ושל רישומם 20.מדובר באזורים סביב הערים רמאללה ,שכם ,ג'נין וטובאס ובבקעת הירדן .באזורים האלה
קידמו שלטונות המנדט הבריטי ,ולאחר מכן השלטון הירדני ,את הסדר המקרקעין ,שכלל חלוקה של
אדמות הכפרים לגושים ולחלקות ורישום הבעלויות של כל אחת מהחלקות 21.בהסדר המקרקעין בגדה
המערבית נרשמו בין היתר כ־ 600אלף דונם על שם המדינה ,כלומר על שם רשויות המנדט הבריטי,
ולאחר מכן ,עם סיפוחה הרשמי של הגדה המערבית לירדן בשנת  ,1950על שם האוצר הירדני 22.לאחר
נסיגתה של ישראל מהשטחים שנמסרו לרשות הפלסטינית במהלך שנות התשעים לאחר חתימת הסכמי
אוסלו נותרו כ 530-אלף דונם של אדמות מדינה הרשומות בטאבו בשטחי  Cובשליטה ישראלית מלאה.
בדצמבר  ,1968כלומר כשנה וחצי לאחר כניסת ישראל לגדה המערבית ,הותלה תהליך הסדר המקרקעין
באמצעות צו צבאי שחתם עליו מפקד האזור דאז תא"ל רפאל ורדי ,ובכך נעצר למעשה הליך הסדר
המקרקעין בגדה עד היום 23.מאז התליית ההסדר אפשר לרשום זכויות על קרקע בגדה המערבית רק
בהליך המכונה 'רישום ראשון' ,שבניגוד לתהליך הסדר המקרקעין שהמדינה עומדת מאחוריו ומממנת
אותו ,הוא נעשה ביוזמת בעלי הקרקע ועל חשבונם 24.ידוע לנו כי בכמה מקרים מדינת ישראל רשמה
באמצעות הליך זה קרקעות בגדה המערבית כאדמות מדינה ,אך אין בידינו מידע מסודר מדוע היא בחרה
לעשות זאת באותם מקומות ונמנעה מלעשות זאת במקומות אחרים.

* הנתונים מתייחסים לכל שטחי הגדה המערבית ,ובכללם שטחים בשליטת הרשות הפלסטינית.
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 20ההסדר נקבע על פי פקודת הקרקעות (סידור זכות הקניין) ;1928 ,חוק הסדר הקרקעות והמים מס'  .1952 ,40על כך ראו זמיר (לעיל הערה  ,)8עמ'  .27וראו
מפת ההסדר כפי שהיא מופיעה אצל Ian Lustick, ‘Israel and the West Bank after Elon Moreh: The Mechanics of De Facto Annexation’, Middle
East Journal, 35 (1981), p. 570
חלקים מפרק זה לקוחים מתוך הפרק הראשון בתוך כרם נבות ,כחול-לבן שחור :עבודת צוות קו כחול בגדה המערבית (להלן :דוח 'כרם נבות' קו כחול) ,וכן
מתוך נספח משפטי בדוח 'כרם נבות' בעניין החקלאות הישראלית (לעיל הערה .)7
 21באדמות של כמה כפרים (ובהם ביתוניא ,ג'בע ,כפר עקב ואל ח'ד'ר) החל תהליך הסדר ,ובמקרים מסוימים אף הגיע לשלבים סופיים אך לא הסתיים לחלוטין,
ולכן הרשויות הישראליות רואות באדמות של הכפרים האלה אדמות שלא הוסדרו .עובדה זו הייתה הרת גורל לאדמות הכפרים האלה ,שחלקים גדולים מהן
הוכרזו אדמות מדינה והוקמו עליהן התנחלויות ,בהן גבעת זאב ,גבע בנימין ,כוכב יעקב ,נווה דניאל ואפרת.
 22כ־ 535אלף דונם מהם מצויים היום בשטח .C
 23צו בדבר הסדר קרקעות ומים (יהודה והשומרון) מס'  ,291התשכ”ט .1968-סעיף 3א בצו קובע כי 'תוקפם של כל צו הסדר וכל הליך שנעשה על פי צו הסדר
יותלה'.
 24עוד על הליך רישום ראשון ראו באתר הפצ"ר.

תפיסות קרקע לצורכי ביטחון והקצאתה להתנחלויות
בעשור הראשון שלאחר כיבוש הגדה הוקמו רוב ההתנחלויות על ידי תפיסת קרקעות שנועדו לצרכים
צבאיים כביכול 25.למעלה מארבעים התנחלויות הוקמו בשנים  1969-1983בדרך זו 26.החוק הבין־לאומי
המתיר תפיסת שטחים לצורכי ביטחון מבוסס על ההנחה שהתפיסה זמנית בלבד ,שכן מצב ביטחוני הוא
מצב משתנה מטבעו .כדי לעקוף את בעיית הזמניות של התפיסות האלה הכריזו הרשויות הישראליות
בדיעבד על רבים מהשטחים שנתפסו והועברו להתנחלויות שהם אדמות מדינה .שטחים אחרים ,שלא
היה אפשר להכריז עליהם שהם אדמות מדינה (אם מכיוון שמדובר בקרקעות פרטיות מוסדרות שנרשמו
בטאבו על שם בעליהן ואם מכיוון שמדובר בקרקעות שאינן מוסדרות אך בלא ספק בעליהן הפלסטינים
27
עיבדו אותן לפני שנתפסו על ידי הצבא) ,נותרו עד היום במעמד של קרקעות שנתפסו בתפיסה צבאית.
לאחר מתן פסק הדין בבג"ץ אלון מורה בשלהי שנת  ,1979שסייג את זכותו של המפקד הצבאי לתפוס
קרקעות לשם בניית התנחלויות ,צמצמה המדינה מאוד ,אם כי לא ביטלה לחלוטין ,את השימוש בצווי
תפיסה לשם הקמת התנחלויות חדשות ,אך עד היום היא ממשיכה לבנות בהתנחלויות שקרקעותיהן
28
נתפסו לפני פסק הדין הזה.

בג"ץ אלון מורה והמעבר לשיטת ההכרזות על אדמות מדינה
כאמור ,פסק הדין בבג"ץ אלון מורה הביא להגבלת יכולתה של המדינה להוציא צווי תפיסה חדשים לשם
הקמת התנחלויות חדשות או עיבוין של התנחלויות קיימות 29.בעקבות זאת נדרשה המדינה להמציא ולמסד
מנגנון משפטי חדש שיאפשר לה להמשיך להשתלט על קרקעות לשם העברתן לעשרות ההתנחלויות
שהממשלה תכננה באותן שנים להקים ולעבות .הדברים מתוארים יפה בדוח 'בצלם' 'באצטלה של חוקיות':
הצעד המשפטי העיקרי בכיוון זה היה הרחבת ההגדרות בצו בדבר רכוש ממשלתי .ב־ 1984פִרסם
המפקד הצבאי תיקון לצו ,שלפיו 'רכוש ממשלתי' כולל 'רכוש אשר ביום הקובע  ]]7.6.1967או לאחריו
שייך ,רשום על שם ,ומוקנה' לממלכה הירדנית .באמצעות התיקון שונתה 'ההגדרה המקורית של
רכוש ממשלתי' ,ש'היתה הגדרה סטטית ,שעיקרה צילום המצב ביום הקובע' .לפי הצו המתוקן' ,גם
אם זכויות מדינת האויב נרכשו או צמחו לאחר היום הקובע (יום כניסת כוחות צה"ל לאזור) ,הרי הן
הופכות לחלק מהרכוש הממשלתי' .התיקון לצו משקף היטב את השינוי שחל בראייה הישראלית
את אדמות המדינה בגדה המערבית  -מגישה סטטית לתפיסה דינמית ,שלפיה גם מקרקעין שלא
30
נחשבו בעבר לאדמות מדינה עשויים ,בהתמלא תנאים מסוימים ,להפוך לרכוש ממשלתי.
המעבר למדיניות פעילה של הכרזה על אדמות מדינה הפך את מה שעד אז נראה כעניין מקרי שהשלכותיו
מוגבלות לעניין שיש לו השלכות מרחיקות לכת על משטר הקרקעות שיצרה ישראל בגדה .בשני שלישים
משטחי הגדה שלא החל או לא הושלם בהם תהליך הסדר המקרקעין ישראל משתמשת בסעיף  78של
חוק האדמות העות'מאני משנת  ,1858המאפשר לה ,על פי פרשנותה ,ליטול חזקה בקרקעות שלא עובדו
– או לא עובדו דיין .אופן השימוש של מדינת ישראל בחוק האדמות העות'מאני מסתמך על הטיעון הציני
במיוחד שבהיותה כוח כובש אין היא רשאית לשנות שינויים בדין המקומי ,אלא אם כן השינויים נובעים
31
מצורך ביטחוני הכרחי או שהם נדרשים לשם טובת האוכלוסייה האזרחית באזור.

