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תקציר
המאחז הבלתי מורשה מצפה כרמים ואופן הקמתו המפוקפק לא צמחו יש מאין. כמו במקרים 
אחרים של הקמת התנחלויות בשטחים הכבושים, מערך שלם – המונע מאידיאולוגיה התנחלותית 
ומשלב מגוון זרועות מדינה – הוביל להקמת המאחז על קרקע פלסטינית פרטית ולריכוז מאמצים 
להכשירו בדיעבד. דוח זה מבקש להציג את סיפור הקמתו וביסוסו של המאחז מצפה כרמים, ובתוך 
כך את הרקע וההקשר הפוליטי להקמתו, את מאבקם המשפטי של בעלי הקרקעות הפלסטינים 
לפנותו, את ניסיונות המדינה להביא להסדרת המאחז – ובכך למנוע את השבת האדמות הגזולות 
שאיננו  כרמים, מאחז  מצפה  הלבנתו של  לשם  הנדרשת  הפרשנות המשפטית  ואת   – לבעליהן 
מורשה גם לפי עמדתה של מדינת ישראל. דוח זה בוחן מקרוב ובאופן מפורט כיצד הרשויות 
פעילות  ששילבה  מלקחיים,  בתנועת  יחדיו,  פעלו  במקום  שהתנחלו  והתושבים  בישראל 

משפטית ופוליטית לצד הצבת עובדות בשטח, על מנת להכשיר את מעשה הגזל.  

בשנת 2000 הוקם מאחז בלתי מורשה בשם מצפה כרמים על קרקע מוסדרת, הרשומה בבעלות 
פלסטינית פרטית, סמוך להתנחלות כוכב השחר. אף על פי שלמינהל האזרחי ולחטיבה להתיישבות 
הזכויות  בהעברת  הן  ולביסוסו,  המאחז  להקמת  תרמו  אלו  גופים  במקרקעין,  זכויות  כל  היו  לא 
בקרקע למתנחלים והן בהנחת תשתיות חיוניות. במשך שני עשורים המאחז הלך והתבסס ללא 
אישור רשמי כלשהו, תוך חריגה מתוכנית המתאר של ההתנחלות הסמוכה. כלל המבנים במקום 

הוקמו ללא אישורים תכנוניים ובשל כך הוצאו להם צווי הריסה. 

הקמת מבני קבע במקום בשנת 2010 על ידי תנועת אמנה הובילה תושבים פלסטינים מהכפר דיר 
ג'ריר )دير جرير( לעתור לבית המשפט העליון, בדרישה לאכוף את הדין נוכח הבנייה הבלתי חוקית 
שהתבצעה באדמתם. כתגובה, הגישו מתנחלי מצפה כרמים בשנת 2013 תביעה אזרחית בבית 
והמינהל  הציונית  בהסתדרות  להתיישבות  החטיבה  הפלסטינים,  העותרים  כנגד  המחוזי  המשפט 

האזרחי, בדרישה שיכירו דווקא בהם כבעלי הזכויות בשטח. 

להביא להכשרת  ישראל  ביקשה מדינת  יותר מעשור,  כבר  במסגרת המאבק המשפטי, הנמשך 
המאחז. לשם כך נעשה שימוש, בין היתר, בסעיף עלום שנשלף מהתחיקה הצבאית, המקביל לפי 
עמדת היועץ המשפטי לסעיף תקנת השוק הנהוג בישראל. עקרון תקנת השוק קובע כי במקרה 
שבו העברת בעלות על נכס מתבצעת בתום לב של הנוגעים לדבר )במקרה זה, המינהל האזרחי 
והחטיבה להתיישבות, אשר העבירו את הזכויות בקרקע למתנחלים, על אף שהקרקע לא הייתה 
כלל בסמכותם(, ניתן לטול מבעלי הנכס )הפלסטינים( את זכויותיהם בקרקע ולהעניקן למי שקיבל 

אותן בתום לב )כלומר, המתנחלים(. 

את  להכשיר  ניתן  כי  וקבע  המתנחלים  טענת  את  המחוזי  המשפט  בית  קיבל   2018 באוגוסט 
המאחז באמצעות החלת עקרון תקנת השוק. חוות הדעת שחיבר היועץ המשפטי לממשלה, אביחי 
מנדלבליט, בדבר השימוש בתקנת השוק לצורך הכשרה בדיעבד של בנייה בלתי חוקית בשטחים 
הכבושים – אשר בחלקה עמדה בניגוד מפורש לעמדתה הראשונית של המדינה בהליכים – תרמה 
רבות לפסיקת בית המשפט המחוזי. לפסק הדין הייתה משמעות מרחיקת לכת בנוגע להסדרת 
מעמדם ועתידם של אלפי מבנים נוספים ברחבי הגדה המערבית, שהוקמו בניגוד לחוק על קרקע 
המכשול  על  להתגבר  לישראל  לסייע  נועדה  זו  משפטית  פרשנות  פרטית.  פלסטינית  בבעלות 
שהציבה פסילתו של "חוק ההפקעה" )המכונה גם חוק ההסדרה( בידי בית המשפט העליון, שקבע 

כי מדובר בחוק הפוגע אנושות בזכויות הקניין של פלסטינים בגדה המערבית. 
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בעקבות פסק הדין של בית המשפט המחוזי, ערערו תושבי דיר ג'ריר לבית המשפט העליון כנגד 
ההחלטה התקדימית. הארגונים יש דין והאגודה לזכויות האזרח ביקשו להצטרף לערעור כידידי בית 
המשפט )בקשות דומות הוגשו גם על ידי תנועת שלום עכשיו ופרופ' סנדי קדר(.1 בסוף אוגוסט 
2020 הפך בית המשפט העליון את החלטת המחוזי, פסק כי אין מקום ליישם את עקרונות תקנת 

השוק, והורה כי יש לפנות את המאחז הבלתי מורשה בתוך שלוש שנים. 

כשבועיים לאחר החלטת בית המשפט העליון הגיש משרד הביטחון, על דעתו של היועץ המשפטי 
לממשלה, בקשה לדיון בהרכב מורחב בסוגיות עקרוניות שעלו בפסק הדין. בית המשפט העליון 
שאלות  בשתי  התמקד  אשר  מורחב,  בהרכב  נוסף  דיון   2021 באוקטובר  וקיים  לבקשה  נענה 
עקרוניות: ראשית, מה נחשב תום לב המאפשר את החלת עקרון תקנת השוק; ושנית, האם קרקע 
המצויה במסגרת צו תפיסה יכולה להיחשב רכוש ממשלתי. יש דין והאגודה לזכויות האזרח בישראל 
הגישו בקשה נוספת להצטרף לדיון כידידי בית המשפט. בבקשת ההצטרפות נטען, בין היתר, כי 
בקשת המדינה לקיים דיון נוסף מתעלמת לחלוטין מהחובות החלות על הרשויות בישראל כלפי 

הפלסטינים, אשר נחשבים כתושבים מוגנים מתוקף הוראות המשפט ההומניטרי הבינלאומי.

ציר זמנים - הליכים משפטיים בפרשת מצפה כרמים

פברואר 2011 – בעלי הקרקע הפלסטינים מגישים עתירה לבג"ץ בדרישה לאכוף את הדין ביחס 
לבנייה בלתי חוקית במאחז מצפה כרמים ]בג"ץ 953/11[ )פסק דין בתיק ניתן יחד עם ההכרעה 

בערעור ע"א 7668/18(.

נובמבר 2013 – מתנחלי מצפה כרמים מגישים תביעה אזרחית לבית המשפט המחוזי נגד בעלי 
הקרקע הפלסטינים, המינהל האזרחי והחטיבה להתיישבות ]ת"א 29754-11-13[.

אוגוסט 2018 – פסק דין בתביעה האזרחית – בית המשפט המחוזי מקבל את טענת 
התובעים )מתנחלי מצפה כרמים( ומאשר את השימוש בתקנת השוק כדי להכשיר את 

המאחז.

ינואר 2019 – בעלי האדמות הפלסטינים מגישים ערעור לבית המשפט העליון על החלטת בית 
המשפט המחוזי בתביעה האזרחית )יש דין והאגודה לזכויות האזרח מבקשים להצטרף כידידי בית 

משפט( ]ע"א 7668/18[.

אוגוסט 2020 – פסק דין בערעור – בית המשפט העליון הופך את הכרעת בית המשפט 
המחוזי ומורה על פינוי המבנים שלגביהם הוגשה העתירה.

נובמבר 2020 – בג"ץ מקבל את בקשת המדינה לקיים דיון נוסף בעקבות החלטת בית המשפט 
העליון )יש דין והאגודה לזכויות האזרח מבקשים להצטרף כידידי בית משפט( ]דנ"א 6364/20[. דיון 

בהרכב המורחב התקיים באוקטובר 2021; בזמן כתיבת שורות אלה טרם ניתן פסק דין.

ידיד בית משפט )Amicus Curiae( הוא פרקטיקה משפטית, שמכוחה צד שלישי – שאינו צד ישיר להליך המשפטי, אולם   1
יש לו היכרות עם העניין ואינטרס בפתרון ההליך – רשאי להשמיע עמדתו בנדון באמצעות הגשת תזכיר לבית המשפט. 
בישראל, בית המשפט העליון התיר את עמדתו של ידיד בית המשפט כמייצג אינטרסים ציבוריים. ראו מ"ח, 7929/96, 

כוזלי נ' מדינת ישראל, פסק דין, 16.2.1999. 
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מבוא
ציבורי  בלבו של מאבק משפטי,  מעשור  יותר  כבר  עומד  כרמים  מצפה  מורשה  הבלתי  המאחז 
ובממשלת  בכנסת  גורמים  ועבור  ציבור המתנחלים  עבור  לסמל  כך הפך המאחז  בתוך  ופוליטי. 
ישראל, הרואים בו מקרה בוחן, שבכוחו לסלול את הדרך להכשרה גורפת של אלפי מבנים נוספים 

בגדה המערבית.

מנגד ניצבים תושבי הכפר דיר ג'ריר, שעל אדמותיהם הוקם המאחז באופן בלתי חוקי, המנהלים 
מאבק עיקש על זכויותיהם בקרקע, נגד גזל האדמות שביצעו המדינה והמתנחלים. 

ומדגים באמצעותו  דוח זה מגולל את סיפורו של המאבק המשפטי הממושך על אדמות הכפר 
את מדיניותה של ישראל בגדה המערבית – המנצלת לרעה את כוחה כריבון זמני על מנת לנשל 
תושבים פלסטינים מאדמתם, לקבע עובדות בשטח ולבסס את שליטתה בשטחי הגדה המערבית. 
ניצול הכוח מתבטא, בין היתר, בכיפוף האמת ובעיוות המסגרת המשפטית, במטרה ליצור מראית 

עין של חוקיות למעשה הגזל.

ומקרה מבחן. סיפוריהם של המאחזים הפזורים ברחבי הגדה  דוגמה  המאחז הבודד מהווה כאן 
המערבית נבדלים זה מזה, באופן שבו התבצע מעשה הגזל ובפרטים המשפטיים וההיסטוריים של 
הקמתם. ואולם הם גם דומים להפליא, בכך שהמדינה מעורבת באופן אקטיבי בהקמתם, ובמאמציה 

להשאירם על הקרקע ולהכשירם כהתנחלויות, הנחשבות חוקיות על פי הדין הישראלי. 

סיפורו של מצפה כרמים מדגים היטב היבט נוסף במדיניות הישראלית בגדה המערבית הכבושה. 
כמקרה מבחן זעיר, מעין מיקרוקוסמוס בתוך מציאות הכיבוש – המתפרסת על פני שטח גדול, 
חולשת על מיליוני בני אדם ומורכבת משלל פרקטיקות ושיטות – ניתן להשתמש בו כהמחשה 

לקיומו של משטר אפרטהייד בגדה המערבית. 

פשע האפרטהייד מבוצע בהקשר של מערך משטרי הכופה נחיתות קבוצתית ומימוש נחיתות זו 
בפועל. מאפיין מרכזי ומכונן של האפרטהייד הוא אפליה שיטתית וממוסדת בזכויות ובמשאבים. 
פרשת מצפה כרמים מדגימה היטב הן את קיומה של אפליה ממוסדת של תושבי הגדה הפלסטינים 
בזכויות ובמשאבים והן את הנחיתות המובנית שלהם, שישראל פועלת כל העת לשימורה וקיבועה 

ביחס לתושבי הגדה היהודים )המתנחלים(.

של  מרחבית  סקירה  ומספק  כרמים  מצפה  לפרשת  הרקע  את  מציג  זה  בדוח  הראשון  הפרק 
האזור שבו הוקם המאחז. הפרק השני מתאר את השיטה שבה הוקמה ההתנחלות כוכב השחר, 
המהווה מעין התנחלות אם עבור המאחזים הסובבים אותה. הפרק השלישי מציג בהרחבה את 
הקמת המאחז מצפה כרמים. הפרק הרביעי עוסק בהליכים המשפטיים הנוגעים לפרשה: העתירה 
שהגישו תושבי האזור הפלסטינים על מנת להשיב את אדמתם שנגזלה והתביעה האזרחית שהגישו 
ככלי  גויסה תקנת השוק  בנסיבות שבהן  עוסק  החמישי  כרמים. הפרק  כנגדם מתנחלי מצפה 
משפטי, העוקף הלכה למעשה את חוק ההפקעה, שנפסל על ידי בית המשפט העליון. הפרקים 
האחרונים בדוח מציגים את תוצאות ההליכים המשפטיים: פסיקת המחוזי, שביקשה להכשיר את 
מעשה הגזל באמצעות תקנת השוק, והעתירה של בעלי הקרקע הפלסטינים לבית המשפט העליון, 

שהובילה לפסיקה המשמעותית ולפיה יש לפנות את המאחז כולו.
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רקע
ביותר  היעיל  הממשי,  הבטחוני  המעש  הוא  ישראל  בארץ  ישראל  עם  של  ההתנחלות  "מעשה 
והאמיתי ביותר. אך ההתנחלות עצמה... איננה נובעת מטעמי בטחון ומצרכים פיזיים אלא מכח יעוד, 

ומכח שיבת ישראל לארצו"2

ואל-בירה.  רמאללה  בנפת  המצויים  פלסטינים,  יישובים  הם  مالك(  )كفر  מאלכ  וכפר  ג'ריר  דיר 
ההתיישבות המודרנית במקום היא המשכה של התיישבות בת דורות רבים.3 נכון לשנת 2020, 
כלכלת  ואישה.4  איש   3,116 חיים  מאלכ  ובכפר   4,727 על  עומד  ג'ריר  בדיר  התושבים  מספר 

היישובים תלויה בעיקר בעבודת אדמה, כפי שהייתה במהלך מאות השנים האחרונות.5 

מתוך תצהירו של מנחם פליקס )מייסד שותף של גרעין אלון מורה(, בג"ץ 390/79, דויקאת ואח' נ' ממשלת ישראל   2
ואח', פסק דין, 22.10.1979, )להלן: בג"ץ 390/79(, עמ' 11. תצהיר זה תרם לפסיקת בית המשפט העליון כי הקמת 
ההתנחלות אלון מורה לא נעשתה מכורח ביטחוני – ולפיכך לא הייתה הצדקה להפקעה ביטחונית של השטח עליו 

נבנתה.
 Hütteroth, Wolf-Dieter; :שני הכפרים הופיעו ברישומי המס של נפת ירושלים תחת האימפריה העות'מאנית, להרחבה  3
 Abdulfattah, Kamal. Historical Geography of Palestine, Transjordan and Southern Syria in the Late

16th Century. Erlanger Geographische Arbeiten, Germany, 1977.
ראו נתוני הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה.  4

על פי המסורת המקומית, ג'ריר היה שמו של נזיר שחי באזור )“דיר" הוא מנזר בערבית(. ההיסטוריה שבעל פה שבקרב   5
תושבי כפר מאלכ גורסת כי היישוב הוקם על ידי שבטים שהגיעו לאזור יחד עם צלאח א-דין בשלהי התקופה הצלבנית. 
“מאלכ", כלומר בעל רכוש, היה לפי המסורת אדם בעל אדמות רבות, שהקים במקום חווה חקלאית )שיחה עם אימאם 

המסגד, 10.11.2020(.

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/RamallhE.html
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/RamallhE.html
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שטחם החקלאי של היישובים כפר מאלכ ודיר ג'ריר הלך והצטמצם מאז כבשה ישראל את הגדה 
המערבית ב-1967. שורה של צווים צבאיים הורו על סגירת שטחים, אשר שימשו במשך מאות 
שנים לחקלאות עונתית, למרעה ולפולחן, והיו בעלי חשיבות רבה לכלכלת הכפרים ולדרך החיים של 
תושביהם.6 גזל הקרקעות המשמעותי ביותר מאדמות כפר מאלכ ודיר ג'ריר התרחש עם הקמתה 

של ההתנחלות כוכב השחר. 