סוגיית העיבוד המקנה זכויות בקרקע
סעיף  78לחוק האדמות העות'מאני קובע כי מי שעיבד קרקע במשך עשר שנים רצופות בלא ערעור זכאי
להמשיך ולעבדה  -מה שמכונה בלשון החוק 'תצרוף' 32.ואולם בחוק לא מצוין מהו בדיוק סוג העיבוד
החקלאי המקנה את הזכות הזאת .חוק זה משקף את האינטרס של המדינה העות'מאנית לעודד אנשים
לעבד את הקרקעות כדי להגדיל את הכנסותיה ממיסים .שלטונות המנדט הבריטי ,ואחריהם גם הירדניים,
 25ראו כרם נבות ,תפסת מרובה לא תפסת :תפיסת אדמות לצורכי ביטחון בגדה המערבית ,דצמבר ( 2018להלן :דוח 'כרם נבות' תפסת מרובה) ,עמ' .41-61
 26לרשימת ההתנחלויות המלאה ראו שם ,עמ' .51
 27שם ,עמ' .59
 28שם ,עמ'  ;29-30בג"ץ  ,390/79דויקאת נ' ממשלת ישראל ,פ"ד לד(.)1
 29להרחבה בעניין זה ראו תפסת מרובה (לעיל הערה  ,)25עמ' .24-26
 30בצלם ,באצטלה של חוקיות :הכרזה על אדמות מדינה בגדה המערבית ,פברואר  ,2012עמ'.11
 31שם ,עמ' .5-6
 32המונח 'תצרּוף' משמעו זכותו של אדם להחזיק קרקע מסוימת ולהשתמש בה בעוד הבעלות המוחלטת על הקרקע ,ה'רַקּבָה' ,נותרת בידי המדינה .על סוגיית
העיבוד ראו שם ,עמ'  .29-36וראו גם הדיון בנספח משפטי בדוח 'כרם נבות' על החקלאות הישראלית (לעיל הערה .)7
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קבעו שלעניין החוק הזה עיבוד חקלאי הוא 'עיבוד סביר' ,דהיינו עיבוד התואם את תנאי השטח המעובד.
המשתמע מכך הוא שאם הקרקע סלעית ,העיבוד הסביר אינו כולל דרישה לסיקול הסלעים אלא לשימוש
חקלאי בטלאי הקרקע הפנוי .לעומת זאת הפרשנות הישראלית למושג 'עיבוד סביר' מחמירה הרבה
יותר ונטולת תקדים משפטי  -ועל פיה עיבוד סביר הוא עיבוד מצטבר של למעלה מ־ 50%משטחה של כל
חלקה בלי קשר לסוג הקרקע ,ובמקרה שסך כל השטח המעובד בחלקה הוא פחות מ־ ,50%החלקה כולה
33
נחשבת לאדמת מדינה.

מנגנון ההכרזות על אדמות מדינה והקצאתן להתנחלויות
המעבר לשיטה פעילה של הכרזה על אדמות מדינה חייב הקצאת משאבים למיפוי של גבולות השטחים
שישראל טענה כי הם אדמות מדינה .לשם כך הוקם צוות מיוחד ובראשו עמדה מנהלת המחלקה האזרחית
במשרד המשפטים דאז ,עו"ד פליאה אלבק .במהלך שנות השמונים הצוות של אלבק ערך עשרות רבות
של סקרים  -הן באמצעות סיורים בשטח הן בעזרת תצלומי אוויר ועיון בפנקסי המקרקעין ובתשלומי המס
– שנועדו לתחום את מה שלדעת אנשי הצוות נראו כשטחים שאפשר להכריז עליהם כאדמות מדינה.
לסקירות האלה צורפו מפות טופוגרפיות (רובן בקנה מידה  ,)1:20,000ועליהן סומנו השטחים שנמצאו
מתאימים להכריז כי הם אדמות מדינה 34.בהתאם לתוצאות סקרים אלו הממונה על הרכוש הממשלתי
הוציא תעודות הכרזה.

מסמך ששלחה עוה"ד פליאה אלבק בשנת 1982
בנוגע לאדמות שעליהן הוקמה לימים ההתנחלות
גבעות מדרום מערב לבית לחם
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 33מקורה של פרשנות זו הוא בפסיקת בתי המשפט בישראל ביחס לאדמות הגליל ,הפרשנות זלגה לשטחים ,וועדות העררים הצבאיות השתמשו בה .ראו
Geremy Forman, ‘A Tale of Two Regions: Diffusion of the Israeli “50 percent rule” from the Galilee to the Occupied West Bank’, Law and Social
Inquiry, 34, 3 (Summer 2009), pp. 671–711
 34בכמה מקומות אלבק כותבת שפרק הזמן שאפשר לערער בו הוא  21יום ,ואילו במקומות אחרים נקבעו  30ו 45-יום .לפירוט של חוות דעתה של אלבק ושל
פרקטיקת ההכרזה על אדמות מדינה ראו דוח זנדברג (לעיל הערה  ,)1עמ' .21

הממונה על הרכוש הממשלתי הוא נציג המפקד הצבאי בגדה המערבית ,ועל פי צו בדבר רכוש ממשלתי
מס'  59הוא מוסמך לנהל את הרכוש הממשלתי כהגדרתו בצו ,ובין היתר להכריז על קרקעות שהן אדמות
מדינה .בסעיף 2ג לצו נכתב:
אישר הממונה בתעודה בכתב חתומה בידו כי רכוש כלשהו הוא רכוש ממשלתי ,ייחשב אותו רכוש
לרכוש ממשלתי כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.
תעודה זו ,המכונה 'תעודת הכרזה' ,מעבירה אפוא את נטל הראיה להוכחת זכויות במקרקעין לתושבים
שטוענים לזכויות בקרקע ,והם רשאים להגיש ערר ,על ההכרזה כולה או על גבולותיה 35,לוועדת העררים
הצבאית .להעברת נטל הראיה לידי התושבים ,שנדרשו להוכיח את זכויותיהם במקרקעין ,ישנה משמעות
משפטית ומעשית הרת גורל ,זאת מפאת הקושי הממשי להוכיח זכויות בשל הפרשנות המחמירה
שאימצה ישראל למהות העיבוד הנדרש על פי החוק העות'מאני ,כאמור לעיל (עמ'  .)19-20במבט לאחור
קשה להגזים במשמעותה של התפתחות זו בכל הקשור לעיצוב משטר המקרקעין שביססה ישראל בגדה
המערבית במהלך השנים.
יש לציין כי על פי חוק האדמות העות'מאני הקביעה ששטח הוא רכוש ממשלתי אינה מותנית בהכרזה
פומבית .אף על פי כן ,הואיל וכשני שלישים משטח הגדה המערבית טרם נקבע מעמדם בהליכי הסדר
והואיל וקיימים ספקות אילו אדמות הן אכן אדמות מדינה ואילו שייכות לאנשים פרטיים ,לפני כל שימוש
באדמות מדינה שלא נקבע מעמדן בהליך הסדר ,הממונה פותח בהליך הכרזה מורכב ,הכולל חוות דעת
עובדתית ומשפטית בעניין מערך הזכויות באדמות ,סיור בשטח עם התושבים ופרסום התעודה .בעבר
ההכרזות פורסמו דרך המוח'תארים של הכפרים הרלוונטיים ,ומאוחר יותר החל הממונה לפרסם את
36
ההכרזות באמצעות תלייתן במת"קים (משרדי התיאום והקישור) ועל שלטים שהוצבו בשטח.

שלט שהציב המנהל האזרחי במרץ  2017באדמות הכפר סנג'יל
שהוקצו להתנחלות עלי

 35בהתאם לצו בדבר ועדות עררים (אזור הגדה המערבית) מס'  ,172התשכ"ח.1967-
 36זמיר (לעיל הערה  ,)8עמ'  .32וראו גם בג"ץ  ,3998/06יאסין נ' המפקד הצבאי בגדה המערבית פדאור ;9.11.2006 ,בג"ץ  ,285/81אל נאזר נ' מפקד יהודה
והשומרון ,פ"ד לו( ;1982 ,701)1בג"ץ  ,4999/06הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי באזור יהודה ושומרון נ' מחצבות כפר גלעדי-שותפות.15.2.2009 ,
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יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי
בשנת  1983הוקמה במנהל האזרחי היחידה המרכזית לפיקוח .היחידה אחראית על ענייני פיקוח ואכיפה
בשטחי  ,Cבין היתר בתחומי התכנון והבנייה ,המקרקעין ,שטחי האש ואיכות הסביבה .ביחידת הפיקוח
פועל 'הצוות לבדיקת איתורים באדמות סקר' ,ומטרתו לאתר ולסמן מקרקעין שאפשר להכריז שהם רכוש
ממשלתי ,דהיינו שהם אדמות מדינה .ביחידת הפיקוח פועל גם צוות 'קו כחול' ,ותפקידו העיקרי הוא לסמן
במדויק את גבולות ההכרזות ,רובן משנות השמונים 37.כמה עשרות פקחים העובדים ביחידת הפיקוח
ממונים על פי כתב הסמכה מיוחד ,הכולל את פרטיהם האישיים ומפרט את סמכויותיהם .אלוף פיקוד
המרכז וראש המנהל האזרחי הם המוסמכים למנותם לתפקיד .באתר המנהל האזרחי תפקיד היחידה
מתואר כך:
היחידה לפיקוח של המנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון אחראית על אכיפת הדין ותחיקת הביטחון
בשטחי  ,Cמכוח דיני התכנון והבניה כנגד בניה בלתי חוקית במגזר הפלסטיני והישראלי ,שמירה
38
על אדמות המדינה ועל שטחי האש.

כתבי הסמכה של אנשי יחידת הפיקוח של
המנהל האזרחי משנת 2010
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 37ראו דוח 'קו כחול' (לעיל הערה .)20
http://www.cogat.mod.gov.il/he/Judea_and_Samaria/Pages/JSInspectionUnitSection.aspx 38

על אף היומרה להציג את יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי כגוף מקצועי חסר פניות שאוכף את החוק
באופן שווה ,הדברים לכל הפחות מורכבים יותר ,אם נשתמש בלשון עדינה :רבים מאנשי יחידת הפיקוח
מתגוררים בהתנחלויות ,מהן התנחלויות השייכות לזרם הדתי הקיצוני .כנראה לא יהיה בבחינת הימור
פרוע לשער כי האווירה השוררת ביחידת הפיקוח של המנהל האזרחי אוהדת מאוד את מפעל ההתנחלויות
ואת האינטרסים הנלווים לו .ביטוי אחד לכך הוא סיפורו של איש צוות 'קו כחול' תושב ההתנחלות תקוע,
הפקח יוסי לויט ,שהיה אחראי על מיפוי אדמות המדינה סמוך להתנחלות מעלה עמוס .בראשית שנת
 2014התפטר לויט מהמנהל האזרחי והקים עם שותף חברה שבונה מאחז לא חוקי בשם 'חאן צורי יעלים'
בדיוק באזור שעל מיפויו היה מופקד שנים ספורות קודם לכן 39.אף שמדובר בסיפור חריג מבחינת ממדי
השחיתות האישית והחוצפה הכרוכה בו ,לויט מעולם לא נדרש לתת את הדין באופן אישי על התנהלותו.
למותר לציין כי העבודות הלא חוקיות במקום לא הופסקו על ידי חבריו של לויט ביחידת הפיקוח של
המנהל האזרחי עד לא מכבר .חודשים ספורים לאחר שפרסמנו את סיפורו של לויט התברר כי אין הוא
הפקח היחיד שחי במאחז לא חוקי .יאיר אלביליה ,אף הוא עובד ותיק ביחידת הפיקוח ,התגורר במאחז
הלא חוקי מצפה כרמים ,שהוקם על קרקעות בבעלות פלסטינית פרטית ממזרח להתנחלות הדתית
הקיצונית כוכב השחר .מאוחר יותר עבר אלביליה להתגורר בהתנחלות טלמון ממערב לרמאללה ,אף היא
40
משתייכת לזרם הדתי הקיצוני.