כיפת הכוכבים

ההתנחלות כוכב השחר 

ההתנחלות כוכב השחר הוקמה סמוך להר קובת א-נג'מה )قبة النجمة(, "כיפת הכוכבים".7 בראש 
ג'ריר היו פוקדות במשך מאות השנים על  ההר נמצאות הריסות מקאם עתיק,8 שתושבות דיר 
מנת לקיים במקום פולחן מסורתי הקשור לפריון.9 סביב ההר שוכנות חלקות פרטיות של תושבי 
הכפרים הסמוכים, שהיו בשימוש חקלאי לאורך דורות. ואולם כיום הגישה להר ולאדמות הסובבות 
אותו חסומה בפני תושבי המקום הפלסטינים, בגלל ההתנחלות כוכב השחר והמאחזים שסביבה. 

כ-500 מטרים ממזרח להתנחלות כוכב השחר ניצבים 16 בתי אבן וקרוואנים ספורים על רקע נוף 
הרי מואב – זהו המאחז מצפה כרמים, שבו עוסק דוח זה. ממערב להתנחלות נמצאת הישיבה 

6 שיחה עם אימאם המסגד בכפר מאלכ, 10.11.2020.
בהיותו אלוף פיקוד המרכז, רחבעם זאבי גזר משם ההר קובת א-נג'מה את שמו העברי של המקום: “כוכב השחר".   7
ופוליטיקאי ישראלי אשר דגל בטרנספר  זאבי, איש צבא  ניצב בראש ההר מצפה כוכבים, הקרוי על שמו של  כיום 

לפלסטינים מהגדה המערבית ומרצועת עזה.
לדברי חבר מועצת דיר ג'ריר, המקאם עמד שלם עד סוף המאה העשרים ואז “נהרס על ידי בולדוזרים של הצבא או   8
של המתנחלים". להרחבה ראו אירית סגולי, “כך מוחקת ישראל את המורשת הדתית הפלסטינית בשטחים", שיחה 

מקומית, 3.9.2020.
מקאם סת' זהרה )סבתא זהרה(. להרחבה ראו ספי בן-יוסף, דת ופולחן וקברי קדושים מוסלמים בארץ-ישראל,   9

)עורך: אלי שילר(, הוצאת אריאל, ירושלים, 1996, עמ' 111-110. 
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לנוער ההתנחלויות.  חינוך תורני  חיים, שהוקמה בשנת 2000 על מנת לספק  והפנימייה אהבת 
מדרום לישיבה, בסופו של כביש עפר, נמצא מעלה שלמה, מאחז הכולל קרוואנים ספורים. על אף 
המרחק והניתוק הפיזי מההתנחלות, נחשב מעלה שלמה לשכונת-בת של כוכב השחר. בנקודה זו 

הוקם המאחז מצפה כרמים בשנת 1999, לפני שהועתק למיקומו הנוכחי בשנת 2000.

באדמות שסביב כוכב השחר פזורים כמה מבנים ארעיים, השייכים למאחזי הבלאדים ומעוז אסתר. 
מאחזים אלה מזוהים עם הגרעין האלים והקיצוני ביותר של מי שמכונים "נוער הגבעות".10 

ההתנחלות כוכב השחר הוקמה על ידי מדינת ישראל בצורה גלויה ורשמית, באמתלה של צורכי 
ביטחון11 ובהתאם לתוכניות מדיניות שנעשו באותה עת.12 השטח שעליו הוקמה ההתנחלות נסגר 
תחילה בפני פלסטינים באמצעות צו צבאי, ב-1976 הוקמה במקום היאחזות נח"ל – ובשנת 1980 
עבר גרעין של גוש אמונים להתגורר בהתנחלות, שמאז הלכה והתבססה ליישוב רחב ידיים המכיל 

כיום יותר מ-400 משפחות.13

המאחז מצפה כרמים הוקם עשרים שנים לאחר מכן, במסגרת שיטת המאחזים: דהיינו, בניגוד 
לחוק הישראלי הרשמי, אולם בתיאום עקיף עם גורמים בשלטון ואף בעידודם. המאחז הוקם ללא 
החלטת ממשלה, על קרקע פלסטינית בבעלות פרטית רשומה; המבנים במקום נבנו והוצבו ללא 
אישורים תכנוניים; והמקום הוגדר על ידי הרשויות הישראליות כמאחז בלתי מורשה. על אף כל 

זאת, המאחז חובר לתשתיות חיוניות והמשיך לצמוח באין מפריע.

בישראל, קיבלו המונחים "התנחלות" ו"מאחז" משמעות ומעמד משפטי שונה, ובהתאמה מושגים 
אלו זוכים למידה שונה של לגיטימציה בשיח הציבורי בישראל.14 ואולם הקונצנזוס הבינלאומי אינו 
מבחין בין המונחים הללו; בין אם מדובר במאחז לא מורשה ובין אם בהתנחלות מוכרת, שניהם 
בלתי חוקיים ומהווים הפרות בוטות של הדין הבינלאומי. מבחינה זו אין כל הבדל אם התנחלות 
הוקמה בהחלטת ממשלה או לא – ואם היא נמצאת על "אדמות מדינה" או על אדמות פרטיות.15 

מעוז אסתר והבלאדים הם מאחזי “נוער גבעות", ששירות הבטחון הכללי הישראלי הגדיר כמוקדי טרור יהודי. תושבי   10
המאחזים הללו – מתנחלים צעירים, שמרביתם נפלטו ממסגרות חינוכיות – תועדו לא אחת כשהם פועלים באלימות 
כלפי תושבי האזור הפלסטינים, פעילי שמאל ואנשי כוחות הבטחון הישראלי. על אף שפונו עשרות פעמים על ידי הצבא 
הישראלי, המאחזים הוקמו מחדש וחזרו לפעול באין מפריע, לעתים בליווי פעולות נקם כלפי תושבי הסביבה הפלסטינים. 
להרחבה ראו שבתי בנדט, “תיעוד: רעולי פנים ממאחז הבלאדים רוגמים סיור צבאי באבנים", וואלה, 15.4.2017; אורלי 
נוי, “צפו: מתנחלים תוקפים פעילי תעאיוש סמוך לכפר עוג'ה בבקעה", שיחה מקומית, 21.4.2017; אלישע בן קימון, 
“צעירים וקיצוניים יותר: המאחז הפרוע ביו"ש", Ynet 3.12.2015; הגר שיזף, “מג"ב והמינהל האזרחי מפנים מבנים 

בשני מאחזים לא חוקיים בגדה", הארץ, 15.6.2020. 
בשנים הראשונות של הכיבוש ישראל השתמשה בצווי תפיסה צבאיים כשיטה להקמת התנחלויות ישראליות בשטחים   11
הכבושים. פרקטיקה זו הופסקה בשנת 1979, בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בפרשת אלון מורה, שקבעה כי 
התנחלות ישראלית אינה צורך צבאי מובהק ולכן לא ניתן להסדיר עבורה קרקע באמצעות צווי תפיסה צבאיים. ראו 

בג"ץ 390/79.
על מדיניות  הייתה לה השפעה רבה  אולם  ישראל,  ידי ממשלת  על  באופן רשמי  לא התקבלה  אלון  אמנם תוכנית   12

ההתנחלות בשטחים הכבושים בשנות השבעים של המאה העשרים. 
מתוך אתר האינטרנט של ההתנחלות.  13

ראו למשל את האבחנה המקובלת בין מאחז להתנחלות, על סמך הפרשנות המשפטית של עו"ד טליה ששון, חוות   14
הדעת בנושא מאחזים בלתי מורשים )פברואר 2005(, )להלן: דוח ששון(.

ראו יש דין, התנחלויות ומאחזים בגדה המערבית – מילון מונחים 2017.  15

https://www.yesh-din.org/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95/
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האיסור על הקמת התנחלויות בשטח הכבוש נובע מכמה עקרונות יסוד במסגרת הדין הבינלאומי 
הנוגע לכיבוש. בראשם עומד עיקרון הנאמנות, שאליו מחויבת ישראל ככוח כובש,16 ובפרט סעיף 49 
)6( לאמנת ז'נבה הרביעית האוסר על העברה של אוכלוסיית המעצמה הכובשת לשטח הכבוש.17 
הקונצנזוס הבינלאומי ביחס למדיניות הישראלית בשטחים הכבושים התבטא בשורת החלטות של 
מועצת הביטחון של האו"ם, אשר גינו את מדיניות ההתנחלויות וקבעו כי הן אינן חוקיות.18 חוות 
הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק בעניין גדר ההפרדה קבעה אף היא כי ההתנחלויות 
הוקמו בניגוד לסעיף 49 )6(.19 בחוקת רומא של בית הדין הבינלאומי הפלילי האיסור מנוסח באופן 

המפליל העברה ישירה או עקיפה של אוכלוסייה לשטח הכבוש.20

בהתאם לעמדה הבינלאומית ביחס להתנחלויות הישראליות בגדה המערבית, עמדת יש דין גורסת כי 
דין ההתנחלות הוותיקה כדין המאחזים הלא מורשים הסובבים אותה. כוכב השחר, ישיבת 
אהבת חיים, מעלה שלמה, מצפה כרמים ומאחזי נוער הגבעות – כולן התנחלויות בלתי 

חוקיות, המפירות את המשפט הבינלאומי ולכן חובה לפנותן מיד.

על אף ההבדלים הערכיים והפרקטיים ביניהם, מתנחלי כוכב השחר, מצפה כרמים, מעוז אסתר או 
הבלאדים נהנים כולם ממערך העליונות היהודית במרחב, המעניק להם זכויות יתר על פני שכניהם 
הפלסטינים.21 בגיבוי ישיר או עקיף של המשטר, הן ההתנחלות כוכב השחר והן המאחזים הסובבים 
אותה, הוקמו על קרקע פלסטינית, שאותה עיבדו תושבי היישובים הפלסטיניים הסמוכים דיר ג'ריר 
וכפר מאלכ במשך דורות. כיום תושבי האזור הפלסטינים מנועים לחלוטין מלעבד, לרעות או אף 

לבקר בשטחים אלה. 

המאחז מצפה כרמים, המצוי על התפר האידיאולוגי והפיזי שבין ההתנחלות הרשמית כוכב השחר 
הישראלי  הפוליטי  הפרויקט  של  הרחב  בסיפור  משמעותי  רובד  מסמן  הגבעות",  "נוער  למאחזי 
המערבית  הגדה  ברחבי  הטריטוריאלית  ההתפשטות  האחרונים:  בעשורים  ביותר  המשמעותי 
מבחינה זו מהווה המאחז מצפה  והבינלאומי.  ועיוות של הדין המקומי  הכבושה, תוך הכפפה 
כרמים מקרה בוחן מרתק, שממנו ניתן ללמוד על המערך ההתנחלותי בכללותו. מערך זה 
וחוקתית, המובילה להחלטות  כדי לעצב פרשנות משפטית  ופועל  עובדות בשטח  מציב 
זכויות היסוד של  ורומסות כליל את  גורל, אשר מנציחות את השליטה הישראלית  הרות 

הפלסטינים הנמצאים תחת שליטה זו. 

המוצגים שהובאו במסגרת ההליכים המשפטיים שיפורטו הלן מספקים הצצה יוצאת דופן לתוך 
כלים,  בשלל  שימוש  העושה  מנגנון  המערבית;  בגדה  מורשה  בלתי  מאחז  של  ההקמה  מנגנון  
שמטרתם לקבע עובדות בשטח ולעקוף את החסמים והמגבלות המעטים העומדים בפני מפעל 

ההתנחלות הישראלית בגדה המערבית. 

ארנה בן נפתלי, אייל גרוס וקרן מיכאלי, “'כיפוח': כיבוש, סיפוח, קיפוח – על המבנה המשפטי של משטר הכיבוש",   16
תיאוריה וביקורת 31 )חורף 2007(, עמ' 22.

אמנת ז'נבה הרביעית בדבר הגנה על אזרחים בזמן מלחמה )1949(, סעיף 49 )6(. ישראל הפקידה את כתב   17
האישור לאמנה ב-6 ליולי 1951.

החלטות 446 )1979(, 465 )1980( ו-2334 )2016( במועצת הביטחון של האו"ם.  18
 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territories, Advisory Opinion, I.C.J  19

(July 9, 2004).
.)viii()חוקת רומא של בית הדין הבינלאומי הפלילי )1998(, סעיף 8)2()ב  20

להרחבה ראו יש דין, הכיבוש הישראלי בגדה המערבית ופשע האפרטהייד: חוות-דעת משפטית )יולי 2020(.  21

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Apartheid+2020/Apartheid+Heb.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Apartheid+2020/Apartheid+Heb.pdf
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הקמת ההתנחלות כוכב השחר - 
כרוניקה של השתלטות

על מנת להבין לעומק את סיפור הקמת המאחז מצפה כרמים יש לבחון את מדיניות הקצאת 
הקרקעות עבור התנחלויות ישראליות בשטחים הכבושים בכלל – ואת אופן הקמת ההתנחלות כוכב 
השחר בפרט. היסודות להקמת ההתנחלות הונחו שש שנים בלבד לאחר שמדינת ישראל החילה 
הממונה  באמצעות  האזרחי,  המינהל  ערך   1973 בשנת  שנכבשו.  בשטחים  הצבאי  השלטון  את 
על הרכוש הממשלתי והנטוש בגדה המערבית )להלן "הממונה"(, סקר בעלויות על בסיס רישומי 
המקרקעין הירדניים באדמות כפר מאלכ ודיר ג'ריר.22 הסקר נערך לצורך הקמת יישוב יהודי סמוך 
וכפר מאלכ,  ג'ריר  דיר  בבעלות תושבי  פרטיות  סומנו חלקות  ובעקבותיו  א-נג'מה,23  קובת  להר 

חלקות בבעלות נפקדים וחלקות שהוגדרו על ידי הממשל הצבאי כ"אדמות מדינה".24 

צו צבאי לסגירת השטח לצרכים צבאיים
כוכב השחר. במכתב שנשלח בדצמבר  שורה של בעלי תפקידים הניעו את הקמת ההתנחלות 
1974 מאת מתאם הפעולות בשטחים, רפאל ורדי, למפקד הצבאי בגדה, למינהל מקרקעי ישראל 
לצורכי אימונים.25  כוכב השחר"  "ליד  דונם   1000 סגירת שטח של  אושרה  היהודית,  ולסוכנות 
מנהל המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית, אשר מילא תפקיד מפתח בהקמת התנחלויות 
בשנים אלו, שלח ב-2 בפברואר 1975 למפקד מפקדת יהודה ושומרון מפה ועליה סימון של הקרקע 

המיועדת לסגירה.26 

בפברואר 1975 חתם המושל הצבאי, אריה שלו, על צו סגירה 576 )שטח כ"ד(, המורה על סגירה של 
1,000 דונם לצרכים צבאיים.27 במכתב ההנחיות לביצוע צו הסגירה צוין במפורש שהשטח שנסגר 
מכוח הצו הצבאי, בעילה רשמית של צורך באימונים צבאיים, היה עד אותו הרגע בשימוש 
חקלאי. לתושבי כפר מאלכ ודיר ג'ריר, שקרקעותיהם נכללו בתחום צו הסגירה ובסביבותיו, הותרה, 
בכפוף לאישור הצבא, כניסה חד פעמית לחלקותיהם לצורך איסוף יבול. הייתה זו הפעם האחרונה 

שבה אושר לבעלים המקוריים של הקרקע לדרוך במקום.28

הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש בגדה המערבית הוא קצין מטה אפוטרופוס במינהל האזרחי, המשמש כנציג   22
רשות מקרקעי ישראל בגדה המערבית. בין תחומי פעילותו: הקצאת קרקעות, הכרזה על אדמות ציבור )המכונות גם 

“אדמות מדינה"(, מתן הרשאות לתכנון, בנייה ופיתוח, העברת זכויות בקרקע ועוד.
מכתב הממונה, שמואל גלאון, 10.5.1973. ע״א 7668/18 סאלחה נ׳ אנג׳ל, )להלן: ע"א 7668/18(, מוצג 1 למוצגי   23

המדינה.
הציבור  לצורכי  ובראשונה  )בראש  ציבור  לצורכי  לשמש  ואמורות  הצבאי  הממשל  ידי  על  מנוהלות  מדינה"  “אדמות   24
ההתנחלויות.  מפעל  לשירות  הצבא  ידי  על  הוקצו  הציבור  אדמות  של  המוחלט  הרוב  בפועל,  ואולם  הפלסטיני(. 
להרחבה ראו יש דין, עידן ‘ההסדרה' – דוח ההפקעה של ועדת זנדברג להכשרת מאחזים ובנייה בלתי חוקית 

בהתנחלויות: ניתוח, השלכות ויישום )אפריל 2019(.
מכתב מתאם הפעולות בשטחים, 12.12.1974, מתוך מכון עקבות, המקרה של כוכב השחר )אוגוסט 2020(.  25

מכתב מנהל המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית למפקד מפקדת יהודה ושומרון, 2.2.1975, מתוך מכון עקבות,   26
המקרה של כוכב השחר )אוגוסט 2020(.

27 צו בדבר שטחים סגורים שטח כ"ד, מס׳ 576. ע״א 7668/18, מוצג 2 למוצגי המדינה.
לאחר שגבולות השטח תוחמו באמצעות חביות, דיווח הממונה לסגן המושל הצבאי כי היקף השטח שנסגר התרחב   28

ב-70 דונם, ועתה עמד על 1,070 דונם. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/idan_hahsdara/YeshDin+-+Idan+Hahasdara+-+Heb.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/idan_hahsdara/YeshDin+-+Idan+Hahasdara+-+Heb.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/idan_hahsdara/YeshDin+-+Idan+Hahasdara+-+Heb.pdf
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מתוך מכתב נלווה לצו הסגירה 576, 29.19.2.1975

בהודעת על סגירת השטח פירט הממונה את מצב הבעלויות בשטח שנגרע משטחי כפר מאלכ ודיר 
ג'ריר: 665 דונם אדמות נוכחים, 269 דונם אדמות נפקדים ו-136 דונם "אדמות מדינה".30 גם בדיווח 
זה הוזכר כי הקרקע הייתה בשימוש חקלאי עד שנסגר השטח מכוח הצו הצבאי. על אף שהצו 
המקורי התייחס באופן פורמאלי לצרכים צבאיים בלבד )לצורכי אימונים(,31 הרי שסגירת השטח 
נעשתה במובהק לשם הקמת התנחלות ישראלית במקום. ב-1976 הוקם בגבולות השטח שנסגר 
מזכירות  ובמסמך של  חסויה  נותרה  להקמת המאחז  כוכב השחר. ההחלטה  צבאי בשם  מאחז 

הממשלה צוין כי ״לא נרשמה בפרוטוקול הוועדה להתיישבות מפאת אופיה הסודי״.32 

ע״א 7668/18, מוצג 2 למוצגי המדינה.  29
מכתב הממונה ד. רוזנפלד, דצמבר 1975. ע״א 7668/18, מוצג 5 למוצגי המדינה.  30

הודעה על סגירת שטח בכוכב השחר, פברואר 1975. ע״א 7668/18, מוצג 4 למוצגי המדינה.  31
בג"ץ 953/11, סאלאחה ואח' נגד אנג'ל ואח' )להלן: בג"ץ 953/11(, פסק דין, 27.8.2020, עמ' 5.   32
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מכתב הממונה ד. רוזנפלד, דצמבר 33.1975 

ע״א 7668/18, מוצג 5 למוצגי המדינה.  33
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צווי תפיסה ופרשת אלון מורה

בשנים 1979-1967 תפס הצבא הישראלי, באמתלה של צורך צבאי ובהכשר בית המשפט 
העליון,34 עשרות אלפי דונמים של אדמות פלסטיניות פרטיות בגדה המערבית לשם הקמת 

התנחלויות ישראליות אזרחיות )ביניהן אפרת, בית אל וקריית ארבע(.

תפיסת הקרקעות נעשתה באמצעות צווי תפיסה, שהסמכות להוצאתם שאובה מן המשפט 
לצרכים  פרטיים  ומבנים  כובשת לתפוס קרקעות  למעצמה  הבינלאומי, המתיר  ההומניטרי 
צבאיים הכרחיים ודחופים. בהתאם לכך, צו תפיסה אינו משנה את הבעלות על הקרקע, אלא 
מפקיע, באופן זמני, את זכות השימוש בה. עם תום הצורך הביטחוני ההכרחי והדחוף, חובת 

הצבא להשיב את זכות השימוש בקרקע לבעליה. 

דוויקאת  זו הופסקה בשנת 1979, בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בעניין  פרקטיקה 
)שנודעה בשם "פרשת אלון מורה"(, ולפיה "אין ממשל צבאי יכול ליצור בשטחו עובדות לצרכיו 
הצבאיים שנועדו מראש להתקיים גם אחרי גמר השלטון הצבאי באותו שטח", וכי ממילא 
"השיקול המכריע אשר הניע את הדרג המדיני להחליט על הקמת הישוב הנדון ]ההתנחלות 
אלון מורה[ לא היה השיקול הצבאי".35 בעקבות פסק הדין התקבלה על ידי הממשלה החלטה 
מס' 145 בנוגע ל"מדיניות ההתנחלות",36 שבה הוחלט להרחיב את ההתנחלויות, אך להגביל 

הקמת יישובים חדשים לאדמות שבבעלות המדינה.

 צו צבאי לתפיסת השטח לצורך צבאי הכרחי ודחוף -
והקמת התנחלות אזרחית

השחר  כוכב  נח"ל(  )היאחזות  הצבאי  המאחז  את  להפוך  הוחלט  הקמתו,  לאחר  שנים  שלוש 
להתנחלות אזרחית. לשם כך ביקש הממשל הצבאי להוציא צו תפיסה, שיחליף את צו הסגירה 
לשטח בו נמצאת ההתנחלות. ב-29.7.1980 חתם המפקד הצבאי בגדה המערבית על צו בדבר 
תפיסת מקרקעין לצרכים צבאיים עבור שטח של 850 דונם.37 צו זה עמד בניגוד לפסיקת בית 
המשפט העליון בעניין אלון מורה – שניתנה תשעה חודשים קודם לכן וקבעה כי הקמת התנחלות 
אינה צורך צבאי מובהק – וכן בניגוד להחלטת הממשלה מס' 145 )שהתקבלה בעקבות פסק הדין(, 

אשר קבעה כי התנחלויות חדשות תוקמנה אך ורק על מקרקעין שהם בגדר רכוש ממשלתי.38

במכתב ההנחיות לביצוע התוכנית, שנלווה לצו התפיסה, צוין כי השטח הנדון "נמצא בתחום צו 
הסגירה ]...[ אולם שטח התפיסה אינו חופף את שטח הסגירה והוא קטן יותר".39 220 הדונמים 
בידי המאחז  נעשה שימוש  לא  היו אדמות פרטיות מעובדות, שבהן  צו הסגירה  שנגרעו משטח 

הצבאי.40 

בג"ץ 606/78, איוב ואח' נ' שר הביטחון.  34
בג"ץ 390/79. עמ' 22.   35

החלטת ממשלה מס' 145, 11.11.1979.  36
37 צו בדבר תפיסת מקרקעין מס' 18/80/ת, 29.7.1980. ע״א 7668/18, מוצג 9 למוצגי המדינה.

החלטת ממשלה מס' 145, 11.11.1979  38
הנדון: צו תפיסה מס'  ושומרון,  יהודה  והנטוש באזור  ושומרון לממונה על הרכוש הממשלתי  יהודה  מפקד האזור   39

18/80/ת כוכב השחר, 30.7.1980. ע״א 7668/18, מוצג 10 למוצגי המדינה. 
י-ם(  )מח'  ואין מלאכים בכרמים: על פרשת ׳מצפה כרמים׳: בעקבות ת״א  לוין-שנור, ״אין אתונות מדברות  רונית   40

29754-11-13 אנג׳ל נ׳ סאלחה״, המשפט ברשת: זכויות אדם - מבזקי הארות )2018(, עמ' 10. 
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הסכם ההרשאה: הקצאת השטח לחטיבה להתיישבות לצורך 
הקמת התנחלות

החטיבה להתיישבות פועלת במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית. היא עוסקת בהקמה ובביסוס 
של יישובים ישראליים, בתחומי מדינת ישראל ובשטחים הכבושים. כל פעילותה ממומנת מתקציב 
מדינת ישראל, והיא מהווה למעשה זרוע ביצועית של משרדי ממשלה שונים בכל הנוגע להקמה 
ולביסוס של התנחלויות )במהלך השנים בוצע ניוד של החטיבה להתיישבות בין משרדים שונים, 
כחלק ממשא ומתן פוליטי(. 41 החטיבה מקבלת מהמינהל האזרחי אדמות לצורך הקמה ופיתוח של 
התנחלויות באמצעות הסכם הרשאה, הנערך בין יחידת הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש, 
הפועלת במינהל האזרחי, ובין החטיבה להתיישבות )ההסתדרות הציונית(. במסגרת ההסכם מעניק 
המינהל האזרחי לחטיבה להתיישבות הרשאות שונות עבור הקמה ופיתוח של התנחלויות בגדה 

המערבית.

הסכם ההרשאה הראשון הנוגע לכוכב השחר נערך ב-1981. במסגרת ההסכם42 הועבר שטח בגודל 
של 1,070 דונם מידי הצבא )המינהל האזרחי( לחטיבה להתיישבות. שטח זה, שהוקצה לחטיבה 
התפיסה  צו  משטח  )כ-25%(  דונם  ב-220  חורג  ההתנחלות,  הקמת  עבור  להתיישבות 

המקורי. כך, למעשה, השטח שנכלל בהסכם ההרשאה נותר זהה לשטח צו הסגירה הצבאי.43 

צו  השטח שבמפת  בין  איחד  ההרשאה  הסכם  משפטית,  הצדקה  כל  לכך  הייתה  שלא  למרות 
הסגירה המקורי )576, שטח כ״ד( לבין השטח שנתפס לצורך הקמת ההתנחלות )צו בדבר תפיסת 
מקרקעין מס' 18/80/ת(. אותה האחדה בין צו הסגירה לצו התפיסה חזרה על עצמה בכל הסכמי 
ההרשאה בין המינהל האזרחי לחטיבה להתיישבות בשנים 1990, 1995, 1997 – כאשר בכולם 

השטח שצוין היה זהה להסכם ההרשאה המקורי ועמד על 1,070 דונם במקום 850 דונם.44 

יש דין, מסלול הנישול – המקרה של המאחז עדי-עד )2013(, עמ' 36.  41
הסכם הרשאה הוא חוזה, שבאמצעותו הצבא )הממונה במנהל האזרחי( מעניק לחטיבה להתיישבות חזקה בקרקע   42
לצורך הקמה, תכנון וביסוס של התנחלויות. ההסכם כולל רישום של גבולות המקרקעין על פני מפה ויכול להיחתם 

לתקופה של עד 49 שנים, שבה החטיבה להתיישבות מתחייבת לפעול למען ביסוס ההתנחלות.
הסכם הרשאה בין הממונה להסתדרות הציונית, 23.2.1981. צורף כנספח 1 מטעם י. נהרי ומטעם התובעים במסגרת   43
ההליכים המשפטיים של מתנחלי מצפה כרמים כנגד בעלי האדמות הפלסטינים. ת"א 29754-11-13, אנג'ל ואח' נ' 

אלפתאח סאלחה ואח' )להלן: ת"א 29754-11-13(, 2018.
הסכמי הרשאה מהשנים 1990, 1995, 1997. ע״א 7668/18, נספחים 19, 25, 27 בהתאמה למוצגי המדינה.  44

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C+%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9C/MaslulHanishul_Heb_Web.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C+%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9C/MaslulHanishul_Heb_Web.pdf
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מימין: המפה שצורפה להסכם ההרשאה המקורי משנת 1981, השטח מסומן במפה קרוי "שטח כ"ד" 
משמאל: המפה שצורפה לצו מס 576 צו בדבר שטחים סגורים שטח כ"ד משנת 1975

מערכת ההנחיות - תוכנית המתאר עבור כוכב השחר
בהתאם לתחיקה הצבאית העוסקת בהסדרת התכנון והבנייה בשטחים הכבושים,45 נדרשה החטיבה 
)מונח מקביל  כוכב השחר. במערכת ההנחיות  להתיישבות להכין תוכנית מתאר מפורטת עבור 
בינואר  לתוכנית מתאר, עבור שטח שמצוי תחת תפיסה צבאית( מס' 223, שאושרה להפקדה 
1982, הרחיבה החטיבה להתיישבות את שטח ההתנחלות כוכב השחר ל-1,416 דונם.46 פער של 
כמעט 600 דונם בין מערכת ההנחיות, כפי שהוגשה ביוזמתה של ההסתדרות הציונית, ובין השטח 

שיועד עבור ההיאחזות מלכתחילה וסומן בצו התפיסה. 

השטח שאליו הורחבה ההתנחלות במסגרת מערכת ההנחיות נמצא באותה העת תחת צו שטח 
צבאי סגור )שטח אש מס' 906(. מדובר בחלקות בבעלות פלסטינית פרטית, שהיו סגורות בפני 
בעליהן הפלסטינים במשך שנים, בהתאם לתחיקת המשטר הצבאי.47 כלומר, החטיבה להתיישבות 
חרגה מגבולות המסגרת החוקית שבה הותר לה לפעול, על אף שלא הייתה לה כל סמכות מעבר 

לשטח שהוגדר מלכתחילה בצו התפיסה.

צו בדבר מתן היתרים לעבודות בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים )יהודה והשומרון( )מס' 997(, תשמ"ב-1982.   45
צו זה מהווה את המסגרת הנורמטיבית, המאפשרת, לשיטת מפקד כוחות הצבא באזור, לתכנן בנייה לצרכים אזרחיים 
בשטח שנתפס לצרכים צבאיים. התכנון מתבצע באמצעות “מערכת הנחיות", אשר הינה המקבילה לתוכנית מתאר 
בשטח התפוס. מערכת ההנחיות מוגבלת לתחום השטח התפוס בלבד. תנאי לקיומו של התכנון במתכונת זו היא היותו 

של השטח תפוס, כאשר עם תום התפיסה מתבטלת מאליה גם מערכת ההנחיות.
תקנון תוכנית 223 משנת 1982 לכוכב השחר. ע״א 7668/18, מוצג 13 למוצגי המדינה.  46

צו בדבר הוראת בטחון )יהודה והשומרון( )מס' 378(, תש"ל-1970, סעיף 90.   47
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מערכת  במסגרת  להתיישבות  החטיבה  בחסות  שנעשתה  זו,  טריטוריאלית  הרחבה 
יוקם בהמשך המאחז  ההנחיות, היא העומדת בבסיס המחלוקת בדבר האדמות שעליהן 

מצפה כרמים. 

בתחילת שנות התשעים התריעו בעלי תפקידים שונים בצבא על כך שמגרשים הכלולים במערכת 
ההנחיות של כוכב השחר נמצאים מחוץ לגבולות צו התפיסה – וקראו לשנות את מערכת ההנחיות.48 
יוקם בהמשך  ייעדה מערכת ההנחיות את השטח שעליו  יתרה מזאת, בכל גלגוליה השונים לא 
המאחז מצפה כרמים למגורים, כאשר המגרשים במחלוקת נרשמו כ"אזור שטח חקלאי", שבאופן 

רשמי יועד לחקלאות בלבד. 49 

המפה שצורפה למערכת ההנחיות 223/1, האזור המסומן במפה כשטח חקלאי הוא מקום המאחז מצפה כרמים50

גזל  רשמי.  באופן  השחר  לכוכב  שהוקצה  בשטח  הסתפקו  לא  הרשויות  כי  עולה  זה  מתיאור 
הקרקעות בחסות המדינה הלך והתרחב בהסכמי ההרשאה, ובהמשך גם במערכת ההנחיות של 
המדינה  החוקית שקבעה  אפילו מהמסגרת  חרגה  קרקע שתפיסתה  גם  עד שכלל  ההתנחלות, 
עצמה עם כיבוש הגדה המערבית. עובדה זו הייתה ידועה וברורה לאורך השנים לשלל הגורמים שהיו 
מעורבים בהקמת המאחז מצפה כרמים. הן המינהל האזרחי והן החטיבה להתיישבות ידעו כי אין 
בסיס משפטי לבנייה בחלקות שאינן בתחום צו התפיסה המקורי. אף על פי כן, הגורמים המעורבים 

“]מ[בדיקה  ירושלים נכתב כי  כך למשל, במכתב שנשלח ב-17.5.1990 מהממונה שלמה מושקוביץ למהנדס מחוז   48
שבוצעה על ידינו בישוב כוכב השחר... עולה כי המגרשים שבנדון נמצאים מחוץ לגבולות התפיסה בפועל )מחוץ לגדר 
הישוב(". ע״א 7668/18, מוצג 17 למוצגי המדינה. גם ראש ענף תשתיות במנהל האזרחי, רב סרן יאיר בלומנטל מצא כי 
כמה מגרשים הנמצאים במערכת ההנחיות )תוכנית המתאר( של ההתנחלות מצויים מחוץ לגבולות צו התפיסה ומכאן 
שאין בסיס משפטי לאישור בנייה בהם. בעקבות זאת המליץ בלומנטל לתקן את מערכת ההנחיות של ההתנחלות כוכב 
השחר ולקדם מערכת חדשה שתכלול את החלקות המדוברות. מכתב מראש ענף תשתיות, רב סרן יאיר בלומנטל, 

10.6.1990. ע״א 7668/18, מוצג 22 למוצגי המדינה.
מערכת ההנחיות 223/1. ע״א 7668/18, מוצגים 24-23 למוצגי המדינה.  49

בתוך: ת"א 29754-11-13, פ"ד, 28.8.2018. עמ' 9. מוצגים 24-23 למוצגי המנהל האזרחי.  50
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בהקמת ההתנחלות תפסו את השטח הזה כשלהם. לראיה, המאחז מצפה כרמים הוקם כחלק 
מההתרחבות הטריטוריאלית של כוכב השחר, על קרקע פלסטינית בבעלות פרטית, מחוץ לגבול 
צו תפיסה איננו מתיר את הפקעת הבעלות  ולמרות שגם  הפורמאלי של שטח ההתנחלות 

המקורית של הקרקע, שכן הזכויות בשטח נשמרות לבעלי הקרקע הפלסטינים.