מעורבות ישירה של ארגוני מתנחלים ב'אכיפה'  -יחידת הפיקוח
הבלתי רשמית של המדינה
מעורבותם של מתנחלים במה שקרוי 'פיקוח' אינה מסתכמת בנוכחותם המוגברת
ביחידת הפיקוח של המנהל האזרחי .חלק מהמועצות האזוריות והמקומיות בגדה
המערבית מחזיקות עובד על תקן של 'רכז קרקעות' ,שתפקידו הרשמי הוא למנוע
'פלישות לאדמות המדינה בתחום המועצה' .אנשים אלו שומרים על יחסי עבודה
קרובים עם אנשי יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי ,ולפחות במקרה אחד ,של יוסי
לויט שהוזכר לעיל ,טרם קליטתו ביחידת הפיקוח של המנהל האזרחי הוא הועסק
בתפקיד רכז קרקעות של המועצה האזורית הר חברון.
במהלך השנים האחרונות קמו ארגוני מתנחלים שלקחו לעצמם את תפקיד 'ההגנה
על אדמות מדינה' .הבולט שבהם הוא ארגון הימין הקיצוני 'רגבים' ,שהוקם בשנת
 ,2006ועם השנים החל לעסוק גם בסוגיות קרקע בתוך שטחי מדינת ישראל .תפקידיו
המוצהרים הם 'שמירה על אדמות ונכסי הלאום [ ]...מניעת השתלטות לא חוקית
על אדמות מדינה ולשמירה על כללי מינהל תקין בכל הנוגע למדיניות הקרקעית של
מדינת ישראל'.
'רגבים' מעניק שירותי 'שמירה על קרקעות' למועצות אזוריות בגדה המערבית,
ותמורתן קיבל בשנים  2017-2018סכומי כסף גדולים 41.הקשרים הסימביוטיים בין
'רגבים' ובין המועצה האזורית בנימין (החולשת על התנחלויות באזור רמאללה) לא
חמקו מעיניו של מבקר המדינה ,ובשנת  2017הוא העלה את החשד שמכרזי המועצה
נתפרו מראש למידותיו של ארגון 'רגבים' 42.באחד מהדיונים של ועדות החוץ והביטחון
שהתבסס על מצגת של ארגון 'רגבים' אמר ח"כ מוטי יוגב ממפלגת הימין הקיצוני
'הבית היהודי':
מציע שאם אין אנשים טובים במינהל האזרחי לעשות את העבודה שיעשו מיקור חוץ
וייקחו את רגבים .מציע לתת למועצות האזוריות סמכויות אכיפה במרחבים שלהם ולא
43
רק בישובים.
 39יותם ברגר' ,עובד המינהל האזרחי הכריז על שטח כאדמת מדינה  -והקים עליו מאחז לא חוקי' ,הארץ.29.6.2018 ,
 40סיפורו של הפקח יאיר אלביליה פורסם בהרחבה בעמוד הפייסבוק של 'כרם נבות' ב.28.3.2019-
 41ראו הדוח הכספי של הארגון לשנת  ,2018עמ' .3
 42יותם ברגר' ,מבקר המדינה :חשש כי מועצת מטה בנימין תפרה מכרזים לעמותות הקשורות לסמוטריץ'' ,הארץ.20.11.2017 ,
 43פרוטוקול הדיון בוועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון של ועדת החוץ והביטחון מיום  3.6.2018בנושא 'השתלטות אסטרטגית של הרשות הפלסטינית על
שטחי .'C
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עוד ארגון מתנחלים שעוסק ב'הגנה על אדמות מדינה' הוא 'פורום עוטף ירושלים',
שהוקם לפני שנים אחדות על ידי מתנחלים המתגוררים בהתנחלויות שבין מזרח
ירושלים ליריחו (מעלה אדומים ,כפר אדומים ומצפה יריחו) .ארגון זה עוסק ב'פיקוח'
על הבנייה הבדווית ובקידום גירושם של תושבי האזור הבדווים ,רובם אנשי שבט
44
הג'האלין.
בשנת  2018הקימו מתנחלים המתגוררים בהתנחלויות באזור בית לחם את ארגון
'רוג'ום יזמות ציונית' .בתוך הארגון פועלת מה שהם מכנים 'יחידת הרועים' שתפקידה
מתואר כך:
בשיתוף פעולה בין משטרת ישראל ומועצה אזורית גוש עציון ,הוקמה יחידת מתנדבים
שמטרתה :מיגור ומניעת פשיעה חקלאית ושמירה על אדמות מדינה ,אתרי היסטוריה
ומורשת .ברור לכולם שהחקלאות היא חוד החנית וחומת המגן הקדמית של ארץ
45
ישראל' .במקום בו תחרוש המחרשה היהודית את התלם האחרון – שם יעבור גבולנו'.

מדבקה של יחידת הרועים ,מתוך עמוד הפייסבוק של 'רוג'ום יזמות ציונית'
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 44חופי עמוס' ,המאבק על רצף המדינה הפלסטינית יוכרע כאן' ,מקור ראשון.16.1.2017 ,
https://www.rjm.co.il/?page_id=4839 45

הכרזה על אדמות מדינה  -ההיבט הכמותי
במהלך השנים הכריזה מדינת ישראל על כ־ 788אלף דונם מאדמות הגדה המערבית שהם אדמות מדינה.
כ־ 103אלף דונם מהם כלולים בשטחים שבשלבים שונים של יישום הסכמי אוסלו בשנות התשעים הועברו
לרשות הפלסטינית (שטחי  Aו־ ,)Bוכך נותרו בשטחי  Cכ־ 685אלף דונם אדמות מדינה מוכרזות 46.אדמות
מדינה הוכרזו בכל חלקי הגדה ,ובעיקר בנפות הדרומיות של הגדה המערבית – ירושלים ,בית לחם וחברון
(בהן נמצאים כ 71%-מהשטח שהוכרז) – מכיוון שבשנת  1967ההליכים של הסדר המקרקעין בהן היו
בשלבים ראשוניים או טרם החלו כלל .לעומת זאת בנפות הצפוניות של הגדה חלקים גדולים יותר של
האדמות היו מוסדרים כבר ב־ ,1967ולכן פחות אדמות הוכרזו בהן.

* הנתונים מתייחסים לכל שטחי הגדה המערבית ובכללם שטחים בשליטת הרשות הפלסטינית

הירידה במספר ההכרזות על אדמות
מדינה
במהלך שנות התשעים של המאה העשרים ירד
מספר ההכרזות על אדמות מדינה 47.בשלב זה כבר
הוכרזו מאות אלפי דונמים כאדמות מדינה  -הרבה
מעבר למה שהיה ביכולתה של מדינת ישראל ליישב
בכל טווח נראה לעין ,ולכן לא היה צורך של ממש
בהכרזה על אדמות נוספות .מסמך שהועבר לארגון
'במקום' בשנת  2009מלמד כי בשנים 2009–2003
הוכרזו כ־ 5,100דונם נוספים ,כלומר גודל השטח
שהוכרז באותן שנים היה מצומצם מאוד בהשוואה
לגודל השטחים המוכרזים בשנות השמונים .בשנים
 2014-2019הכריז המנהל האזרחי על אדמות
נוספות ,בשטח כולל של כ־ 8,200דונם .רובו של
השטח הזה נמצא באזור מערב בית לחם ('גוש
עציון') ונועד לקדם את עיבוי מערך ההתנחלויות
באזור זה.
מסמך שהועבר בשנת  2009לארגון 'במקום' בעניין
שטחים שהוכרזו אדמות מדינה בשנים 2003-2009
 46המספרים בפרק זה מבוססים על שכבות המיפוי (ממ"ג) של המנהל האזרחי שהועברו לידינו והם נמוכים מהמספרים המופיעים בדוחות ובפרסומים של
ארגונים אחרים ובדוח מבקר המדינה שעסקו בנושא.
 47ייתכן שהירידה קשורה בין היתר לשינוי באקלים הפוליטי שחל בישראל עם החתימה על הסכמי אוסלו בשנת .1993
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המעבר לנוהל אדמות סקר ובחינת מעמד הקרקע על פי 'הדין המהותי'
הירידה החדה בהכרזות על אדמות מדינה משנות התשעים לא פגעה במהלך הגדול שניצחה עליו ישראל
 מהלך שמטרתו הייתה ונותרה השתלטות על שטחי  C (61%משטח הגדה המערבית) .את הפרקטיקהשל חובת ההכרזה על אדמת מדינה ועימה החובה לאפשר לבעלים לערער על ההכרזה בתוך פרק זמן
מסוים (חובה המוזכרת בכל מסמכי הסקרים של אלבק) החליף במהלך השנים נוהל אדמות סקר .נוהל
זה נכנס לתוקף בשנת  1998והוא מבוצע על ידי 'צוות אדמות סקר' ,שתפקידו למפות אדמות שניתן
להכריז עליהן שהן רכוש ממשלתי .הביטוי 'אדמות סקר' מכוון לאדמות המצויות בהליך של בדיקה או
שיש היתכנות להכריז עליהן שהן אדמות מדינה 48.תוצאות הסקרים הללו מעולם לא פורסמו בשל סירוב
המנהל האזרחי לפרסמן ,כך שאין בנמצא תמונה מלאה של המקום וההיקף של השטחים שישראל סקרה
עד כה ורואה בהם אדמות מדינה .ברור עם זאת שאם לא בפועל אזי לפחות בכוח ,מדובר בשטחים גדולים
בהרבה מהשטחים שהוכרזו עד היום כאדמות מדינה.
לסיכום עניין זה ,ישראל רואה בשטחים נרחבים מאוד באזור  Cשל הגדה המערבית אדמות מדינה.
האדמות הללו מחולקות לשלוש קבוצות עיקריות )1 :אדמות מדינה שנרשמו בטאבו ,ברוב המקרים לפני
שנת  )2 ;1967אדמות שבמהלך השנים ישראל הכריזה עליהן אדמות מדינה  -במהלך שנות התשעים,
ובעיקר מאז החתימה על הסכמי אוסלו ,ניכרת ירידה חדה במספר ההכרזות ,אם כי הן לא פסקו לחלוטין;
 )3אדמות סקר ,שישראל קבעה על פי 'הדין המהותי' (כלומר בהסתמך על החוק העו'תמאני שקובע מתי
מתקיימת זכות במקרקעין לא מוסדרים) שהן אדמות מדינה .נכון להיום אין שום גוף שלטוני או אזרחי שיש
לו מידע מלא בדבר מיקומן של כל אדמות הסקר וגודלן הכולל.