 

מכתב מראש ענף תשתיות יאיר בלומנטל מיום 51.10.06.1990

 הקמת המאחז מצפה כרמים -
חטא על פשע

על  כוכב השחר הוקמה  היה שייך לאנשים מהכפר שלי.  "כל האזור שם, לא רק החלקה שלי, 
האדמות של דיר ג'ריר ]...[ זו אדמה שגדלתי בה. שתלנו שם חיטה והייתה שם באר שאליה היינו 
לוקחים את הכבשים לשתות. ברגע שהוקמה כוכב השחר התחילו הבעיות. המתנחלים הרחיקו 
אותנו משם, מנעו מאיתנו להגיע עם הצאן ולשתול חיטה, ורק אחר כך אמרו שזה שטח אש. זו 
אדמה שחיינו ממנה. כל הצאן שלנו שתה מהבאר שהייתה שם. ברגע שגירשו אותנו, אבי מכר את 

העדר, כי לא היה לנו מקור מים אחר, והפך מובטל".52

המאה  של  התשעים  בשנות  הוטלו  הפלסטינית,  והרשות  ישראל  בין  המדיני  התהליך  במסגרת 
בעקבות  עזה.53  וברצועת  המערבית  בגדה  הישראליות  ההתנחלויות  על  מגבלות  כמה  העשרים 
מגבלות אלו, פנה בשנת 1998 שר החוץ אריאל שרון לציבור המתנחלים וקרא להם לרוץ ולתפוס 
לא  מאחזים  הקמת  הפכה  ולימים  המתנחלים,  ציבור  בקרב  היטב  נשמעה  זו  קריאה  גבעה.  כל 
מורשים לשיטת עבודה של ממש.54 לשיטת המאחזים ישנה מטרה פוליטית ברורה: הצבת עובדות 
בשטח בטרם יתקבלו החלטות מדיניות בנוגע לשטחים הכבושים. כך, קידום התהליך המדיני הוביל 

בפועל למרוץ להגדלת מאגר הקרקעות בשליטה ישראלית בגדה המערבית הכבושה. 

ע״א 7668/18, מוצג 18 למוצגי המדינה,  51
דבריו של חאזם חסין עג'אג', בתוך: עודד שלום ואליאור לוי, “כבר יש לנו שמות של מתנחלים. אם נצטרך, נתבע אותם   52

בהאג", ידיעות אחרונות, 15.12.16.
ב-1992 קיבלה ממשלת ישראל בראשותו של יצחק רבין החלטה להקפיא את הבנייה במרבית ההתנחלויות )החלטת   53
ממשלה מס' 360, 22.11.1992(. ב-1996, בעקבות לחצים מצד מדינות המערב, החליטה ממשלת ישראל בראשותו 
של בנימין נתניהו, כי הקמת התנחלות חדשה תצריך את אישורם של הממשלה ושר הביטחון )החלטת ממשלה מס' 
150, 2.8.1996(. ב-1999 ממשלתו של אהוד ברק הטילה איסורים נוספים על הרחבת התנחלויות, לרבות איסור על 

הקמת שכונות מרוחקות להתנחלויות קיימות.
מרבית המאחזים הלא חוקיים )כולל מצפה כרמים(, 62 במספר, הוקמו בין השנים 2002-1999; רובם בזמן כהונתו של   54

אהוד ברק כראש ממשלת ישראל. ראו שלום עכשיו. נתונים: מספר מאחזים שהוקמו לפי שנים ]מתעדכן[.

https://peacenow.org.il/settlements-watch/matzav/population
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על אף היעדר האישורים הרשמיים, הקמת המאחזים הלא מורשים התאפשרה בזכות מערך רחב 
היקף של סיוע ישיר ועקיף מטעם רשויות ציבוריות וגופים ממשלתיים, לרבות העברת תקציבים 
ומעורבות של משרדי ממשלה שונים, כמו גם אישורים שניתנו על ידי גורמים בכירים, באצטלה של 

רשות ושל סמכות. 

הקמת המאחזים הייתה ועודנה תלויה בשיתוף פעולה מצד הצבא. שיתוף הפעולה מתבטא, בין 
תושבי  על  בהגנה  אחרות(;  ומעבירות  חוקית  בלתי  מבנייה  עין  )העלמת  אכיפה  בהיעדר  היתר, 
סלילת  )דוגמת  תשתיות  ובהקמת  להתיישבות;  לחטיבה  והקצאתן  אדמות  באיתור  המאחזים; 
מורשים  הלא  המאחזים  בהקמת  בישראל  הממסד  גורמי  של  הנרחבת  המעורבות  כבישים(.55 
לראש  טליה ששון  הדין  עורכת   2005 בחוות הדעת שהגישה בשנת  לדגש רב  זכתה  ובביסוסם 
ממשלת ישראל, אריאל שרון, ואושרה בהחלטת ממשלה בהמשך אותה שנה.56 כ-135 מאחזים 
בלתי מורשים הוקמו עד היום בגדה המערבית בשיטת המאחזים על אף האיסורים וההתחייבויות 

הבינלאומיות, וכדרך לעקוף את הביקורת מבית ומחוץ.57 

השחר  כוכב  להתנחלות  מדרום  הנמצאת  גבעה  על   1999 בשנת  הוקם  כרמים  מצפה  המאחז 
"הסכם  במסגרת   ,1999 סוף  לקראת  שלמה(.  מעלה  אחר,  מאחז  כיום  שוכן  שבו  )במקום 
ישב  באותה עת  וביניהם מצפה כרמים.  ולהסדיר כמה מאחזים  להעתיק  הוחלט  המאחזים",58 
המאחז מחוץ לתחום ההתנחלות כוכב השחר ונעדר תוכנית מתאר רשמית. לפיכך הוחלט להעתיקו 
כוונת  ההתנחלות.59  של  ההנחיות(  )מערכת  המתאר  תוכנית  בתחום  לכאורה  המצויה  לנקודה 
הממשלה הייתה להעתיק את המאחז ״בהתחשב ובהתבסס בין היתר על ההיבטים הביטחוניים 
ושמצויות  מוסדרת  פרטית  בבעלות  שאינן  לאדמות  להעבירו  דהיינו  הרלבנטיים״,60  והמשפטיים 

בתחומי ההתנחלות כוכב השחר בגבולות מערכת ההנחיות מס' 223/1.

לצורך העתקת מצפה כרמים הוכנה תוכנית להקמת המאחז החדש ואותר מתחם בתחום השטח 
התפוס.61 ואולם, כאשר נבחנה התוכנית להקמת המאחז בנקודה שנבחרה על ידי הוועדה התכנונית, 
זוהתה חפיפה בינה ובין שטח האש הסגור.62 בשל כך ניתנה הוראה לעצור מיידית את התהליכים 

להעתקת המאחז – והתוכנית מעולם לא אושרה. 

להרחבה ראו יש דין, מסלול הנישול – המקרה של המאחז עדי עד )2013(.  55
דוח ששון.  56

לרדאר – המדיניות  מתחת  דין,  יש  ראו  פרטית.  פלסטינית  קרקע  על  נמצאים  הללו  מהמאחזים  משמונים  יותר   57
השקטה של הכשרת מאחזים בלתי מורשים והפיכתם להתנחלויות רשמיות )2015(; מעקב התנחלויות באתר 

שלום עכשיו.
“הסכם המאחזים" התגבש בין שר הבטחון אהוד ברק ובין ציבור המתנחלים. במסגרתו סוכם על פינוי בהסכמה של   58

כמה מאחזים בלתי מורשים, אשר יועתקו ממקומם לנקודות חדשות.
העובדה כי במקום שממנו הועתק המאחז מצפה כרמים הוקם בהמשך המאחז מעלה שלמה מעידה על זילות הסכם   59
המאחזים בקרב הנהגת ציבור המתנחלים. היחס המזלזל כלפי הסכם המאחזים נשמע היטב בדבריו של שמעון ריקלין 
בזמנו: “אנחנו מתכוונים לחזור לכל המאחזים שפונו... יש תוכניות כאלו ואחרות לחזור למצפה כרמים, וגם על מעון 

לא ויתרנו", בתוך נדב שרגאי, “המתנחלים חוזרים לאייש את המאחזים שפונו לפני שנה", הארץ, 14.8.2000.
החלטה מס' הת/2 של ועדת שרים לעניין ההתיישבות ביהודה שומרון וחבל עזה )יש"ע( מ-10.10.1999, אשר קיבלה   60

תוקף של החלטת ממשלה ב-28.10.1999.
תוכנית המועצה האזורית מס' 223/1/5 מיום 22.10.1999.  61

שטח צבאי סגור מס' 906.  62

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C+%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9C/MaslulHanishul_Heb_Web.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C+%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9C/MaslulHanishul_Heb_Web.pdf
http://files.yesh-din.org/userfiles/Yesh%20Din_Under%20The%20Radar%20-%20Hebrew_WEB(2).pdf
https://peacenow.org.il/settlements-watch/matzav/population
http://files.yesh-din.org/userfiles/Yesh%20Din_Under%20The%20Radar%20-%20Hebrew_WEB(2).pdf
http://files.yesh-din.org/userfiles/Yesh%20Din_Under%20The%20Radar%20-%20Hebrew_WEB(2).pdf
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מתוך סיכום דיון ר' מטה אלוף פקמ"ז מיום 63.17.01.2000

בסוף ינואר 2000, בעוד התוכנית להעתקת המאחז תלויה ועומדת, הציבו מתנחלי מצפה כרמים – 
באישון לילה, ללא אישור רשמי ובניגוד לדין – 17 קרוואנים כ-500 מטרים ממזרח לגדר ההתנחלות 
כוכב השחר.64 הקרוואנים הוצבו בשטח הנמצא מחוץ לגבולות צו התפיסה ומחוץ לגבולות הסגירה 
שנזכרו לעיל, על גבי חלקות המצויות בבעלות פלסטינית פרטית ומוסדרת, בקרקע שחלקה נמצא 

בתחום שטח אש צבאי. 

  גבול שטח האש 

  צו הסגירה 576 

   צו התפיסה 

  גבולות מערכת ההנחיות

ע״א 7668/18, מוצג 46 למוצגי המדינה.  63
י-ם(  )מח'  ואין מלאכים בכרמים: על פרשת ׳מצפה כרמים׳: בעקבות ת״א  לוין-שנור, ״אין אתונות מדברות  רונית   64

29754-11-13 אנג׳ל נ׳ סאלחה״, המשפט ברשת: זכויות אדם – מבזקי הארות )2018(, עמ' 27. 
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תום לב או שיטה?
כי  בעניינם,  ההליכים המשפטיים  בזמן  זה  ובכלל   65 השנים,  לאורך  טענו  כרמים  מצפה  מתנחלי 
העתקת המאחז נעשתה באישור גורמים רשמיים – לרבות מטעם מי ששימש כמפקד כוחות הצבא 
ביטחון בממשלות  ושר  )לימים רמטכ"ל  יעלון  )בוגי(  פיקוד המרכז, משה  אלוף  בגדה המערבית, 
ישראל(. עם זאת, אין בנמצא כל ראיה לכך שהקמת המאחז, כמו גם הבנייה במקום לאחר מכן, 
ידע שהמאחז  כי  יעלון  גורם רשמי כלשהו. בעדותו בבית המשפט המחוזי טען  נעשתה באישור 
מיועד לקום במתחם מטווח טנקים בשטח הצבאי הסגור )שטח האש(, לכן פעל להזיז את משפך 
הבטיחות של המטווח – אולם פעולה זו מעולם לא קרתה. התהליך התכנוני הוקפא בפועל: לא 
בנייה  ולא התקבלו היתרי  הוכנה תוכנית תכנון תקפה עבורו  עודכנו ההנחיות לגבי המאחז, לא 
במקום.66 בהתייחסו לפרשה, מסר ראש תחום תשתית במינהל האזרחי, סא"ל אביעד כספי, כי 

הצבת הקרוואנים במיקומם הנוכחי הייתה "שגגה".67 

ינואר 2000 מעלה כי במועד זה כבר חובר המאחז לתשתיות  דיווח של המינהל האזרחי מסוף 
ונסללה אליו דרך.68 על אף שהוקם בניגוד לחוק הישראלי – כלומר ללא האישורים הנדרשים לשם 
חיבור   – בנייה  היתרי  וללא  תקפה  מתאר  תוכנית  ללא  ממשלה,  אישור  ללא  התנחלות,  הקמת 
המאחז לתשתיות המים והחשמל וסלילת הכביש למקום נעשו ללא נקיפת אצבע מצד המינהל 

האזרחי, האמון על אכיפה כנגד עבירות תכנון ובנייה בגדה המערבית. 

לעמדת תושבי מצפה כרמים, ראו למשל בתאל קולמן, “אנחנו אנשים, לא עציצים שמעבירים ממקום למקום", מקור   65
ראשון, 6.9.2020.

י-ם(  )מח'  ואין מלאכים בכרמים: על פרשת ׳מצפה כרמים׳: בעקבות ת״א  לוין-שנור, ״אין אתונות מדברות  רונית   66
29754-11-13 אנג׳ל נ׳ סאלחה״, המשפט ברשת: זכויות אדם – מבזקי הארות )2018(, עמ' 27. 

אחרונות,  ידיעות  בהאג",  אותם  נתבע  נצטרך,  אם  מתנחלים.  של  שמות  לנו  יש  “כבר  לוי,  ואליאור  שלום  עודד   67
.15.12.2016

ע״א 7668/18, מוצג 48 למוצגי המדינה.  68
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דיווח יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי על העברת היבילים לאתר הנוכחי 27.01.2000. 69

גם בשנים שלאחר העתקת המאחז ממיקומו המקורי – עוד בטרם עבר תהליך הכשרה כלשהו 
ולהציב  משפחות  לקלוט  להתרחב,  כרמים  מצפה  המשיך   – רשמי  אישור  של  מוחלט  ובהיעדר 
קרוואנים נוספים בשטח.70 בשנת 2010 הוקמו במאחז 16 מבני קבע מאבן, בשטח של כ-140 
מטרים רבועים כל אחד, עבור תושבי המקום הוותיקים. הקמת המבנים החדשים נעשתה ביוזמת 
"אמנה", תנועת ההתיישבות של גוש אמונים, ובתיאום עם החטיבה להתיישבות שהייתה אמונה 
על פיתוח המאחז. 14 ממבני הקבע עמדו על חלקות רשומות ומוסדרות, בבעלותם הפרטית של 

תושבי הכפר הפלסטיני דיר ג'ריר. 

שם.  69
המאחז מוזכר בחוות הדעת שהוגשה לראש הממשלה בעניין המאחזים בלתי מורשים. ראו דוח ששון.  70
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ובסתירה למערכת ההנחיות, שבה  בנייה  היתרי  ללא  נעשו  ובניית בתי הקבע  הצבת הקרוואנים 
הוצבו  שעליו  השטח  מכך,  יתרה  בלבד.  חקלאיים  לצרכים  כמותר  מוגדר  להיות  המשיך  השטח 
הקרוואנים נמצא מחוץ לגבולות צו התפיסה של ההתנחלות כוכב השחר, בקרקע בבעלות פרטית 
פלסטינית. אף על פי כן, הפלישה לקרקע ועבירות הבנייה במקום לא נענו בפעולת אכיפה כלשהי 
מצד הרשויות, כמצופה בדין. כך הלך המאחז והתרחב באין מפריע, ואף בסיוע ישיר ועקיף של 

הצבא ושל החטיבה להתיישבות.

העלמת עין אל מול עבירות מסוג זה אינה יוצאת דופן במרחב הכבוש. למעשה, פעולות של פלישה 
לקרקעות ובנייה בלתי חוקית, הנחשבות באופן רשמי לעבירות פליליות ומנהליות, זוכות לגיבוי עקבי 

מצד הרשויות, הפועלות להרחיב את מאגר הקרקעות בבעלות ישראלית בשטחים הכבושים.71 

 בעלי הקרקע עותרים 
לבית המשפט העליון

בתחילת שנת 2011 עתרו שלושה תושבי דיר ג'ריר – עבד אלפתאח סאלחה, דאוד אחמד עלי רביע 
וחאזם חסין עג'אג' – לבית המשפט העליון, באמצעות עו"ד חוסאם יונס, כנגד הפלישה והבנייה הלא 
חוקית בקרקע.72 העותרים הציגו תשתית עובדתית מוצקה לכך שהמבנים הוקמו בצורה לא חוקית 
על קרקע בבעלותם הפרטית, ודרשו מבית המשפט העליון להורות למדינה לממש את צווי ההריסה 
שהוצאו למבנים ולהשיב להם את הזכויות על אדמתם. בפברואר אותה שנה, זמן קצר לאחר הגשת 
העתירה, הוציא השופט אליקים רובינשטיין צו ארעי נגד ועד המאחז ותנועת אמנה, שהורה לעצור 

את עבודות הבנייה בשטח עד להחלטה אחרת.73

בעקבות החלטת בג"ץ, במרץ 2011 דיווח מנהל יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי על מסירת 
צווי פיקוח וצווי הפסקת עבודה עבור 14 המבנים במצפה כרמים שבנייתם הוכרזה בלתי חוקית.74 
בדיון ועדת הפיקוח של המינהל האזרחי שהתקיים במאי 2011 )דיון שהגורמים המעורבים בבניית 
המבנים הבלתי חוקיים לא טרחו כלל להגיע אליו( הוחלט "להוציא נגד הבינוי צו סופי להפסקת 

עבודה והריסה... ולהחזיר את המצב בשטח לקדמותו".75 

החטא בלי עונשו: התנהלות מערכת אכיפת החוק במקרים של הפרת צווים מנהליים  דין,  יש  להרחבה ראו   71
ושיפוטיים ובנייה בלתי חוקית של ישראלים בגדה המערבית )ינואר 2017(.

בג"ץ 953/11.  72
בג"ץ 953/11, החלטה, 16.2.2011.  73

מנהל יחידת הפיקוח, המינהל האזרחי. דיווח על בב"ח ישראלי מצפה כרמים – כוכב השחר נפת רמאללה, 27.3.2011.   74
ע״א 7668/18, מוצג 61 למוצג המדינה.

בב"ח: תיק  לפיקוח.  המשנה  ועדת  העליונה,  התכנון  מועצת  ושומרון  יהודה  לאזור  האזרחי  המינהל  פרוטוקול   75 
115-128/11, 2.5.2011. ע״א 7668/18, מוצג 62 למוצגי המדינה.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%94%D7%97%D7%98%D7%90+%D7%91%D7%9C%D7%99+%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%95/crime+without+punishment_hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%94%D7%97%D7%98%D7%90+%D7%91%D7%9C%D7%99+%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%95/crime+without+punishment_hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%94%D7%97%D7%98%D7%90+%D7%91%D7%9C%D7%99+%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%95/crime+without+punishment_hebrew.pdf
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מפה שצורפה לדיווח המינהל האזרחי המסמנת את הבנייה הבלתי חוקית במצפה כרמים 27.03.2011. 76

ע״א 7668/18, מוצג 61 למוצגי המדינה.  76
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באמצעות  האזרחי,  שהמינהל  מכאן  התפיסה.  צו  בתחום  כלל  מצוי  אינו  כרמים  מצפה  כאמור, 
הממונה על הרכוש הממשלתי, לא יכול היה להקצות את הקרקע לחטיבה להתיישבות מלכתחילה. 
צו ארעי המורה על עצירת  הוציא  כן, חודשים ספורים לאחר שבית המשפט העליון  פי  אף על 
עבודות הבנייה במצפה כרמים – ולאחר שהבנייה במקום כבר הוכרזה כבלתי חוקית על ידי המינהל 
האזרחי – החטיבה להתיישבות העבירה למתנחלים במקום את הזכויות בקרקע, באמצעות חוזי 
"בר רשות". בחוזים אלה, שנחתמו בין מאי ליולי 2011, הציגה עצמה החטיבה להתיישבות כבעלת 
הזכויות בקרקע – למרות שלא היו לה כל זכויות בקרקע ועל אף שבעקבות ההליכים המשפטיים 

היה כבר ברור וידוע כי מדובר בקרקע הנמצאת בבעלות פרטית.77 

המסמכים שהוגשו לבתי המשפט על ידי הגורמים הרשמיים שהיו מעורבים בהקמת מצפה כרמים 
מוכיחים כי לחטיבה להתיישבות היה גלוי וידוע שהשטח שעליו הוקם המאחז היה מחוץ לסמכותה.78 
כלומר, החטיבה להתיישבות פעלה ביודעין בניגוד לחוק כאשר הקצתה שטח זה על מנת להקים 
ולבסס בו התנחלות ישראלית. יש לציין כי הקצאת אדמות שאינן בתחום סמכותה של החטיבה 
להתיישבות אינה פעולה יוצאת דופן בגדה המערבית הכבושה. ב-2017 פורסם בעיתון הארץ כי 
החטיבה להתיישבות הקצתה למתנחלים, בכמה מוקדים שונים, אדמות בבעלות פרטית ו"אדמות 
מדינה" שאינן בתחום סמכותה.79 כבר ב-2015 הזהירה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה 

זילבר, מריבוי המקרים שבהם החטיבה הקצתה קרקעות שלא בסמכותה.80 

יתרה מכך, תחקיר הארץ חשף כי גם לאחר שכבר נודע למדינה שמצפה כרמים נבנה על קרקע 
ידי העברת מסמכים  פרטית מוסדרת, המשיכה החטיבה להתיישבות לסייע בביסוס המאחז, על 
לבנקים, המעידים שהמתנחלים מורשים לכאורה לבנות או לנכוח בקרקע. בנקים בישראל מחויבים 
לבחון את טיב הבעלות על נכסים בטרם אישור הלוואה. הבנקים מזרחי-טפחות ולאומי התייחסו 
לחטיבה להתיישבות כאל גורם רשמי ולפיכך קיבלו את המסמכים אשר העידו כי למתנחלים במקום 
יש זכויות של ברי רשות בקרקע.81 כך התאפשר למשפחות החיות במאחז הלא מורשה לקבל 
משכנתאות לצורך רכישת הבתים מתנועת אמנה, גם לאחר שאלה כבר הוכרזו כלא חוקיים.82 זאת, 
כאמור, חרף העובדה שבשלב זה של ההליכים המשפטיים היה ידוע וברור לכל המעורבים – מתנחלי 
מצפה כרמים, החטיבה להתיישבות ותנועת אמנה – כי מדובר בקרקעות פלסטיניות פרטיות, או 

לכל הפחות בקרקע הנמצאת במחלוקת משפטית.83 

יותם ברגר, “קרקע ניתנה למאחז מצפה כרמים אחרי שנודע שהיא שייכת לפלסטינים", הארץ, 25.9.2018.  77
להסתדרות הציונית הותר לפעול אך ורק במסגרת “תחום שטח הסגירה" של צו התפיסה עבור כוכב השחר. בתוך   78

מכתב מ-30.7.1980, הנחיות בנוגע לצו התפיסה בכוכב השחר. ע״א 7668/18, מוצג 10 למוצגי המדינה.
הארץ,  בסמכותה",  היו  שלא  קרקעות  על  התנחלויות  הקמת  קידמה  להתיישבות  “החטיבה  ברגר,  יותם  להרחבה:   79

9.3.2017; שלום עכשיו, קומבינת המאחזים, על מנגנוני הבניה הלא חוקית בשטחים )2017(.
משרד  ושומרון,  ביהודה  וניהולם  במקרקעין  זכויות  בהעברת  להתיישבות  החטיבה  של  מעורבותה  בעניין  דיון  סיכום   80

המשפטים, 10.5.2015.
הסכמי ה"בר רשות" צורפו כנספחים לכתב התביעה שהגישו מתנחלי מצפה כרמים כנגד בעלי האדמות הפלסטינים.   81

ת"א 29754-11-13, כתב תביעה. 
שם.  82

כאמור לעיל, באותה עת עמד צו ארעי שהורה על עצירת העבודות בשטח – והבנייה במקום הוכרזה על ידי המינהל   83
האזרחי כלא חוקית.
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הסכם "בר רשות" בין החטיבה להתיישבות ושניים ממתנחלי המאחז מצפה כרמים אשר נחתם ארבעה חודשים 
לאחר שפורסם הצו הארעי שהורה לעצור את העבודות במקום.84 

צורף לכתב התביעה. ת"א 29754-11-13, כתב תביעה מתוקן.  84
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במהלך 2012 – כשנה לאחר שהוגשה העתירה בעניין מצפה כרמים ובזמן שגורל המאחז כולו עמד 
לבחינת בית המשפט העליון – המשיכו מתנחלי מצפה כרמים להרחיב את המאחז באין מפריע 
וללא כל פעולת אכיפה מצד רשויות החוק בישראל. שלטי חוצות ופרסומים בעלוני ההתנחלויות 
קראו לצעירים להצטרף ל"יישוב דתי-ישראלי בתנופת קליטה", על מנת ליישב משפחות חדשות 
בעשרים קרוואנים שנוספו למקום.85 בתקופה זו המאחז הכפיל ואף שילש עצמו, תוך מתן תזכורת 
נוספת לכך שמרוץ ההתפשטות ההתנחלותי בשטח הכבוש תלוי בקביעת עובדות בשטח ולא פעם 

גם במתיחת גבולות החוק הישראלי עצמו.86 

ב-2013, בעקבות ההליכים המשפטיים שהתקיימו בבית המשפט העליון, הכריזה יחידת הפיקוח של 
המינהל האזרחי על כלל המבנים במצפה כרמים כבנייה בלתי חוקית, תוך הכרה בכך שהבתים 
ניצבו על "אדמות פרטיות של תושבי דיר ג'ריר, בתוך תוכנית מתאר בתוקף אך לא מפורטת ולא 
מיועדת לבנייה" )זאת נוסף על 14 מבני האבן, שלהם הוצאו צווי הריסה כבר ב-2011(.87 בדיון נוסף 
ועדת המשנה לפיקוח של המינהל האזרחי, שגם אליו לא הגיעו מתנחלי מצפה  ידי  שנערך על 
כרמים, הוחלט "להוציא נגד הבינוי צו סופי להריסה ולהפסקת הבנייה עבור כל המבנים במצפה 

כרמים".88 

  החלקות המצויות בבעלות פלסטינית פרטית 

            הבנייה הלא חוקית במאחז

יהושע בריינר, “המתנחלים משווקים מאחז שבג"ץ טרם הכריע בעתידו", וואלה, 1.8.2012.  85
החטא בלי עונשו – התנהלות מערכת אכיפת החוק במקרים של הפרת צווים מנהליים ושיפוטיים  דין,  יש   86

ובנייה בלתי חוקית של ישראלים בגדה המערבית )2017(. 
המינהל האזרחי היחידה לפיקוח, הנדון: דיווח על בב"ח ישראלי מצפה כרמים בהנחיית יועמ"ש כחלק מהליך בג"ץ נפת   87

רמאללה, 3.9.2013. ע״א 7668/18, מוצג 66 למוצגי המדינה.
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לפיקוח, המינהל האזרחי, תיק בב"ח 123/13, 30.9.2013.   88

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%94%D7%97%D7%98%D7%90+%D7%91%D7%9C%D7%99+%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%95/crime+without+punishment_hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%94%D7%97%D7%98%D7%90+%D7%91%D7%9C%D7%99+%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%95/crime+without+punishment_hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%94%D7%97%D7%98%D7%90+%D7%91%D7%9C%D7%99+%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%95/crime+without+punishment_hebrew.pdf
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ואולם, על אף הכרזת הרשויות על כלל הבנייה במקום כלא חוקית, לא בוצעה כל פעולת אכיפה 
כלפי הפרות הבנייה והפלישה לקרקע. צווי ההריסה מעולם לא מומשו – והמאחז המשיך להתרחב. 
צמיחתו של המאחז והתבססותו היו תלויות בעצימת עין ממוסדת של שלל הגורמים המעורבים, 

שהיו אמורים להיות אמונים על אכיפת החוק בגדה המערבית. 

 קונים זמן - מתנחלי מצפה כרמים מגישים תביעה אזרחית
לבית המשפט המחוזי

האיום שהציבה עתירתם של הפלסטינים הטוענים לזכויות במקרקעין, וההחלטות שניתנו בעקבותיה 
על ידי בית המשפט העליון, הובילו את המתנחלים במקום ואת הגורמים העומדים לצדם לנקוט 
בפעולת מנע משפטית. ב-2013, כמסלול "עוקף בג"ץ", הגישו 52 תושבים ותושבות המאחז תביעה 
אזרחית לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד העותרים הפלסטינים, המינהל האזרחי וההסתדרות 

הציונית )החטיבה להתיישבות(. 

התובעים טענו כי הקרקע שעליה הוקם המאחז נמצאת בתחום השטח התפוס וכי היא הוקצתה 
הציונית  להסתדרות  והנטוש(  הממשלתי  הרכוש  על  הממונה  האזרחי,  )המינהל  מהצבא  כחוק 
– ובהמשך למתנחלים עצמם, במסגרת הסכמי "בר רשות" שאלה קיבלו  )החטיבה להתיישבות( 
הקרקע  על  הבעלויות  העברת  כי  הייתה  התובעים  של  טענתם  עיקר  להתיישבות.89  מהחטיבה 
נעשתה בתום לב מצד כל המעורבים בעניין ולכן זכויותיהם בקרקע שמורות. טענה זו התבססה על 
סעיף 5 בצו בדבר רכוש ממשלתי: הסדר משפטי המבקש להעניק הגנה מסוימת לגורמים שעמם 
המינהל האזרחי התקשר בעבר. עם פסילת חוק ההפקעה, נשלף סעיף זה מתוך התחיקה הצבאית, 
פרטית  קרקע  על  בנייה  של  נוספים  מקרים  ומאות  כרמים  מצפה  המאחז  את  להלבין  במטרה 

שבוצעה על ידי ישראלים בשטחים הכבושים, בניגוד לדין הישראלי. 

בינוי  לקדם  הזכות  את  להם  שיקנה  באופן  בקרקע,  זכויות  כבעלי  בהם  להכיר  דרשו  התובעים 
במאחז ולהכשיר את המבנים שכבר הוקמו ללא אישורים ובניגוד לדין. על פי כתב התביעה, העברת 
הקרקעות שלא בסמכות מצד הגורמים המעורבים נעשתה ללא ידיעה כי הקרקע המדוברת איננה 
החטיבה  של  )ובהתאמה,  האזרחי  במינהל  הממשלתי  הרכוש  על  הממונה  של  סמכותו  בתחום 
להתיישבות(. טענות אלו הועלו למרות שלל העדויות )הנסקרות בפרוטרוט במסמך זה(, המלמדות 
כי החטיבה הורשתה לפעול אך ורק בתחום צו התפיסה וכי היא חרגה ממנו בכ-600 דונם. בדיון 
שהתקיים בבג"ץ לקראת סוף 2015 בעניין עתירת בעלי הקרקע, החליטו שופטי העליון להקפיא 
את הכרעתם בעניין מצפה כרמים עד לבירור התביעה שנידונה באותה העת בבית המשפט המחוזי 

בירושלים. 