הבסיס המשפטי להוצאת צווי הפינוי
כפי שהוסבר לעיל ,צווי פינוי מאדמות מדינה מוצאים כנגד מה שהמדינה מגדירה פלישות טריות (עד
שלושים יום) וכן לפלישות ותיקות יותר .בפלישות בפרק זמן שמעל שלושים יום מוצא צו פינוי מכוח צו ,59
ולאנשים שכנגדם הצו פונה שמורה זכות להגיש ערר לוועדת העררים הצבאית בתוך  45ימים .בפלישות
טריות צו הפינוי מוצא מכוחו של צו בדבר סילוק פולשים  ,1472שמחייב את הפולש לפנות את האדמה
בתוך ימים ספורים (על פי רוב בטווח של  48-72שעות) .גם נגד צו פינוי זה ניתן להגיש השגה ליחידת
הפיקוח של המנהל האזרחי ,ובמקרה שהיא נדחית ניתן לעתור לבג"ץ .חשוב לציין כי בשני המקרים נטל
ההוכחה מוטל על מי שהמנהל האזרחי מגדיר 'הפולש' ,ועליו להוכיח כי אדמה זו היא אדמתו הפרטית.
כפי שציינו לעיל ,הנחת המוצא של הרשויות הישראליות היא שההכרזה אינה תנאי להפיכת קרקע לרכוש
ממשלתי .סעיף  3של צו  59מפרט את סמכויות הממונה וקובע כי 'הממונה ינהל את הרכוש הממשלתי
בו נטל את החזקה' ,ונטילת החזקה מתבצעת באמצעות חתימה על תעודת ההכרזה .טענת המדינה
היא שהוצאת צווי פינוי היא אקט של שמירה על אדמות מדינה ושמטרתה לשמר את הסטטוס קוו  -זאת
בניגוד לניהול האדמות ,המחייב נטילת חזקה בדרך של הכרזה שהאדמות הן אדמות מדינה בהתאם
49
לסעיף 2ג של צו .59
סעיף  1של צו  59מגדיר 'ניהול' באופן הבא' :שימוש ,ייצור ,הפעלה ,הפקה ,עיבוד ,קניה ,מכירה ,מסירה,
הובלה ,החכרה ,השכרה או כל פעולה הקשורה באחד מאלה; או בשמירה על רכוש ,בתפעולו או
בתחזוקתו' .דעתנו היא שפרשנות המדינה ,שלפיה 'שמירה' נבדלת מ'ניהול' ,אינה עולה בקנה אחד עם
לשון הצו ,שבמפורש מכיל בהגדרת הניהול גם את פעולת השמירה .פרשנות המדינה שאין היא מחויבת
להכריז על אדמות סקר בטרם היא מוציאה צווי פינוי כנגד עבודות שנעשות בהן ,מאחר שמדובר רק
בפעולת 'שמירה' ,נועדה למעשה לאפשר למדינה לחמוק מהליך ההכרזה ומהמחיר הפוליטי והבין-לאומי
הכרוך בו .פרשנות זו יוצרת מציאות שבה אנשים מתוודעים לכך שאדמתם מוגדרת כאדמת מדינה רק
כאשר מוצא צו פינוי הדורש מהם להתפנות מאדמה שבמקרים רבים הם מבחינתם רואים בה רכוש
שלהם לכל דבר ועניין.
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 48דוח זנדברג (לעיל הערה  ,)1עמ' .23
 49אל"מ דורון בן ברק ,יועמ"ש הגדה המערבית ,אל עו"ד קמר מישרקי אסעד מטעם ארגון 'שומרי משפט'.8.7.2013 ,

יתרה מכך ,לעיתים צווי הפינוי מוצאים כנגד עבודות באדמות שהליכי הסקר בהן טרם הסתיימו ושמעמדן
כאדמות מדינה טרם הוכרע .משמעות הדבר היא שלגבי חלק מהאדמות האלה טרם נאספו מלוא הראיות
כדי שיהיה בכלל אפשר להכריז עליהן ,או למצער לקבוע כי אפשר לראות בהן ,אדמות מדינה .לדעתנו
הוצאתם של צווי פינוי במקרים אלו בלא הליך הכרזה או סקר מלא היא ניסיון לא ראוי של המדינה לקצר
הליכים מבלי להוכיח את בעלותה ,ולו הלכאורית ,על האדמות הללו .על פרקטיקה זו מתח ביקורת השופט
אייל נון ,חבר ועדת העררים שאליה מוגשים העררים כנגד צווי הפינוי:
צו הפינוי שהוא לא נשען על עובדות ועל פרטים מלאים ,שהרי מה שלא הועמד לרשות העורר גם
לא הועמד לרשות המשיב בטרם הוציא את צו הפינוי ,זהו פגם מינהלי חמור ]...[ ,לא ניתן לעבור
50
עליו לסדר היום ,והוא מחייב לגישתי את ביטול ההחלטה ועימה את ביטול צו הפינוי.
דברים דומים כתב חבר ועדת העררים אדריאן אגסי בערר אחר ,בציינו כי הוצאת צו פינוי בלא בדיקה
מוקדמת 'פוגעת באמון הציבור' 51בין היתר מכיוון שאגב ביצוע הסקר ייתכן שהרשויות יגלו מידע שישליך
על מעמדם המשפטי של המקרקעין 52.נוסף על כך ,עמדת המדינה היא שאם הסקר לא הושלם אין
53
אפשרות לקבוע בבירור שמדובר באדמות מדינה.
חבר ועדת העררים השופט מאיר ויגיסר כתב בהקשר זה:
במקרים רבים ,בידי המשיב [כלומר המנהל האזרחי] מצוי מידע מוגבל ביותר בנוגע למערך הזכויות
במקרקעין בלתי מוסדרים ,כגון שטחי חקלאות או שטחי טרשים; רישומי מס הרכוש מתאפיינים
בהיעדר פרטים המאפשרים למקם את החלקות בתוך הגושים הפיסקאליים; המשיב צפוי להיתקל
בקשיים משמעותיים בעת שהוא מבקש לאסוף מידע רלוונטי לצורך הוצאת צו פינוי במקרקעין מסוג
54
זה.
התוצאה היא שבלא מעט מקרים המנהל האזרחי מוציא צווי פינוי בלא בירור סופי של מצב הזכויות
באדמה .המדינה משתמשת בחקיקה צבאית לפינוי אנשים מאדמותיהם תוך כדי גרימת נזק בלתי הפיך
לאותם אנשים .כפי שנראה בפרק הבא ,אין מדובר בתופעה זניחה  -מעל  40%מהשטחים של צווי הפינוי
שמחקר זה מבוסס עליהם מעולם לא נרשמו או הוכרזו כאדמת מדינה.
חשוב בהקשר זה להדגיש ,כי גם מדיניות ההכרזות כשלעצמה אינה פרקטיקה החפה מפגמים משפטיים
ויישומיים :במקרים רבים ההכרזה על קרקע כעל אדמות מדינה לא פורסמה כראוי ולא הובאה לידיעת
נפגעים פוטנציאליים ,וכך נשללה מהם הזכות להגיש ערר נגד ההכרזה .נוסף על כך ,ועדת העררים
הצבאית החילה כאמור פרשנות מחמירה לדרישת העיבוד ,שלא הייתה נהוגה בתקופת השלטונות
הקודמים .לפיכך סיכוייהם של פלסטינים שקרקעותיהם הוכרזו כרכוש ממשלתי לזכות בעררים שהגישו
55
היו מלכתחילה קלושים.
לסיכום ,בפרק זה בחנו את העלייה בשימוש במנגנון ההכרזות על אדמות מדינה ,על רקע קביעת בית
המשפט העליון בבג"ץ אלון מורה (בשנת  )1979שהשימוש בצווי תפיסה לשם הקמת התנחלויות שאינן
משרתות בראש ובראשונה צורך צבאי ביטחוני אינו חוקי .הכרזות אלו היו כרוכות בבדיקות משפטיות של
זכויות במקרקעין ובסקרים שנועדו לבחון את אחוז החלקים המעובדים באדמות אלו .בשנות השמונים
השימוש במנגנון ההכרזות הגיע לשיאו ,ולאחר מכן חלה ירידה במספר ההכרזות ובגודל שטחן .את
הפרקטיקה של הכרזה על אדמת מדינה ,ועימה החובה לאפשר לבעלים לערער על ההכרזה ,החליף
במהלך השנים נוהל אדמות סקר ,שנועד למפות אדמות שאפשר להכריז עליהן שהן רכוש ממשלתי.
ואולם התוצאות של הסקרים המבוססים על נוהל זה מעולם לא פורסמו ,ואין היום מידע על היקפם של