ת"א 29754-11-13, כתב תביעה.  89



www.yesh-din.org30

ם ד א ת  ו י ו כ ז ל ם  י ב ד נ ת מ ן  ו ג ר א ן  י ד ש  י

עושים שוק - תקנת השוק ככלי העוקף 
את חוק ההפקעה 

אחרים  משפטיים  כלים  במקביל  מפתחים  גם  אבל  בו,  ומאמינים  החוק  את  מקדמים  "אנחנו 
שבעזרתם נוכל להסדיר את ההתיישבות".90

את המאבק המשפטי על גורלו של המאחז מצפה כרמים יש לבחון בהקשרו הרחב. בניגוד לחוק 
הבינלאומי, נבנו ברחבי הגדה המערבית מאות אלפי יחידות דיור בהתנחלויות מוכרות, ביוזמת רשויות 
מדינת ישראל ובתמיכתן. נוסף עליהן, הוקמו אלפי מבנים, כבישים ותשתיות בניגוד לדין הישראלי, 

על גבי קרקעות הנמצאות בבעלות פלסטינית פרטית, תוך ביצוע עבירות פליליות ומנהליות. 

ובדוחות  בית המשפט העליון, במסמכי מדינה רשמיים  ונשנית בפסיקות  ביקורת חוזרת  למרות 
מבקר המדינה,91 רשויות אכיפת החוק בישראל נמנעות באופן שיטתי – וכחלק ממדיניות מכוונת של 
הדרג הפוליטי – מלפעול נגד עבירות בנייה בלתי חוקית בהתנחלויות ובמאחזים בגדה המערבית.92 
זכות השימוש באדמות פרטיות רבות הופקעה  הובילה למציאות, שבה  זו  עין ממוסדת  העלמת 
בפועל מידי בעליהן הפלסטינים לטובת אלפי מתנחלים, שאפילו על פי הדין הישראלי אין חולק על 
כך שפעלו בעבריינות. על פי הערכות המינהל האזרחי מדובר ב-"3,000 משפחות הגרות ב-70 

יישובים".93 המאחז מצפה כרמים, אם כן, אינו חריג בנוף הגדה המערבית הכבושה. 

ניסיונות הפקעה באמצעות חקיקה 

הממשל בישראל הפך בעשור האחרון את תמיכתו במאחזים הלא חוקיים לגלויה ומוצהרת, 
ואף החל לפעול להכשרתם הגורפת על ידי חקיקה ואימוץ של דוקטרינות משפטיות שונות 
מאלו שבמסגרתן פעלה המדינה עד אז. במקביל פעלו ממשלות ישראל בתקופה זו לצמצום 
כוחם של מנגנוני הביקורת השיפוטית על שלטון הכיבוש.94 כך אנו עדים לשורת רפורמות 
חקיקתיות ושלטוניות בישראל, אשר הלכה למעשה מבקשות להפוך את האפרטהייד לשיטה 

פוליטית רשמית.95 

על רקע פסק הדין מ-2011 שקבע כי יש לפנות את המאחז מגרון,96 הציגה שדולת ארץ 
בגדה  הפלסטיני  הקניין  גזל  ושל  המאחזים  של  גורפת  להלבנה  תוכנית  בכנסת  ישראל 

דבריה של איילת שקד ביחס לחוק ההסדרה, בתוך אורלי גולדקלנג, “בניגוד לעבר, היום משתמשים בבג"ץ להסדרה",   90
מקור ראשון, 8.6.2018.

על  נתונים  מסד  להקים  הביטחון  משרד  בידי  מונה  שפיגל  ברוך  במיל.  )תא"ל  שפיגל  ודוח  ששון  דוח  למשל  ראו   91
חוקית  הבלתי  הבנייה  על  הביטחון  מערכת  של  הסודי  הדו"ח  "חשיפה:  בלאו,  אורי  ראו  להרחבה  ההתנחלויות(. 
בהתנחלויות", הארץ, 30.1.2009; בג"ץ 8088/14, פרחאת ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח', פרוטוקול, 

13.1.2016; מבקר המדינה, דו"ח שנתי 63ב, 17.7.2013, עמ' 141. 
החטא בלי עונשו – התנהלות מערכת אכיפת החוק במקרים של הפרת צווים מנהליים ושיפוטיים  דין,  יש   92

ובנייה בלתי חוקית של ישראלים בגדה המערבית )2017(.
ישיבה מס' 714 של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, 15.10.2018.  93

ראו למשל, יש דין, מאגר חוקי סיפוח )מתעדכן(.  94
ראו למשל, יש דין, ההשלכות הפוטנציאליות של סיפוח הגדה המערבית לישראל על זכויות האדם של תושביה   95

הפלסטינים )2020(. 
בג"ץ 8887/06, יוסף מוסא עבד א-ראזק אל-נאבות ואח' נ. שר הביטחון ואח', פסק דין, 2.8.2011.  96
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המערבית, בהתבסס על טענה ולפיה מי שעסקו במלאכת הקמת המאחזים הלא מורשים 
וינרוט,  יעקב  עו"ד  בידי  פעלו בתום לב. הטענה נשענה על חוות דעת משפטית שנכתבה 
שקבעה כי: "העובדה לכשעצמה כי פלוני הקים מבנים על מקרקעין של אלמוני איננה מחייבת 
את המסקנה המשפטית כי דין המבנים להיהרס. עיקרון היסוד בהסדרת הסוגייה האמורה 

באיו"ש הוא תום הלב של המקים".97 

את תפנית הממשלה ביחס לתופעת המאחזים הבלתי חוקיים – ואף ביחס לכיבוש עצמו – 
בכך שהגדה המערבית  הטיל ספק  הדוח   98.2012 לוי בשנת  ועדת  דוח  סימן פרסומו של 
נמצאת תחת כיבוש וקבע כי דיני הכיבוש אינם חלים כלל בגדה המערבית. מכאן, טוען הדוח, 
שמבחינת המשפט הבינלאומי והחוק הישראלי כאחד אין כל איסור על הקמת התנחלויות 
ישראליות בשטח זה. אמנם ממשלת ישראל מעולם לא אימצה את דוח לוי באופן רשמי, 
אולם בשנים שלאחר פרסומו פעלו רשויות השלטון במרץ ליישום המלצות הדוח, לקידום 

הליכי תכנון במאחזים ולהכשרה בדיעבד של מאחזים לא מורשים.99

הניסיון הבולט ביותר בשנים האחרונות להלבנה גורפת של בנייה ישראלית לא חוקית בגדה 
המערבית, היה חקיקת חוק ההפקעה )"חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון"(. החוק, 
שאושר על ידי הכנסת בפברואר 2017, ימים ספורים לאחר פינוי המאחז עמונה, היווה צעד 
חקיקתי מרחיק לכת. מטרתו הייתה להתיר הפקעה גורפת של אדמות בבעלות פלסטינית 
פעלו  אלה  עוד  כל  לחוק,  בניגוד  אליהן  שפלשו  לישראלים  בהן  השימוש  זכויות  והעברת 
ב"תום לב" )בהתאם למשמעות הרחבה של מונח זה כפי שהופיעה בנוסח החוק(.100 החוק 
בוטל בהתערבותו של בית המשפט העליון בעקבות עתירות שהגישו שורת מועצות כפרים 
פלסטינים יחד עם כמה ארגוני זכויות אדם, ובהם יש דין. פסק הדין קבע כי החוק איננו חוקתי 

משום שהוא פוגע בזכות הקניין ובזכות לשוויון של פלסטינים בגדה המערבית.101

עוד קודם שבוטל חוק ההפקעה, ואולי מתוך הכרה כי סוף החוק להיפסל בידי בית המשפט, החלו 
ובהובלת מהלכים מטעמו של היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אביחי  – בגיבוי  גורמים בממשלה 
מנדלבליט – לפעול במרץ לאיתור כלים משפטיים שיאפשרו להכשיר מאחזים לא חוקיים באופן 
רטרואקטיבי, גם ללא חוק מפורש המיועד למטרה זו. ביולי 2015 הקימה הממשלה צוות משפטנים, 
שמטרתו למצוא דרכים להלבין בנייה בלתי חוקית בגדה המערבית. ועדת זנדברג מונתה בידי ראש 
הממשלה בנימין נתניהו "לצורך גיבוש מתווה להסדרת מבנים ושכונות ביישובים יהודיים ביהודה 
ושומרון שהוקמו תוך מעורבות הרשויות". עו"ד מנדלבליט היה חבר בוועדה בתחילת דרכה, עת 

שימש כמזכיר הממשלה, עד למינויו כיועץ משפטי לממשלה בתחילת 2016. 

.Ynet, 6.12.11 ,"מורן אזולאי, “עו"ד וינרוט: לא חובה להרוס מאחזים לא חוקיים  97
צוות משפטנים בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס אדמונד לוי, אשר הוקם על ידי הממשלה במטרה לבחון   98
מחדש את דוח ששון ולמצוא דרכים להכשרת מאחזים. ראו יש דין, חסר תקדים – ניתוח משפטי של דו״ח הוועדה 

לבחינת מצב הבנייה ביהודה ושומרון )ועדת לוי( )2014(.
ראו יש דין, מכיבוש לסיפוח: ההטמעה השקטה של דו"ח לוי להסדרת הבנייה הבלתי חוקית בגדה המערבית   99

.)2016(
חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז – 2017. החוק אושר על ידי הכנסת ופורסם בספר החוקים   100

של מדינת ישראל ב-13.2.2017. 
בג"ץ 2055/17 )יחד עם בג"ץ 1308/17( ראש מועצת הכפר עין יברוד ואח' נ. הכנסת ואח'. פסק דין, 9.6.2020.  101
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להכשרתם  הדוח המסכם, שהציג מסגרת משפטית מפורטת  הוועדה את  הגישה   2018 בשנת 
ולהלבנתם של אלפי מבנים לא חוקיים בגדה המערבית.102 הדוח, שסקר בפירוט רב את הדינים 
השונים המתקיימים בגדה, העניק דגש מיוחד לעיקרון "תקנת השוק", המופיע בסעיף 5 לצו בדבר 
רכוש ממשלתי. השימוש בסעיף אמור היה ליצור את "הבסיס המשפטי להסדרתן של האדמות 

שנגרעו מגדר ההכרזה כאדמות מדינה".103 

סעיף מס' 5, המופיע תחת הכותרת "כשרות עסקה" בצו מס' 59 בתחיקה הצבאית, קובע כי "כל 
עסקה שנעשתה בתום לב בין הממונה ובין אדם אחר בכל נכס שהממונה חשבו בשעת 
העסקה לרכוש ממשלתי, לא תיפסל ותעמוד בתקפה גם אם יוכח שהנכס לא היה אותה 

שעה רכוש ממשלתי".104 

כותרת צו מס' 59 מתוך קובץ מנשרים, צווים ומינויים. מאות הצווים הללו שנחתמו על ידי המשטר הצבאי הישראלי 
מהווים בפועל את הדין החל בגדה המערבית. 

הוראה זו, שעד אז נעשה בה שימוש נדיר בלבד, דומה להסדר משפטי הקיים גם בתוך גבולות 
ישראל.105 על פי הסדר זה, המכונה "תקנת השוק במקרקעין", בתנאים מסוימים תינתן עדיפות למי 
שרכש זכויות בקרקע על פני הבעלים המקוריים שלה. זאת גם במקרים שבהם הבעלים המקוריים 
לא היו צד בעסקה ולא העבירו את הזכויות לרוכשים, ואף אם לא בוצעה העברת זכויות מלאה – 
המקרקעין  במרשם  המופיע  המידע  סמך  ועל  מלאה  בתמורה  לב,  בתום  נעשה  שהדבר  ובלבד 

הרשמי.

תקנת השוק נועדה להגן על מי שרכש קרקע בהסתמך על מרשם שנפלה בו טעות. באופן עקרוני, 
הסדר זה מבקש להבטיח את זכויותיו של הקונה תם הלב, שנשען על האמור במרשם המקרקעין, 

להרחבה ראו יש דין, עידן ‘ההסדרה' – דוח ההפקעה של ועדת זנדברג להכשרת מאחזים ובנייה בלתי חוקית   102
בהתנחלויות: ניתוח, השלכות ויישום )2019(.

הצוות המקצועי לגיבוש מתווה להסדרת בנייה באיו"ש. דו"ח מסכם )להלן דוח ועדת זנדברג(, עמ' 88.  103
צו בדבר רכוש ממשלתי )יהודה והשומרון( )מס' 59(, תשכ"ז-1967, סעיף מס' 5.  104

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, סעיף 10.   105

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/idan_hahsdara/YeshDin+-+Idan+Hahasdara+-+Heb.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/idan_hahsdara/YeshDin+-+Idan+Hahasdara+-+Heb.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/idan_hahsdara/YeshDin+-+Idan+Hahasdara+-+Heb.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/idan_hahsdara/YeshDin+-+Idan+Hahasdara+-+Heb.pdf


www.yesh-din.org33

ם ד א ת  ו י ו כ ז ל ם  י ב ד נ ת מ ן  ו ג ר א ן  י ד ש  י

גם אם בדיעבד מתברר שטעות במרשם הובילה למכירת נכס בידי מי שאינו בעליו. כך מונעת 
התקנה מצב שבו שרשרת עסקה עלולה לקרוס בשל טעות, רשלנות או זדון, שאינם מטעמו של 
הקונה.106 בדומה לכך, סעיף מס' 5 בתחיקה הצבאית מבטיח את זכויותיהם של מי שרכשו את 
הזכויות בקרקע, אף אם הזכויות הועברו לידיהם שלא מידי הבעלים המקוריים, ובלבד שיתקיימו 
התנאים הבאים: עסקה בין הממונה לגוף מיישב )בדרך כלל החטיבה להתיישבות( או למתיישב 
כאשר   – שלישי  צד  ובין  הממונה  בין  המקרקעין  להקצאת  הסכם  התקיים  כלשהו, שבמסגרתה 

העסקה כולה נעשתה בתום לב מצד הממונה.107 

זכות הבעלות היא כלל מרכזי בדיני הקניין. לכן, בשל העובדה שתקנה זו מעבירה זכויות בקרקע 
שלא על דעת בעליה, השימוש בה חייב להיות זהיר ומצומצם ביותר. בהקשר של הגדה המערבית 
– שבה מתקיים מערך משטרי המקיים פשע מסוג אפרטהייד, שאחד ממאפייניו הוא קולוניזציה 
נרחבת, הפקעה ונישול התושבים המקומיים מאדמותיהם ומקניינם – הדבר נכון שבעתיים. בפועל, 
משמעות החלת תקנת השוק בגדה המערבית היא כי הזכות בקרקע תופקע הלכה למעשה מידי 
בעליה הפלסטינים, הנמצאים בנחיתות מובנית, ותועבר בידי המדינה למתנחלים הישראלים, הנהנים 

מזכויות יתר.108

ההמלצה לשימוש בתקנת השוק ככלי מרכזי עבור הסדרת מבנים לא חוקיים התבססה בין היתר 
על חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, שקבעה כי "סעיף 5 לצו מבטא 
הסדר של תקנת השוק, המקובל בהקשרים מקבילים, לרבות בדין הישראלי, וכשלעצמו אין הוא 
סותר את הדין הבינלאומי",109 וכן על חוות דעת של ד"ר חגי ויניצקי בעניין תקנת השוק, המופיעה 

בנספח ג' לדוח המסכם של ועדת זנדברג. 