 50ועדת העררים  ,37/09עבד חסיין חסן מוסא נ' הממונה על הרכוש המשלתי והנטוש ,16.8.2011 ,סעיף  17לחוות דעתו של סא"ל אייל נון (דעת מיעוט).
 51ועדת העררים  ,7/04אחמד עלי סעיד עוידה נ' הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש ,10.7.2006 ,סעיף  36להחלטתו של רס"ן אדריאן אגאסי.
 52ראו בג"ץ  ,6505/09עלי דאוד אסמאעיל ברכאת נ' שר הבטחון ,5.3.2014 ,סעיף  16לתגובת המדינה מיום .19.8.2012
 53ראו בג"ץ  ,5838/17עיריית אל ח'דר נ' שר הבטחון ,17.10.2017 ,תגובת המדינה מיום  ,5.3.2013סעיף .14
 54ערר  ,12/12עבד אל רחמאן ח'ליל מוחמד חלאחלה (נמר) נ' הממונה על הרכוש הממשלתי (פורסם בנבו .)26.5.2014 ,יצוין כי דברי השופט ויגיסר נאמרו
בעניין חשיבות קיומו של השימוע והתועלת שיכולה להיות לו בשל הדרישה לתשתית עובדתית מלאה טרם החלטה מנהלית.
 55בצלם ,גזל הקרקעות ,מאי  ,2002פרק  .2ראו גם בצלם ,כל האמצעים כשרים :מדיניות ההתנחלות בגדה המערבית ,יולי  ,2010עמ' .23–22
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השטחים שהרשויות הישראליות סקרו עד כה ורואות בהם אדמות מדינה ולא על מיקומם .בפועל הרשויות
הישראליות תובעות בעלות על כל האדמות הלא מוסדרות והלא מעובדות בשטחי  Cבטענה ש'חזקה
עליהן שהן בגדר רכוש ממשלתי' ,גם אם לא נבדקו או נסקרו .המנהל האזרחי מוציא צווי פינוי הן לאדמות
מוכרזות ,הן לאדמות שנסקרו בתהליכי סקר מלא ,הן לאדמות שתהליך הסקר שלהן חלקי והן לאדמות
שלא נסקרו כלל בטענה שמדובר רק ב'שמירה' על האדמות ,והשמירה אינה מחייבת הכרזה או אף ביצוע
סקר מלא ופרסומו לשם הגשת עררים .לדעתנו עמדה זו אינה סבירה בעליל ,והיא יוצרת מציאות שבה
המדינה מבקשת לפנות אנשים מאדמות אשר לא נאספו בהן די ראיות להוכיח כי הן אכן אדמות מדינה.

עקירת עצים בכפר מפקרה בדרום הר חברון
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פרק ב :צווי הפינוי
כאמור ,דוח זה מבוסס על כ־ 670צווי פינוי שהוציאה יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי בשנים –2005
56
 .2018את העמודים הבאים נקדיש לניתוח הצווים בחתכים שונים.

השטח הכולל של צווי הפינוי
שטחם הכולל של צווי הפינוי הללו קרוב ל־ 13אלף דונם .עם זאת ,ישנם  155צווים חופפים ולאחר
קיזוז החפיפות סך השטח של כל הצווים הוא כ 12,500-דונם 57.בנתונים המספריים שנציג להלן נתעלם
מהחפיפה החלקית בין הצווים.

התפלגות של צווי הפינוי לפי שנים
התרשים הבא מלמד על הבדלים גדולים במספר הצווים שהוצאו במהלך השנים .להערכתנו ההבדלים
הללו מלמדים על שינויים בסדרי העדיפויות בעבודתה של יחידת הפיקוח במנהל האזרחי ואין הם משקפים
תמורות שחלו באותן שנים בשטח .הערכה זו מתבססת על שני נימוקים:
א .הקפיצה במספר הצווים ובשטחיהם בשנים הללו חדה ,והיא ניכרת גם בצווי הפינוי שהוצאו כנגד
מתנחלים ישראלים (להלן בעמ' .)41
ב .השוואה בין מספר צווי הפינוי שהוצאו בשנים  2011-2012ובין מספר הפינויים בפועל באותן
שנים (על כך נרחיב בפרק הבא) ,מעלה שבמהלך שנים אלו נרשמה עלייה ניכרת הן במספר הצווים
החדשים שהוצאו והן במספר הצווים שמומשו בפועל .נתון זה מחזק את ההערכה שמדובר במאמץ
58
מערכתי מרוכז שהושקע במהלך אותן שנים להגברת הפיקוח והאכיפה במיוחד בעניין זה.

כפי שאפשר לראות מהתרשים הבא ,העלייה הדרסטית במספר צווי הפינוי בשנים  2011-2013ניכרת
גם בגודל השטח הכולל שנכלל בצווים אלו .שנת  2012מסתמנת כשנת שיא הן במספר הצווים ( )135והן
בגודל השטח שנכלל בצווים ( 4,181דונם).

 56כפי שהסברנו במבוא לדוח זה ,המידע שברשותנו אינו כולל את כל הצווים שהוצאו במהלך שנת  .2018לעיל עמ' .14
 57ראוי לציין כי חלק ממפות הצווים שורטטו באופן רשלני ,והן כוללות שטחים הרבה יותר גדולים מהשטחים שבפועל נעשו בהם עבודות.
 58הערכה זו מתחזקת כאשר בודקים את מספר צווי ההריסה שהוצאו באותן שנים כנגד מבנים פלסטיניים על ידי אותם עובדים של יחידת הפיקוח .מבדיקתנו
עולה כי אין שינויים ניכרים במספר צווי ההריסה שהוצאו בשנים אלו.
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התפלגות צווי הפינוי בין פלסטינים למתנחלים
רובם המוחלט של הצווים ( 609צווים )91% ,הוצאו כנגד פלסטינים 57 .צווים ,שהם  8.5%מכלל הצווים,
הוצאו כנגד מתנחלים ישראלים .שני צווים הוצאו האחד נגד קבלן של משרד הביטחון שהועסק בסלילת
60
כביש  59 ,4370והאחר כנגד גורם שלא הצלחנו לזהותו בוודאות.

מפילוח של כלל השטח שבצווי הפינוי עולה כי  96%ממנו כלולים בצווים שהוצאו כנגד פלסטינים ,ורק
כ 3.5%-כלולים בצווים שהוצאו כנגד מתנחלים ישראלים .אף שכפי שאמרנו לעיל (בעמ'  )17אין בידינו
נתונים על מספר העבודות שנעשו בפועל על ידי פלסטינים ומתנחלים ,עצם העובדה שכמעט כל אדמות
המדינה ( )99.76%מוקצות למתנחלים ישראלים קובעת מראש שכמעט כל שימוש של פלסטינים באדמות
אלו למעט מקרים נדירים מאוד ,יוגדר כ'פלישה'.
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 59כביש  4370נסלל בשנים  2001-2008בין כביש  1ובין כביש  437בסמוך לכניסה להתנחלות ענתות ,והוא חלק מכביש הטבעת המזרחי .מאז סיום העבודות
במשך למעלה מעשור לא היה שימוש בכביש ,ובינואר  2019הוא נפתח בלחץ המתנחלים למשך שעות אחדות ביום.
 60צו הפינוי הוצא לשטח של כארבעים דונם סמוך לכביש '( 5חוצה שומרון') ממערב לגדר ההפרדה  -שנמצא בתוך 'מרחב התפר' ,המוגדר כ'שטח צבאי סגור'
עבור פלסטינים תושבי הגדה המערבית ,ורק פלסטינים בעלי אישורי כניסה מיוחדים יכולים להיכנס אליו .על פי מיקומו של הצו לא מן הנמנע שמדובר בתושבי
כפר קאסם ,שבתיו המזרחיים ביותר נמצאים רק כמה מאות מטרים מהמקום.

חלוקה טיפולוגית של הצווים  -סוג העבודות שהוגדרו כפלישה
לאחר בחינת כל הצווים חילקנו את העבודות לתשע קטגוריות .יש להקדים ולומר שבמקרים רבים בשטח
שצו פינוי אחד חל עליו נראו סוגים שונים של עבודות ,כך שהחלוקה המוצגת להלן אינה חד-משמעית אלא
היא פרי פרשנות ושיפוט שלנו של הממצאים בשטח.
להלן הקטגוריות שעל פיהן חילקנו את הצווים:
 .1מקומות שלא מצאנו בהם כל סימן ואין לנו יכולת לומר מה הייתה הסיבה להוצאת הצו.
 .2חריש בלא הכשרת קרקע  -לרוב מדובר בשטחים טרשיים יחסית.
 .3הכשרת קרקע ,פריצת דרכים וגידור.
 .4נטיעות ,חממות ועיבודים חקלאיים אינטנסיביים.
 .5בנייה קלה.
 .6פיתוח מסיבי ועיבוד.
 .7פיתוח מסיבי ובניית קבע.
 .8מגוון צווים שאינם נכללים באחת מהקבוצות שנמנו לעיל.
 .9צווים שהוצאו בשטחי הרשות הפלסטינית.
להלן פילוח הממצאים:
 .1ב־ 115צווים ,שהם כשישית מהצווים ( )17%ומתפרסים על שטח של  2,279דונם ( ,)17.5%לא הצלחנו
לאתר בתצלומי אוויר כל סימני עיבוד .אנו מניחים שמדובר בחריש עונתי שטחי שאת סימניו לא יכולנו
לראות בתצלום האוויר ,אם בשל מגבלה באיכות התצלומים שברשותנו ואם מכיוון שהאדמה עובדה
חודשים לפני מועד הצילום וסימניו נעלמו במהלך תקופה זו.
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קבוצה מספר  :1תצ"א משנת  2005של צו פינוי שהוצא באדמות הכפר נחאלין ממערב לבית לחם.

 .2אם מצרפים את הקבוצה הראשונה לקבוצת הצווים השנייה ,שבהם כן הצלחנו לאתר חריש שטחי
בלבד המונה  66צווים ,אזי נראה שחריש עונתי הוא סוג העבודות השכיח ביותר ,והוא כולל בסך הכול 181
צווים ( )27%המתפרסים על כ 3,966-דונם (כ־.)30.5%
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קבוצה מספר  :2תצ"א של צו פינוי משנת  2006שהוצא באדמות הכפר דיר איסתיא מצפון לסלפית

 111 .3צווים (כ )17%-המתפרסים על  1,071דונם (כ )8%-הוצאו לאתרים שהקרקעות שלהם הוכשרו
במגוון דרכים – יישור קרקע ,פריצת דרכים או גידור.