תקנת השוק, ככלי ייחודי להלבנת הבנייה הלא חוקית, הופיעה לראשונה בהליכים המשפטיים סביב 
מצפה כרמים. בכך הפך סיפור המאחז למקרה בוחן עבור אלו המבקשים להכשיר בנייה ישראלית 
לא חוקית ברחבי הגדה המערבית – ומנגד, עבור משפטנים בולטים בישראל, אשר ראו בשימוש 
בסעיף התחיקה הצבאית פלפול משפטי שנמשה מן האוב לצורך הלבנתם הגורפת של מאחזים 

ומבנים שהוקמו ברחבי הגדה המערבית בניגוד גמור לחוק הישראלי.110

מאז פרסום חוות הדעת של היועמ"ש והמלצות ועדת זנדברג ביקש המינהל האזרחי להפוך את 
החריג לכלל ולהחיל את הוראות סעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי )תקנת השוק( במקרים נוספים 
בכוונתו  כי  הודיע המינהל האזרחי  בגדה המערבית. במהלך השנים האחרונות  של גזל קרקעות 
בבית  המתנהלות  אזרחיות  תביעות  כמה  במסגרת  השוק  תחולת תקנת  בדבר  לטענה  להסכים 
הנמצאים  במקרקעין  לזכויות  טוענים  מתנחלים  שבה  תביעה  ובהן  בירושלים,  המחוזי  המשפט 
בתחום אדמות חברון, תביעה שעניינה אדמות הנמצאות בתחום אדמות הכפר חבלה )حبلة(, ותביעה 
שבה מתנחלים מגבע בנימין טוענים לזכויות בקרקע המצויה בתחום אדמות הכפר ג'בע )جبع(.111 

רונית לוין-שנור, “ללא תקנה: על ׳תקנת השוק׳ במקרקעין באזור יהודה והשומרון", משפטים, כרך נ, 30.11.2019.  106
סעיף מס' 5, צו בדבר רכוש ממשלתי )יהודה והשומרון( )מס' 59(, תשכ"ז-1967.  107

להרחבה ראו יש דין, הכיבוש הישראלי בגדה המערבית ופשע האפרטהייד: חוות-דעת משפטית )יולי 2020(.  108
לשכת היועץ המשפטי לממשלה, “סיכום דיון – סעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי )יהודה והשומרון(", 7.12.2016. צורף   109
ועדת  דוח  בתוך  עיריית סילוואד נ׳ הכנסת. מצוטט   ,1308/17 בבג״ץ  היועץ המשפטי לממשלה  כתגובה מטעם 

זנדברג, עמ' 88.
מרדכי קרמניצר, “הכשרת המאחז מצפה כרמים: נשף המסכות של ההתנחלויות הסתיים", הארץ, 29.8.2018; רונית   110

לוין-שנור, “ללא תקנה: על ׳תקנת השוק׳ במקרקעין באזור יהודה והשומרון", משפטים, כרך נ, 30.11.2019.
המינהל האזרחי, הודעות לציבור, הודעה בדבר הפעלת סעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי )יהודה והשומרון( )מס' 59(,   111

התשכ"ז-1967, 16.1.2022.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Apartheid+2020/Apartheid+Heb.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Apartheid+2020/Apartheid+Heb.pdf
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/t-hb6
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/t-hb6
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/t-hb6
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/t-hb6
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בתום לב? - השימוש בתקנת השוק 
להלבנת מצפה כרמים

"בואו לא נהיה תמימים. האם בזכויות קנייניות אנחנו עוסקים? האם השאלה שמעסיקה אתכם היא 
באמת איך מונעים פגיעה בנדל"ן פלסטיני? הסוגייה האמיתית, חבריי חברי הכנסת והשרים, היא 
השאלה המדינית, השאלה הפוליטית, מה היא מדיניות ההתיישבות של הממשלה הזאת ביהודה 
ובשומרון... עד כמה אפשר להסתתר מאחורי השאלות הקנייניות ולהסתיר את רצונכם – מלבצע 

מדיניות התיישבותית ביהודה ובשומרון"112

בראש ובראשונה השימוש בתקנת השוק – סעיף תחיקה צבאית עלום למדי – על מנת להלבין 
את המאחז מצפה כרמים מתעלם לחלוטין מחובתה של מדינת ישראל ככוח כובש להגן על 
קניין התושבים המוגנים הנמצאים תחת כיבוש. במשך שנים ארוכות נמנעה מתושבי דיר ג'ריר 
הזכות להגיע לחלקות האדמה שבמחלוקת, בשל תפיסתן בידי הצבא. עתה, עם הגשת התביעה 
של תושבי המאחז לבית המשפט המחוזי, הפכו תושבי דיר ג'ריר מעותרים, המבקשים את אכיפת 
החוק ביחס לפעילות עבריינית על אדמתם, לנתבעים בכוח, אשר נדרשים להגן על זכויות היסוד 

שלהם מול מערכת שלמה שהתגייסה נגדם ונגד זכויותיהם הבסיסיות. 

השימוש התקדימי בתקנת השוק מהווה איום משמעותי על גורלן של קרקעות רבות נוספות ברחבי 
כי כל הגורמים  נטען  כדין. בכתב התביעה  ומאחזים שלא  נבנו מבנים  הגדה המערבית, שעליהן 
המעורבים פעלו בתום לב כאשר העבירו את הזכויות בקרקע מיד ליד.113 ואולם כפי שפורט לעיל 
שכן  הזכויות,  העברת  את  לבצע  סמכות  כל  בדבר  למעורבים  הייתה  לא  מלכתחילה  בהרחבה, 
החריגה מגבולות צווי התפיסה והסגירה הייתה ידועה לחטיבה להתיישבות ולצבא כבר מתחילת 

שנות התשעים של המאה העשרים – עשור לפני הצבת הקרוואנים במצפה כרמים.114 

עמדת המינהל האזרחי בכתב ההגנה שהוגש לבית המשפט ב-2013, שהתבססה על עמדתו של 
היועמ"ש, יהודה וינשטיין, הייתה כי שטח המצוי תחת צו תפיסה לא יכול להיחשב רכוש ממשלתי. 
לכן לא ניתן להחיל בעניינו את סעיף 5 וכך להכשיר את המאחז. 115 על פי עמדה זו, המאחז הוקם 
על קרקע פרטית מוסדרת, שלא הייתה בתחום סמכותם של החטיבה להתיישבות או של המינהל 
האזרחי – עובדה שסתרה את טענת תום הלב של החטיבה להתיישבות ושל מתנחלי מצפה כרמים. 

עמדה זו התהפכה ב-180 מעלות בסיכומים שהוגשו לבית המשפט ביולי 2018, אז טענה המדינה 
כי היא תומכת בהחלת עקרון תקנת השוק במקרה של מצפה כרמים, הגם שהאדמות עליהן הוקם 
הייתה שינוי  המאחז מעולם לא נתפסו בעיני הרשויות כרכוש ממשלתי.116 הסיבה למפנה החד 
בעמדת הממשלה כלפי מאחזים לא חוקיים, שהובילו בין היתר שרת המשפטים, איילת שקד, והיועץ 

ח"כ זבולון אורלב, הצעת חוק הגנה על מחזיקים במקרקעין ביהודה ושומרון, התשע"ב–2011. ישיבה 356 של   112
הכנסת ה-18, 6.6.2011.

ת"א 29754-11-13, כתב תביעה, עמוד 5 סעיף 19.  113
ראו תת פרק לעיל, העוסק במערכת ההנחיות )תוכנית המתאר( עבור כוכב השחר.  114

ת"א 29754-11-13, סיכומים מטעם נתבע 4.  115
שם.  116
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המשפטי לממשלה החדש, אביחי מנדלבליט, אשר קבע כי החלת תקנת השוק בגדה המערבית 
באמצעות השימוש בסעיף 5 בתחיקת הבטחון אינה סותרת את החוק הבינלאומי.117

במהלך הדיונים בבית המשפט המחוזי זימנה התביעה שורה של עדים שהחזיקו בעמדות מפתח 
בזמן הקמת מצפה כרמים, ובהם מי שהובילו את הטיפול בהסכם ההרשאה בין המינהל האזרחי 
המחוזי,  המשפט  בית  פסיקת  פי  על  הנוכחי.  למיקומו  המאחז  ובהעתקת  להתיישבות  לחטיבה 
תרומתם של עדים אלה לדיון המשפטי הינה ב"קביעת הלך הרוח שעמד בעת גיבושם של ההסדרים 
השונים".118 הלך הרוח שעלה מעדותם של עדי התביעה חשף אמת בסיסית הנוגעת להתנחלויות 
ולמאחזים רבים ברחבי הגדה, שכן פעולת הקמתו )או במקרה של מצפה כרמים, העתקתו( של 
המאחז נעשתה ללא כל התייחסות לזכויותיהם של בעלי הקרקע הפלסטינים ובניגוד לדין הישראלי.

פלסטיני,  קניין  כלפי  מפגינה  ישראל  שמדינת  הזלזול  ניכר  המשפט  במהלך  שנשמעו  מהעדויות 
ובפרט הדרך המפוקפקת שבה מנהלת המדינה את הקרקעות בשטחים הכבושים, באופן המיטיב 
בלעדית וחד-צדדית עם מפעל ההתנחלויות. כך למשל, עד התביעה יהודה נהרי, שהיה הממונה על 
הרכוש הממשלתי והנטוש בשנים 1989-1981, 119 סיפר כי הקצה את השטח המדובר "בלי סימן 
של מקום, בלי גבולות מדויקים". כלומר העברת סמכויות בקרקע ללא מדידות וללא מפות מדויקות 
נתפסה על ידי גורמים רשמיים, המצווים להיות אמונים על שמירת זכויותיהם של פלסטינים, כדבר 

שבשגרה.

עד התביעה יאיר בלומנטל היה ראש תחום תשתית במינהל האזרחי בשנים 2005-1993. במסגרת 
תפקידו היה בלומנטל מעורב בבחירת המיקום החדש של מצפה כרמים. לטענתו, הבחירה נבעה 
מההכרה כי השטח המיועד נמצא בתחום הסכם ההרשאה שבין הממונה ובין החטיבה להתיישבות, 
בקרקע בתפיסה צבאית, המצויה בתחום הגדר של כוכב השחר. בהמשך עדותו סתר בלומנטל 
את טענתו הקודמת, כאשר סיפר כי למעשה ידע שהמיקום החדש נמצא "מחוץ לצו בגדול" וכי 
מדובר בקרקע מוסדרת שיש לה בעלים פלסטינים – ואף הגדיל והוסיף במעמד המשפט כי הדבר 
"לא מעניין" אותו.120 יצוין שנגד סא"ל בלומנטל הוגש בשנת 2008 כתב אישום חריף על כך שבעת 
תפקידו כראש תחום תשתית במינהל האזרחי העביר מסמכים סודיים בנוגע לקרקעות פרטיות 
בגדה המערבית לקבלנים ישראלים, בתמורה לכסף ולטובות הנאה שונות.121 בתום ההליך המשפטי 

הורשע בלומנטל בהסדר טיעון בעבירות של הפרת אמונים בדרגת חומרה מופחתת. 

שלמה מושקוביץ, שהיה ראש לשכת התכנון במינהל האזרחי, סיפר בעדותו על הקשר הרופף 
שבין המפות למציאות בשטח. לדבריו, "היה נהוג באותה תקופה עד אמצע שנות ה-80 בערך, כל 
הצווים שאני מכיר… בוצעו בצורה כזאת שבין הצו לבין המיקום שבוצע בפועל לא היה שום קשר...
)הממונה( ידע בערך את האזור )של השטח שהקצה(, אבל לא את המיקום המדויק ולא את הגבולות 

המדויקים".122 

לשכת היועץ המשפטי לממשלה, סיכום דיון - סעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי.  117
ת"א 29754-11-13, פסק דין.   118

מכורח תפקידו נהרי היה אחראי על הקצאת הקרקעות להסתדרות הציונית, שעליהן הוקמו ההתנחלויות כוכב השחר   119
ומצפה כרמים.

ת"א 29754-11-13, פסק דין, עמ' 19.  120
חיים לוינסון, “הסדר טיעון מקל לקצין שמסר מידע לגנבי קרקעות בשטחים", הארץ, 30.3.2017.  121

ת"א 29754-11-13, פסק דין, עמ' 20.  122

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2017/11/AG-opinion-article5-TakanatHashuk-071216.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2017/11/AG-opinion-article5-TakanatHashuk-071216.pdf
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פסק הדין של המחוזי - המשפט 
בשירות ההתנחלויות

"זהו פסק דין אסטרטגי שהוא בשורה גדולה... כבר שלוש שנים אני עובדת במקביל לחוק ההסדרה 
על כלי הסדרה מנהליים. העבודה הסיזיפית נתנה את אותותיה. המשמעות של עמדת המדינה היא 
שהמדינה לא אומרת יותר שצריך לפנות, אלא שנמצא דרך להסדרה שיאפשר את פיתוח וגידול 

היישובים. זו בשורה גדולה מאוד"123

ניתן  כי  וקבע  בירושלים לטובת תושבי מצפה כרמים  בית משפט המחוזי  באוגוסט 2018 פסק 
להכשיר את המאחז.124 הפסיקה אישרה את השימוש בעיקרון תקנת השוק בשטחים הכבושים, 
על בסיס סעיף 5 בצו 59, לצורך הכשרת מאחזים. בית המשפט הכיר בזכויות השימוש )"זכות בר 
רשות" מטעמה של החטיבה להתיישבות( בקרקע של מתנחלי מצפה כרמים ושלל בפועל מבעלי 

הקרקע הפלסטינים את זכויותיהם בקרקע. 

על מנת להחיל את תקנת השוק בהתאם לחקיקה הצבאית בגדה המערבית מוכרחים להתקיים 
בית  ממשלתי.  כרכוש  הנכס  וסיווג  לה  הצדדים  של  לב  תום  עסקה,  של  קיומה  תנאים:  כמה 
המשפט המחוזי קבע כי כל התנאים הללו התקיימו. על פי פסק הדין, הסכם ההרשאה בין החטיבה 
להתיישבות )ההסתדרות הציונית( לבין המינהל האזרחי הוא הסכם תקף, שנקשר כדין ועומד בתנאי 
קיומה של עסקה; הממונה פעל בתום לב, כאשר במסגרת עריכת הסכם ההרשאה, שכאמור איחד 
בין השטח התפוס לשטח הסגור, סבר בטעות כי מדובר בשטח הנמצא כולו תחת צו תפיסה; 
צו  באמצעות  צבאי  לצורך  שנתפסה  פרטית,  קרקע  כי  תקדימי,  באופן  קבע  הדין  פסק  ולבסוף, 
תפיסה, יכולה להיחשב במקרה הצורך לרכוש ממשלתי. בעלי הקרקע והמינהל האזרחי שנתבעו 
על ידי מתנחלי מצפה כרמים חויבו בהוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסכומים של 15,000 ₪ 

ו-25,000 ₪ בהתאמה. 125

בית המשפט קבע כי הגורמים המעורבים בהקמתו ובביסוסו של המאחז מצפה כרמים – המינהל 
האזרחי, החטיבה להתיישבות והמתנחלים שבנו במקום – פעלו כולם בתום לב. יתרה מכך, בפסיקתו 
התייחס בית המשפט המחוזי לחטיבה להתיישבות כאל גורם פרטי שרכש את הקרקע, ובכך אישש 
תהליך הדומה להפרטת החטיבה להתיישבות שהינה גוף ציבורי, שעליו אמורות להתקיים חובות 
המשפט הציבורי, בייחוד כאשר מדובר בקרקעות המצויות במחלוקת מדינית. מהלך זה,  מוסיף 

ותורם להסרת האחריות מן המדינה כלפי השטח הכבוש ותושביו המוגנים. 

כרכוש  – אלא  כרכוש ממשלתי  בישראל  ידי הרשויות  על  הוגדרה  לא  על אף שהקרקע מעולם 
פלסטיני פרטי, שנתפס באמצעות צו תפיסה לתקופה מוגבלת ולצורכי ביטחון דחופים והכרחיים – 
בית המשפט בחר להכיר באדמות אלו כרכוש ממשלתי שהוקצה למתנחלי מצפה כרמים. טענה 

דבריה של שרת המשפטים איילת שקד בעקבות פסק הדין בעניין מצפה כרמים, בתוך אבישי גרינצייג, “שקד על פסק   123
דין מצפה כרמים: ‘תקדים אסטרטגי, לא צריך יותר לפנות'", מעריב, 29.8.2018.

ת"א 29754-11-13, פסק דין, פסקה 197.  124

ת"א 29754-11-13. פסק דין, פסקה 200.  125
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רכוש ממשלתי  הגדרת  העליון, שהגבילו  בית משפט  קודמים של  דין  לפסקי  בסתירה  זו עמדה 
ל"אדמות מדינה" בלבד וקבעו כי תפיסה צבאית אינה משנה את מעמד הקרקע.126

למרות שפסק הדין עסק בגדה המערבית, הפסיקה התעלמה לחלוטין ממעמדן הייחודי של הקרקעות 
כמצויות בשטח הנתון לכיבוש צבאי ומהחלטות קודמות של בתי המשפט בישראל ביחס למעמדן 
של אדמות פרטיות בשטחים הכבושים. במילים אחרות, בית המשפט פסק בעניינם של מתנחלי 
מצפה כרמים ובעלי הקרקע הפלסטינים מדיר ג'ריר בניתוק מוחלט מהקונטקסט של שלטון 
הכיבוש הממושך המתקיים בגדה המערבית, משל הייתה זו מחלוקת בין קבוצות בעלות 
זכויות שוות. פסק הדין התעלם מהוראות הדין הבינלאומי החלות בשטח כבוש, ובפרט מאחריות 
הכוח הכובש להגן על מקרקעין פרטיים בבעלות תושבים פלסטינים, הנחשבים לאוכלוסייה מוגנת. 
בכך העניק בית המשפט גושפנקא להעדפת האינטרס הקנייני של אוכלוסיית המתנחלים היהודים 

על פני זכויות היסוד של בעלי המקרקעין הפלסטינים בגדה. 