קבוצה מספר  :3תצ"א של של צו פינוי משנת  2005שהוצא באדמות הכפר ג'בע ממערב לבית לחם

 .4הקבוצה הגדולה ביותר של צווי הפינוי שהצלחנו לזהות בהם בבירור את סוג העבודות ,היא של צווים
שהוצאו בשל עבודות הכוללות גם עבודות חקלאיות הכרוכות בהשקעה רבה יותר (בשונה מקבוצות  2ו
 ,)3כגון נטיעת עצים והקמת חממות .קבוצה זו כוללת  173צווים (כ־ ,)26%המתפרסים על שטח של 5,308
דונם (כ־ 41%מכלל השטח בכל הצווים).
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קבוצה מספר  :4תצ"א משנת  2012של צו פינוי שהוצא באדמות הכפר דורא ממערב לחברון

 .5קבוצה קטנה יחסית של צווי פינוי כוללת  19צווים (כ־ )3%המתפרסים על  464דונם (כ־ )3.6%וחלים על
אזורים שהיו בהם עבודות בנייה קלה .כנגד רבים מהמבנים הללו המנהל האזרחי הוציא במקביל גם צווי
הריסה.

קבוצה מספר  :5תצא משנת  2009של צו פינוי שהוצא באדמות הכפר ביתילו מצפון מערב לרמאללה

 142 .6צווי פינוי ,שהם למעלה מחמישית מהצווים (כ־ )21%ומתפרסים על  1,747דונם (כ־ ,)13.5%הוצאו
באתרים של עבודות פיתוח חקלאיות ,שכללו יישור קרקע ,בניית טרסות וגידור .קבוצה זו נבדלת מקבוצה
 3בכך שהעבודות באתרים אלו נרחבות יותר וניכר כי הושקעו בהן סכומי כסף גדולים יותר.
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קבוצה מספר  :6תצא משנת  2009של צו פינוי שהוצא באדמות הכפר חוסאן ממערב לבית לחם

 .7קבוצה קטנה הרבה יותר ,של  26צווי פינוי (כ )4%-המתפרסים על  117דונם (כ )1%-מכלל שטח הצווים,
היא לאתרים שהיו בהם פיתוח ניכר ובניית קבע .גם באתרים אלו ברוב המקרים הוצאו במקביל גם צווי
הריסה למבנים.

קבוצה מספר  :7תצ"א משנת  2011של צוו פינוי שהוצא באדמות חברון

 .8קבוצה קטנה של  14צווי פינוי (כ־ )2%היא לאתרים שאינם משתייכים לשום קבוצה מהקבוצות שמנינו
כאן .מדובר בצווים שונים זה מזה  -יש בהם שהוצאו כנגד כניסות למבנים בבית לחם ובחברון ,וכן נגד
מאחז הבלדים שהוקם באזור ההתנחלות כוכב השחר בתוך שטח אש  61 .906צווים אלו מתפרסים על פני
 205דונם ( 1.7%מכלל השטח).

קבוצה מספר  :8תצ"א משנת  2011של צו פינוי שהוצא כנגד ציוד שהותיר
קבלן של משרד הבטחון שבנה את כביש  437ממזרח לכפר עיסאוויה בשטח הגדה המערבית
 61ככל הנראה מדובר בצו פינוי משטח אש שהוצא מכוח הצו בדבר הוראות ביטחון  373ושהועבר אלינו עם שאר צווי הפינוי ,אם כי אין ביכולנו לקבוע זאת
בוודאות מאחר שלידינו הועברה רק מפת הצו בלא חלקו הכתוב.
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 .9קבוצה אחרונה ,של שני צווים המתפרסים על שטח של  82דונם (כ־ )0.6%בסך הכול ונמצאים בשטחי
הרשות הפלסטינית .למיטב הבנתנו צווים אלו הוצאו בטעות ,שכן למנהל האזרחי אין סמכויות אכיפה
62
אזרחיות בכל הקשור לפלסטינים בשטחי הרשות הפלסטינית.

קבוצה מספר  :9תצ"א משנת  2011של צווי פינוי שהוצאו באדמות הכפרים נובא וחארס מצפון מערב לחברון בתוך שטח B

לסיכום ,רוב רובן של העבודות שכנגדן הוצאו צווי הפינוי הן עבודות חקלאיות מסוגים שונים .במקרים
מעטים הן כוללות גם בנייה קלה ,ובמקרים מעטים עוד יותר מדובר בבניית קבע שהושקעו בה סכומים
ניכרים.
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 622בתרשים להלן בעמ'  39נכתב כי מדובר ב 96-דונם שנמצאים בשטחי הרשות הפלסטינית .ההבדלים בין הנתון שם ובין הנתון כאן נובעים מכך שחלקים ק�ט
נים מתוך מספר צווים חופפים את שטחי הרשות .חפיפות קטנות אלו לא חושבו כאן ,שכן להערכתנו מדובר בחפיפות שמקורן מיפוי לא מדוייק של צווי הפינוי.

התפלגות הצווים בין נפות הגדה המערבית
פילוח צווי הפינוי על פי נפות מעלה כי שתי הנפות שהוצא בהן מספר צווי הפינוי הגדול ביותר הן בית
לחם ( )222וחברון ( ,)169אם כי השטח הכולל של הצווים בנפת חברון גדול ( 2,633דונם) מהשטח בנפת
בית לחם ( 2,240דונם) 63.הנפה שבה השטח הכלול בצווי הפינוי הוא הגדול ביותר היא נפת הבקעה (5,003
דונם) ,אף שמספר הצווים בנפה זו הוא  82בלבד .כפי שאפשר לראות בתרשימים להלן ,בשאר נפות הגדה
מספרי הצווים וגודל שטחיהם המצטבר קטנים הרבה יותר.
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 63מכיוון שמדובר בצווים שהוציא המנהל האזרחי ,חלוקת הנפות המוצגת כאן מבוססת על החלוקה של המנהל האזרחי .ראוי לציין כי לרשות הפלסטינית
חלוקה אדמיניסטרטיבית שונה של שטח הגדה המערבית.

השאלה המתבקשת היא כיצד לפרש את העובדה שבשלוש הנפות  -הבקעה ,חברון ובית לחם  -הוצאו
למעלה מ־ 70%מהצווים ( 473במספר) ,ושטחם המצטבר של צווים אלו יחד עומד על כ 9,876( 76%-דונם)
מכלל שטחי הצווים כולם .בחינת עומק מלמדת שיש כאן ככל הנראה שתי תופעות שונות שהתלכדו:
 .1ריבוי הצווים בנפת חברון קשור בכך שהיא הנפה שבה נמצאת האוכלוסייה הפלסטינית הגדולה
ביותר ,וכן בכך שישראל הכריזה במהלך השנים על שטחים נרחבים מאוד בנפה זו כאדמות מדינה.
 .2ריבוי הצווים בנפות הבקעה ובית לחם נראה על פניו קשור לסדר היום הפוליטי שממשלות
65
ישראל מקדמות במהלך השנים האחרונות במטרה לקדם סיפוח של בקעת הירדן ו'גוש עציון'.
מסקנה זו נתמכת על ידי כמה ממצאים:

64

א 222 .צווים ,שהם כמעט שליש מכלל הצווים שהוצאו בכל הגדה המערבית ,הוצאו בנפת
בית לחם ,אף שהיא הנפה ששטחה הוא כמעט הקטן ביותר (לאחר נפת עוטף ירושלים) ויש
66
בה הרבה פחות אדמות מדינה.
67

ב .כמעט כל הצווים ( )93%בנפת בית לחם מרוכזים במרחב שנמצא מצפון להתנחלות אפרת
וממערב לכביש  60עד הקו הירוק  -דהיינו האזור שנהוג לכנות 'גוש עציון' ,שפוליטיקאים
ישראלים שונים הצהירו כי בכוונתם לספחו למדינת ישראל 68.לעומת זאת באזורים מזרחיים
יותר של נפת בית לחם ,בשטחים שישראל הכריזה עליהם אדמות מדינה (עבור ההתנחלויות
אספר ,מעלה עמוס ,תקוע ונוקדים) ישנם מעט מאוד צווי פינוי.
ג .למעלה משליש מהצווים שהוצאו בנפת בית לחם ( 85במספר) הוצאו כנגד עבודות שנעשו
באופן מלא או חלקי על אדמות שמעולם לא הוכרזו או נרשמו כאדמות מדינה .מדובר בכ-
 800דונם ,שהם למעלה משליש מכלל שטח הצווים בנפה זו .עובדה זו מעידה ככל הנראה
כי המנהל האזרחי משקיע מאמץ מיוחד בניסיון לסכל פיתוח פלסטיני באזור זה ,ולהבנתנו
הדבר קורה בשל הכוונות הלא מוסתרות לקדם את סיפוחו של אזור זה.
ד .כאמור ,בנפת הבקעה הוצאו במהלך השנים  82צווי פינוי ,המתפרסים על כ 5,000-דונם.
אלא שבדיקה מדוקדקת מעלה שכ־ 2,970דונם ,כלומר כ־ 60%מהשטח בצווים שהוצאו נגד
פלסטינים בנפה זו ,הם בשטחים שלא נרשמו או הוכרזו מעולם כאדמות מדינה .כמו בנפת
בית לחם ,להבנתנו עובדה זו מלמדת כי המנהל האזרחי משקיע מאמץ מיוחד למנוע פיתוח
פלסטיני לאורך בקעת הירדן מטעמים מדיניים מובהקים.

מעמד האדמות הכלולות בצווי הפינוי

• אדמות יהודים שנרכשו לפני שנת  - 1948כ 70-דונם מסך כל השטחים שבצווי הפינוי חופפים
אדמות שנקנו על ידי יהודים לפני שנת  .1948אדמות אלו נוהלו בתקופה הירדנית על ידי האפוטרופוס
לנכסי אויב ,ולאחר שנת  1967הן מנוהלות על ידי הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש כאילו היו
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אדמות מדינה.
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 644לעיל התרשים בעמ'  .23הסיבות לכך הן שנפת חברון גדולה יחסית ,אין בה אזורים שהסדר הרישום בהם הסתיים ,ושטחים רבים בה טרשיים וצחיחים .צ�י
רוף נסיבות זה הוא שאפשר לרשויות הישראליות להכריז ששטחים נרחבים בה הם אדמות מדינה .מעבר לשטחים הנרחבים שהוכרזו בנפה זו ,ישנם שטחים
טרשיים נרחבים שלא הוכרזו אם כי ישראל רואה בהם "אדמות סקר" והמנהל האזרחי מוציא צווי פינוי אף בשטחים אלו.
 65יהונתן ליס ,נעה לנדאו ,יותם ברגר ,אמיר תיבון וג'קי חורי' ,נתניהו :אם אבחר ,אחיל ריבונות ישראלית על בקעת הירדן וצפון ים המלח' ,הארץ.10.9.2019 ,
 66הנתונים המופיעים לעיל בתרשים בעמ'  23מציגים את גודל השטח המוכרז בנפת בית לחם על פי החלוקה של הרשות הפלסטינית ,שהיא גדולה הרבה
יותר מנפת בית לחם הישראלית.
 67מדובר על אזור ח'לת א-נחלה שממשלת ישראל מקדמת בו תוכניות לבניית אלפי יחידות דיור שיהיו חלק מההתנחלות אפרת .ראו כתבת הארץ של יותם
ברגר' ,הממשלה מקדמת בנייה נרחבת שתקיף את בית לחם בהתנחלויות' ,הארץ.8.1.2019 ,
 68האזור המכונה היום 'גוש עציון' גדול הרבה יותר מגוש עציון בשנת  ,1948ופחות מ 20%-מהאדמות שהועברו להתנחלויות במרחב זה נקנו על ידי יהודים
לפני שנת  .1948ראו כרם נבות ,עבודת צוות קו כחול ב'גוש עציון' ,ינואר .2017
 69סוגיית המעמד של נכסי יהודים בגדה המערבית הועלתה לבחינת בג"ץ בשנת ( 2006בג"ץ  ,3103/06שלמה ולירו נ' מדינת ישראל .6.2.2011 ,בפסק הדין
(סעיפים  58 ,53לפסק הדין) הוכרע כי בסמכות המדינה להמשיך לנהל את הנכסים ואין היא צריכה להחזירם או לפצות את בעליהם עבורם.

• שטחי הרשות הפלסטינית  -בחינה של מעמד המקרקעין הכלולים בצווי הפינוי מעלה כי קרוב
למאה דונם משטח הצווים נמצאים בשטחי הרשות הפלסטינית (שטחי  Aו .)B-ככל הנראה מדובר
בטעויות בתהליך מיפוי הצווים ,אך מקורן אינו נהיר לנו .הנחתנו זו נסמכת על כך שבכל המקרים
שהמנהל האזרחי אכף צווי פינוי שחלק משטחיהם בתוך שטחי הרשות ,פעולות האכיפה נעצרו על
70
גבולות שטח .
• אדמות הרשומות בטאבו בבעלות פרטית  -כ־ 250דונם מהשטחים של צווי הפינוי חופפים אדמות
שנרשמו בבעלות פרטית .בכמה מהמקרים ברור כי מדובר ב'גלישות' שמקורן במיפוי לא מדויק
של גבולות הצווים ,ואילו במקרים אחרים אנו מניחים שמדובר באדמות בבעלות פרטית שמנוהלות
71
כ'אדמות נפקדים' על ידי הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש.
• אדמות שנרשמו בטאבו כאדמות מדינה  -כ־ 2,750דונם מהשטחים של צווי הפינוי חופפים אדמות
שנרשמו בטאבו כאדמות מדינה .מדובר בכחמישית ( )21%מכלל שטחיהם של צווי הפינוי.
• אדמות מדינה מוכרזות  -כ 4,400-דונם מכלל השטח של צווי הפינוי חופפים אדמות שישראל
הכריזה עליהן אדמות מדינה .מדובר בכשליש ( )34%מכלל שטחיהם של צווי הפינוי.
• אדמות אחרות  -כ־ 5,391דונם ( 41.5%מהשטח) מכלל השטח של צווי הפינוי חופף אדמות שלא
נרשמו ולא הוכרזו על ידי ישראל כאדמות מדינה .מדובר באדמות שחלקן עברו הליכי סקר
72
מלאים וחלקן עברו הליכי סקר חלקיים או שלא נסקרו כלל.

בור מים שהמנהל האזרחי הרס בשנת  2009מזרחית לחברון.
בשנת  2008הוצא במקום צו פינוי פ.ח.פ .02/08
 70להבדיל מצווי הריסה שהוצאו על בסיס טיעונים ביטחוניים .לדוגמה ,ביולי  2019הרסה ישראל בוואדי אל חומוס מבנים שנבנו בשטחי הרשות הפלסטינית
שהצבא אוסר בהם בנייה מ"טעמים ביטחוניים" ,בשל קרבתם לגדר ההפרדה.
 71אין לבלבל בין הצו בדבר נכסים נטושים (רכוש הפרט) (אזור הגדה המערבית) מס'  ,58התשכ"ז ,1967-ובין חוק נכסי נפקדים ,שחוקק בכנסת בשנת 1950
ושתוקפו חל רק בתוך שטחה הריבוני של מדינת ישראל .בניגוד לנכסי נפקדים בתוך שטח מדינת ישראל ,שעל פי החוק עוברים לרשות המדינה לצמיתות,
הנכסים הנטושים בגדה המערבית אמורים להיות מנוהלים על ידי הממונה עד לחזרת בעליהם הנפקדים לשטח הגדה המערבית.
 72לעיל פרק א' ,עמ' .26-28
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צווי הפינוי בבחינה של תחומי השיפוט של ההתנחלויות
כפי שהוזכר לעיל ,שטחי השיפוט של ההתנחלויות מתפרסים על כ־ 538אלף דונם 73.בדיקה מעלה שרק
כרבע ( )24.7%מכלל השטחים שבצווי הפינוי נמצאים בתוך שטחי השיפוט של ההתנחלויות ,ואילו כל
השאר מצויים באדמות שלא נכללו בשטחה של שום התנחלות ספציפית .עובדה זו מלמדת שהמנהל
האזרחי עושה מאמץ לבלום פיתוח פלסטיני בשטחים נרחבים הרבה יותר מהשטחים שהוקצו עד היום
להתנחלויות.

צווי הפינוי שהוצאו כנגד מתנחלים
התת-פרק הבא יוקדש לבחינת צווי הפינוי שהוצאו כנגד מתנחלים ישראלים .מצאנו כי יש טעם להקדיש
לצווים אלו דיון נפרד ,שכן מדובר בקבוצה קטנה יחסית של צווי פינוי  57 -בלבד ( 8.5%מכלל הצווים),
המתפרסים על  463דונם ( 3.5%מכלל שטח הצווים)  -שמאפייניה ייחודיים ואי-אפשר להבחין בהם בשעה
74
שבוחנים את כלל הצווים כמקשה אחת.
אך לפני שנפנה להציג את מאפייניהם של צווי הפינוי שהוצאו כנגד מתנחלים ,אנו שבים ומדגישים כי
ההשוואה כאן אין בה משום הכרה בחוקיות הימצאותם של מתנחלים ישראלים בשטחים הכבושים .הערה
נוספת שאנו מוצאים לנכון לשוב ולהזכירה ,בשל חשיבותה להבנת הנתונים שאנו מציגים כאן ,קשורה
לסוגיית הקצאות הקרקע בגדה המערבית ,שאליה התייחסנו לעיל בפירוט :ביוני  2018המנהל האזרחי
מסר כי לצורכי ההתנחלויות הישראליות הוקצו במהלך השנים כ־ 674,459דונם ,שהם  99.76%מסך כל
אדמות המדינה שהוקצו משנת  1967ואילך 75.משמעותו של נתון זה למעשה היא שכל עבודה ,להוציא
יוצאים מהכלל נדירים מאוד ,שפלסטיני ביצע או יבצע אי פעם באדמת מדינה תיתפס אפריורית על ידי
המנהל האזרחי כפלישה .זאת אף שברוב המקרים ,אם לא בכולם ,הפלסטינים המוגדרים כ'פולשים'
עובדים בעצם באדמות שהם ומשפחותיהם מעבדים במשך שנים רבות ,ולו על בסיס עונתי ,ומחזיקים
מסמכים המעידים על זכויותיהם בקרקעות אלו 76.הערה אחרונה וחשובה שבלעדיה לא ניתן להבין את
המציאות השוררת בשטח :אנו יודעים לומר בוודאות שחלקים גדולים מאוד מהבנייה וכן מהעבודות
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 73מסיבות טכניות שקשורות לדיוק המיפוי של תחומי השיפוט של ההתנחלויות ,שמקורו במנהל האזרחי ,הנתונים בפסקה זו מופיעים בקירוב בלבד.
 74יש לזכור כי הנתונים המופיעים בתת-פרק זה מבוססים על  57צווים בלבד ,שהשטח המפונה בהם הוא כ 3.5%-בלבד מכלל השטח ,ולכן בחרנו לתאר את
הממצאים אבל להיזהר מהסקת מסקנות נחרצות בעניינם.
 75לעיל עמ' .16
 76ברוב המקרים מדובר ברישומים בספרי המס שקדמו לתקופת השלטון הישראלי המוכיחים כי הם שילמו מיסים על אותן קרקעות .רישומים אלו מכונים
בערבית מסמכי 'מאליה' (אוצר המדינה) ,ובהם ציון שם המקום שבו הקרקע נמצאת ,גודלה ושם המחזיק בה .בהליכים מסוימים מסמכים אלו משמשים ראיה
לכאורה להחזקה של התושב במקרקעין ,בצד הוכחה בדבר עיבוד של מעל  50%של המקרקעין ,בהתאם לפרשנות המחמירה של ישראל לסעיף  78לחוק
הקרקעות העות'מאני .נוסף לאישורים בדבר תשלום מס מקרקעין ,יש תושבים המחזיקים ב'טאבו' (רישום במרשם המקרקעין המוכיח בעלות פרטית) מימי
השלטון העות'מאני או הבריטי או הירדני .ראו פליאה אלבק' ,השימוש בקרקעות ביהודה ובשומרון לצורך ההתיישבות היהודית :היבטים משפטיים ומבחן
המציאות' ,אברהם שבות (עורך) ,העליה אל ההר :ההתיישבות היהודית המתחדשת ביהודה ושומרון ,ספריית בית אל ,2002 ,עמ' .225

החקלאיות של מתנחלים בגדה המערבית מתבצעים בשטחים שאינם אדמות מדינה ,כי אם באדמות שגם
הרשויות הישראליות מכירות בהיותן בבעלות פלסטינית פרטית .מצב הדברים הזה עלה במהלך השנים
על סדר היום בהזדמנויות רבות ,ובינואר  2017הכנסת אף חוקקה את 'חוק ההסדרה' ,שנועד למנוע
77
מפלסטינים לתבוע את השבת רכושם.

התפלגות של צווי הפינוי שהוצאו כנגד מתנחלים במהלך השנים
בדומה להתפלגותם של כל צווי הפינוי (לעיל עמ'  ,)29-30גם בצווים שהוצאו לפינוי מתנחלים ניכרת
קפיצה במספר הצווים ,ובהתאם לכך בגודל השטח ,במהלך השנים  .2012-2013מסתבר אפוא שכאשר
המנהל האזרחי הגביר את מאמצי האכיפה שלו בתחום זה ,במקביל עלה גם מספר הצווים שהוצאו כנגד
מתנחלים.

 77חוק ההסדרה נועד להכשיר מנעד רחב של השתלטויות על אדמות בבעלות פרטית ,כלשון החוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון ,התשע"ז:2017-
'בין שהן נועדו לבנייה ,לחקלאות ,לתעשייה בין שנועדו להנחת תשתיות  -ובלבד שנעשו "בהסכמת המדינה"' במפורש או במשתמע ,מראש או לאחר מעשה,
לרבות סיוע בהנחת תשתיות ,הענקת תמריצים ,תכנון תוכניות ,פרסום פרסומים שנועדו לעודד בנייה או פיתוח או השתתפות בכסף או בעין'.
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חלוקה טיפולוגית של הצווים שהוצאו כנגד מתנחלים לפי סוג העבודות
בחינה של צווי הפינוי שהוצאו לפינוי מתנחלים על פי סוג העבודות מלמדת על נקודות דמיון ושוני בין צווים
אלו ובין כלל צווי הפינוי .להלן הממצאים המרכזיים:
• בשטחיהם של עשרה צווים ( 17.5%מתוך הצווים שהוצאו כנגד מתנחלים) לא הצלחנו לזהות כל
עבודות (קבוצה  .)1אנו מניחים שכמו בשאר הצווים שבהם לא הצלחנו לאתר כל עבודה ,גם במקרים
אלו מדובר בחריש עונתי שטחי יחסית שלא הותיר סימנים מובהקים על הקרקע לאורך זמן.
• מתוך הצווים שהוצאו כנגד מתנחלים ,הצלחנו לזהות בוודאות רק במקרה אחד ,חריש קל (קבוצה
.)2
• עשרה צווים ( )17.5%הוצאו לאתרים שהקרקעות שלהם הוכשרו במגוון דרכים  -יישור קרקע,
פריצת דרכים או גידור.
• שני סוגי העבודות השכיחים ביותר בקרב הצווים שהוצאו כנגד מתנחלים ,הם שני סוגי העבודות
השכיחים ביותר בתוך כלל הצווים ,והם כוללים נטיעת עצים והקמת חממות (קבוצה  ,)4הכוללת 24
צווים (.)42%

צווי פינוי שהוצאו כנגד כרמי זיתים שמתנחלים נטעו מצפון להתנחלות חלמיש

• לעומת זאת קבוצה  ,6הכוללת צווים שבשטחיהם נראו פיתוח מסיבי ועיבודים ,היא קבוצה קטנה ושולית,
הכוללת שני צווים בלבד ( )3.5%שעה שבתוך כלל הצווים מדובר בקבוצת הצווים השנייה בגודלה הכוללת
 142צווים.
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התפלגות הצווים שהוצאו כנגד מתנחלים בין נפות בגדה המערבית

•  21צווים (כ־ )37%הוצאו בנפת בית לחם .רובם ( 15צווים) נמצאים סביב ההתנחלויות המערביות
בנפה (מההתנחלות אפרת ומערבה) .שאר הצווים ( 6בסך הכול) נמצאים סביב התנחלויות שנמצאות
78
במזרח הנפה (תקוע ,נוקדים ,אספר).
• בנפת שכם הוצאו  12צווי פינוי כנגד מתנחלים .הצווים מרוכזים סביב ההתנחלויות תפוח ואלון
מורה.
• בנפת רמאללה  9צווי פינוי הוצאו נגד מתנחלים .הצווים מרוכזים סביב ההתנחלויות חלמיש
ושילה.
• בנפת חברון הוצאו  7צווי פינוי נגד מתנחלים .הם מרוכזים בעיקר בהתנחלות קריית ארבע ובאזור
 H2בתוך העיר חברון.
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 78חלוקת הנפות מבוססת על החלוקה של המנהל האזרחי .על כך לעיל הערה .55

צווי פינוי שהוצאו כנגד מתנחלים מזרחית ל'גבעת החרסינה' בקריית ארבע
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מעמד האדמות הכלולות בצווי הפינוי שהוצאו כנגד מתנחלים
הממצא הבולט ביותר בבחינת מעמדן של האדמות הכלולות בצווי הפינוי הוא ש 116-דונם (כ־ )25%מתוך
כלל צווי הפינוי שהוצאו כנגד מתנחלים הם אדמות פרטיות מוסדרות .מדובר בצו פינוי אחד משנת 2011
שהוצא כנגד תושבי מאחז הבלדים בשטח אש  79 .906כמו כן ראויה לציון העובדה ש־ 130דונם ,שהם
למעלה מרבע ( )28%מתוך כלל השטח הכלול בצווי פינוי שהוצאו כנגד מתנחלים ,הם אדמות שלא הוכרזו
ולא נרשמו כאדמות מדינה .זאת לעומת  41.5%מתוך כלל הצווים שהוצאו כנגד עבודות שנעשו באדמות
במעמד זהה.

צווי פינוי שהוצאו כנגד מתנחלים ביחס לתחומי השיפוט של ההתנחלויות
אחד הממצאים המעניינים בבדיקת צווי הפינוי שהוצאו כנגד מתנחלים הוא שקרוב לחמישית משטחם
( )19.5%נמצא בתוך שטחי שיפוט של התנחלויות 80.עובדה זו מלמדת שתחומי השיפוט אינם כשלעצמם
בהכרח ראיה לכך שכל עבודה הנעשית בתחומיהם מורשית ,וישנן עבודות ,שאף שהן נעשות בתוך תחומי
שיפוט של ההתנחלויות ,המנהל האזרחי מחשיב כפלישה 81.כפי שציינו במבוא לדוח זה (עמ  ,)16-17אין
ברשותנו נכון להיום יכולת להעריך איזה אחוז מהעבודות שמתנחלים מבצעים בתוך תחומי השיפוט של
ההתנחלויות ,הן למעשה פלישות ,שכן אין בידינו נתונים מלאים באשר לחוזי הקצאה שנעשו עם מתנחלים.
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לסיכום ,בפרק זה סקרנו את מאפייניהם של כ־ 670צווי הפינוי שהמנהל האזרחי הוציא בשנים 2005-
 .2018השטח הכולל של צווים אלו הוא קצת פחות מ־ 13אלף דונם ,אם כי בפועל ,בשל חפיפות בין צווים,
הוא משתרע על כ־ 12,500דונם .במהלך השנים  2013–2011חלה עלייה חדה במספר הצווים שהמנהל
האזרחי הוציא ,ולדעתנו עלייה זו קשורה בשינויים בסדרי העדיפויות של יחידת הפיקוח במנהל האזרחי
ואינה משקפת עלייה במספר העבודות בפועל 91% .מכלל הצווים שהוצאו בשנים  2018–2005הופנו כנגד
פלסטינים .ברי כי נתון זה הוא תוצר ישיר של העובדה שפחות מרבע אחוז מכלל אדמות המדינה בשטחי
 Cשהוקצו עד היום על ידי הממונה על הרכוש הממשלתי בגדה המערבית הוקצו לפלסטינים .כ־ 70%מצווי
הפינוי נמצאים בנפות חברון ,בית לחם והבקעה .להערכתנו ריבוי הצווים בנפות בית לחם והבקעה משקף
את מאמציהן המתמשכים של ממשלות ישראל לקדם את סיפוחם של אזורים אלו ,שכבר בסוף שנות
השישים סומנו בתוכנית אלון כמיועדים לסיפוח 82.הערכה זו מתחזקת לאחר בחינה של מעמד הקרקעות
שצווי הפינוי בשתי נפות אלו חלים עליהן ,וממנה עולה כי כשליש מהשטח של צווי הפינוי בנפת בית לחם
וכ־ 60%מהשטח של צווי הפינוי בנפת הבקעה הם שטחים שלא נרשמו ולא הוכרזו אדמות מדינה .כמו כן
הצבענו על מעמד הקרקעות שצווי הפינוי בכללם חלים עליהן :כ־ 5,391דונם ( )41.5%משטחם הכולל של
צווי הפינוי הוצאו כנגד עבודות באדמות שלא נרשמו ולא הוכרזו על ידי ישראל כאדמות מדינה .נתון זה
מלמד שחלק ניכר ממאמצי המנהל האזרחי למנוע פיתוח פלסטיני בגדה המערבית מופנה לאדמות שעד
היום בירור הבעלות עליהן לא הסתיים .

עקירת עצים בכפר מפקרה בדרום הר חברון
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 82אף שתוכנית אלון מעולם לא התקבלה באופן רשמי ,בפועל היא שהובילה את מדיניות ההתנחלות של ישראל בעשור הראשון לאחר כיבוש הגדה המערבית.
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