בהתחשב בהקשר הרחב שבמסגרתו ניתן פסק הדין, קשה שלא לראות בו אישוש לכך שלמשטר 
ישראל  משטר שבמסגרתו  זהו  אפרטהייד.  של  ברורים  מאפיינים  יש  המערבית  בגדה  הישראלי 
פועלת לקיבוע השליטה על הפלסטינים, לדיכויים ולשימור נחיתותם בזכויות ובמשאבים. פסק הדין 
נהנה  כך  לציבור שגם  – המשתייכים  כרמים  העדיף במובהק את האינטרס של מתנחלי מצפה 
מזכויות יתר בשטחי הגדה – על פני הגנה על זכויותיהם של בעלי האדמות הפלסטינים, המשתייכים 
לציבור הסובל מאפליה מערכתית שיטתית ומהשעיה של זכויות פוליטיות. רושם זה מתחזק בשל 
מנגנון  ביצירת  בית המשפט,  מעינו של  נעלמו  אם  הדין, שספק  הרוחביות של פסק  ההשלכות 
לנטילת זכויותיהם של פלסטינים באדמותיהם והעברתן לידי מתנחלים שפלשו אליהן שלא כחוק. 

ציבור המתנחלים ותומכיהם בממשלה ובכנסת ראו בפסיקת המחוזי צעד משמעותי, הסולל את 
הדרך להלבנת אלפי מבנים שנבנו על קרקע פרטית בגדה המערבית ללא צורך בחקיקה חדשה. 
בהתייחסו לפסק הדין, נפתלי בנט, שר החינוך דאז, לא הסתיר את המטרה המרכזית העומדת 
מאחורי החלת תקנת השוק: "ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון היא אחת מאבני היסוד של 
העם היהודי בארצו. זהו צעד נוסף בדרך להפיכת ההתיישבות לחלק אינטגרלי ממדינת ישראל".127 

השתלטות על קרקעות בגדה המערבית הפכה למטרה המקדשת את כל האמצעים, בין היתר גם 
את ארגונה מחדש של המסגרת המשפטית, ככזו המושתתת באופן רשמי על אפליה בין יהודים 
להסרת  במרץ  פועלים  הישראלי  בשלטון  בולטים  גורמים  כי  דומה  המערבית.  בגדה  לפלסטינים 
המשפטית  המסגרת  ולפיה  היומרה  קרי  בעבר,  בה  להתהדר  ביקשה  ישראל  שמדינת  הכסות 
הקיימת בשטחים הכבושים תואמת את הדין ההומניטארי הבינלאומי. מבחינה זו, פסק הדין שניתן 
במחוזי סדק את מראית העין של ההוגנות המשפטית, שמדינת ישראל ביקשה לשמר ביובל האחרון 

בנוגע לאוכלוסייה הפלסטינית הכבושה. 

למשל בג"ץ 390/79, בג"ץ 9669/10, עבד אל רחמן קאסם נ' שר הביטחון ובג"ץ 6528/13, עבד אל-רחמן קאסם   126
נ' שר הביטחון, פסק דין, 8.9.2014.

אבישי גרינצייג ואריק בנדר, “ביהמ"ש הכשיר את התנחלות מצפה כרמים ופתח פתח להסדרות נוספות", מעריב,   127
.28.8.2018
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פסיקת בית המשפט העליון
"לא ניתן לקבל גישה, לפיה זכויות מעין קנייניות של ישראלים לגבי מקרקעין מסוימים מוגנות בחוק 
היסוד, וזכויות הבעלות של פלסטינים באותם מקרקעין ממש אינן מוגנות. תפיסה זו יוצרת משטר 

של אפרטהייד חוקתי."128 

המחוזי.  המשפט  בית  של  דינו  פסק  נגד  העליון  המשפט  לבית  ערעור  הגישו  ג'ריר  דיר  תושבי 
החוקית  במסגרת  השוק  תקנת  עקרון  את  להחיל  ניתן  לא  מלכתחילה  כי  טענו  המערערים 
הקיימת במצב של כיבוש. נוסף על כך טענו העותרים ששאלת תום הלב של הנוגעים בדבר 
צריכה הייתה להתייתר נוכח הפער המשמעותי בין צו התפיסה, שעמד על 850 דונם, ובין השטח 
שנכלל בהסכמי ההרשאה בין המינהל לחטיבה להתיישבות, שעמד על 1,416 דונם – פער המעיד 
על פעולה החורגת מגבולות רשלנות ותום הלב וזולגת לזדון של ממש.129 הערעור על פסק הדין 
לבית המשפט העליון אוחד עם הדיון בעתירתם של בעלי האדמות משנת 2011, אשר נותרה תלויה 

ועומדת. 

לערעור, שהוגש באמצעות עו"ד חוסאם יונס, ביקשו להצטרף, במעמד ידיד בית המשפט, ארגוני 
זכויות האדם יש דין והאגודה לזכויות האזרח וכן ארגון שלום עכשיו ופרופסור סנדי קידר. הבקשה 
להצטרף כידידי בית המשפט בהליך הערעור נבעה מאופיו התקדימי של פסק הדין של בית המשפט 
המחוזי, אשר פתח את הדלת להפקעה גורפת של קניין פלסטיני בשטחים הכבושים, בניגוד לדין 

הבינלאומי, לחובות מדינת ישראל ורשויותיה ככוח כובש ולפסיקות של בית המשפט העליון. 

לדיני הכיבוש, שמהוות את  הנוגעות  להוראות הדין הבינלאומי  ניתן דגש רב  זו  במסגרת בקשה 
נחשבים  הגדה המערבית  אלה, הפלסטינים תושבי  הוראות  לפי  הכבושים.  הקיים בשטחים  הדין 
זו  עובדה  אולם   – בלבד  והכרחיים  צבאיים  לצרכים  מוגבלת  קניינם  מוגנים, שהפקעת  לתושבים 
נעדרת לחלוטין הן מפסק הדין של בית המשפט המחוזי והן מעמדות היועץ המשפטי לממשלה. 
עוד נטען כי אין מקום לשימוש שנעשה בפרשנות גמישה ודינמית של הדין ושל העובדות, שכן 
זכויות,  שווי  שכנים  לסכסוך  שקול  אינו  המערבית  הגדה  ברחבי  המתרחש  האדמות  גזל 
אלא למצב של כיבוש, שבו שורר אי שוויון אינהרנטי בין ישראלים לפלסטינים. בבקשה אף 
נטען כי בהחלטת בית המשפט המחוזי לא הייתה כל התייחסות לזכויות הקניין של בעלי האדמות 
דיני  וחירותו, בתקנה 46 לתקנות הנלוות לאמנת האג בדבר  יסוד: כבוד האדם  המעוגנות בחוק 
ומנהגי המלחמה ביבשה משנת 1907 ובסעיף 53 לאמנת ז'נבה הרביעית בדבר הגנת אזרחים בימי 

מלחמה מ-130.1949 

המחוזי.  בית המשפט  של  דינו  פסק  את  העליון  בית המשפט  הפך   2020 לאוגוסט  ה-27  ביום 
פסק הדין, שניתן בדעת רוב, הורה על פינוי כל המבנים במאחז שהוקמו על קרקעות פרטיות 
בתוך שלוש שנים. בנוגע להחלת סעיף 5 בצו 59 בתחיקה הצבאית, נקבע כי יש לצמצם את 
תחולת עקרון 'תקנת השוק' ולא להרחיבו. זאת משום שיישום העקרון, כפי שנידון בהקשר של 
המאחז מצפה כרמים, סותר את החובה המוטלת על המפקד הצבאי במסגרת המשפט ההומניטרי 

הבינלאומי להגן על קניינה של האוכלוסייה הנתונה תחת כיבוש.131 

מתוך ע"א 7668/18, בקשה להצטרף לדיון כידידי בית משפט.  128
מתוך הליכי ערעור שהוגשו לבית המשפט, ע"א 7668/18.  129

מתוך ע"א 7668/18, בקשה להצטרף לדיון כידידי בית משפט.  130
ע"א 7668/18, בג"ץ 953/11, פסק דין, 27.8.2020, פסקה 37.  131
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בית המשפט קבע כי החלת עקרון תקנת השוק במקרה של מצפה כרמים – והניסיון ליישמו באופן 
כללי בתחומי הגדה לצורך הסדרת מאחזים – אינם עולים בקנה אחד עם הסיטואציות המשפטיות 
והעובדתיות הקיימות בגדה המערבית. על פי פסק הדין, "הרוב המכריע של המקרקעין שהוכרזו 
נתונים אלה מדברים   ]...[ כ"רכוש ממשלתי" הוקצו לטובת ההתיישבות הישראלית באזור 
ומעידים בבירור כי הרוב המכריע של התושבים שיוכלו ליהנות מקיומו של המנגנון  בעד עצמם 
הקבוע בסעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי הם תושבי האזור הישראלים, תוך פגיעה בזכות לקניין 
כלומר,  הלוחמתית".132  התפיסה  דיני  פי  על  מוגנים  תושבים  שהם  הפלסטינים,  התושבים  של 
השופטים קבעו כי עיקרון תקנת השוק בגדה המערבית יפעל לטובת יהודים בלבד, לפיכך הוא אינו 
שוויוני והשימוש בו יהווה פגיעה בעיקרון השוויון. עם זאת, בהחלטתו נמנע בית המשפט מלפסול 
באופן גורף את השימוש בתקנת השוק. תחת זאת הסתפקו השופטים בפסילת השימוש בתקנה 

במקרה של מצפה כרמים, תוך קביעה שיש לצמצם את השימוש בה.

לשאלת תום הלב נקבע על ידי שופטי בית המשפט העליון, כי המינהל האזרחי )הממונה( פעל 
ברשלנות כאשר העביר את הקרקע במסגרת הסכם ההרשאה כל אימת שחודש ההסכם, בלי 
שנדרש לסמכותו לעשות כן. נשיאת בית המשפט, השופטת אסתר חיות, תיארה בפסק הדין כיצד 
בניגוד לכלל הבסיסי בעקרון 'תקנת השוק', הממונה לא צלח את מבחן תום הלב, משום שעצם 
את עיניו מלראות את סימני האזהרה המרובים שעמדו בפניו לאורך שנים רבות.133 רוכשת הזכויות 
בקרקע, החטיבה להתיישבות )ההסתדרות הציונית( נכשלה גם היא בהוכחת תום לב, בשל 600 
כוכב  ההתנחלות  עבור  שהכינה  השונות  המתאר  בתוכניות  ושוב  שוב  שהופיעו  העודפים  הדונם 
השחר.134 על כך הוסיפה חיות כי "יש לתהות כיצד אירע שבשום שלב לאורך הדרך לא התעוררו 
אצל מי מהגורמים המעורבים שאלות ביחס לשטח ההקצאה נוכח אי ההתאמה הבולטת שבין שטח 

התוכנית לשטח צו התפיסה".135 

בפסק הדין קבעה דעת הרוב של השופטים אסתר חיות וחנן מלצר )בניגוד לדעת המיעוט, שניתנה 
על ידי השופט ניל הנדל(, כי לא ניתן להתייחס לקרקע שנתפסה לצורך צבאי כאל רכוש ממשלתי. 
קביעה זו הפכה את האמור בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. בית המשפט העליון קבע כי סעיף 
5 נשען על ההנחה שהממונה סבר בעת העסקה שהקרקע הנידונה היא רכוש ממשלתי, אולם לא 
ניתן לקיים תנאי זה במקרה של מצפה כרמים, משום שהקרקע נתפסה לצרכים צבאיים. לכן לא 

ניתן להחיל את עקרון תקנת השוק במקרה של מצפה כרמים.

חשיבות פסיקת העליון טמונה בדגש הרב שניתן בה להוראות הדין הבינלאומי, החל על שטחים 
המצויים תחת כיבוש וכפופים למגבלותיו – או בלשון השופטים, דיני התפיסה הלוחמתית. לאורך 
האזרח  לזכויות  והאגודה  דין  יש  ידי  על  הבינלאומי, שהועלו  עקרונות המשפט  הדהדו  הדין  פסק 

בבקשה שהוגשה לפתחו של בית המשפט.

למעשה, פסק הדין החזיר לתוקף, ולו באופן חלקי, את המסגרת המשפטית הנורמטיבית העליונה 
שעליה ערער בית המשפט המחוזי. החלטת  השופטים הציבה מחסום בפני כרסום נוסף בזכויות 
הקניין המעטות של התושבים הפלסטינים, שהינם תושבים מוגנים על פי הדין הבינלאומי.136 בתוך 
כך, בית המשפט אף ביקר בצורה חריפה את כישלונם של הגורמים השלטוניים בישראל, ובפרט 

שם, פסקה 35.  132

שם, פסקה 45.  133
שם, עמ' 13.  134
שם, עמ' 29.  135

ראו למשל עתירה לביטול החוק להפקעת אדמות פלסטיניות פרטיות בגדה המערבית )חוק ההסדרה(. בג"ץ 1308/17.   136
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של המינהל האזרחי, לפעול על פי כללי המשפט הבינלאומי ולכבד את זכויות הקניין של התושבים 
המוגנים בשטחים הכבושים. 

יחד עם זאת, פינוי מצפה כרמים הותנה על ידי בית המשפט במציאת "מענה חלופי ראוי והולם 
בדרך של הקצאת קרקע חלופית על "אדמות מדינה" והקמת מבנים חליפיים או העתקת המבנים 
הקיימים לקרקע החלופית".137 כמו במקרים דומים בעבר, פינוי המאחז מותנה בהקמת ההתנחלות 
בנקודה אחרת.138 כך, למרות שהדין הבינלאומי קובע בבירור כי ההתנחלויות והמאחזים הישראליים 
עבור  חלופית  קרקע  להקצות  יש  כי  בהחלטה  לראות  ניתן  חוקיים,  אינם  המערבית  בגדה 
המאחז מצפה כרמים מתן הכשר של בית המשפט העליון בישראל להקמה של התנחלות 

בשטח הכבוש.

ועוד יש לציין, בהסתמך על ניסיון יש דין, כי גם פסק דין של בית המשפט העליון המורה לפנות 
את המאחז אינו מהווה ערובה להשבת הזכויות בקרקע לבעלי החלקות. גם באותם מקרים נדירים 
שבהם מדינת ישראל פינתה מאחזים, הדבר לא הוביל בהכרח להשבת האדמות שנגזלו לבעליהן 
הפלסטינים. לדוגמה, למרות שההתנחלות חומש פונתה בשנת 2005 במסגרת תוכנית ההתנתקות, 
תושבי הכפר בורקה )برقة( בנפת שכם עודם מנועים מגישה חופשית לאדמותיהם הפרטיות, שעליהן 
נבנתה ההתנחלות, והם נאלצים לנהל מאבק משפטי ממושך בנושא.139 דוגמה נוספת: ארבע שנים 
לאחר פינוי המאחז הלא חוקי עמונה, מדינת ישראל עדיין מונעת מתושבי סילוואד )سلواد(, עין יברוד 
)عين يبرود(, א-טייבה )الطيبة( ודיר ג'ריר להגיע לאדמותיהם הפרטיות והמוסדרות, שעליהן ניצב בעבר 

המאחז.140 

בית משפט העליון בשירות הכיבוש

ובקרב  גורמים בולטים בשלטון  בשנים האחרונות הפך בית המשפט העליון למטרה עבור 
הציבור הרחב בישראל, הרואים בו גורם הבולם את תנופת ההתנחלויות והכיבוש הישראלי. 
ואולם בפועל, רובן המכריע של פסיקות בג"ץ בעניין השטחים הכבושים העניקו דווקא חותמת 
קבלת  מאז  הישראלי.141  הכיבוש  משטר  בחסות  הבינלאומי, שבוצעו  הדין  להפרות  הכשר 
ההחלטה העקרונית להחיל את הביקורת השיפוטית על השליטה הצבאית בשטחים הכבושים, 
אישר בית המשפט כמעט כל פרקטיקה ומדיניות שבהן נקט הצבא, על אף הפגיעה בזכויות 
משמעותי  באופן  העליון  המשפט  בית  תרם  כן,  בעשותו  הפלסטינים.  המוגנים  האזרחים 
להעמקתה ולהנצחתה של השליטה הישראלית בשטחים הכבושים – ולפרויקט הליבה שלה: 

מפעל ההתנחלויות הישראלי.142 

137 ע"א 7668/18, בג"ץ 953/11, פסק דין, פסקה 70. 
במקרה של פינוי עמונה, למשל, ממשלת ישראל החליטה על בניית ההתנחלות עמיחי כדי ליישב את מפוני המאחז.   138
עמיחי הייתה ההתנחלות הראשונה שהוקמה בגדה המערבית בהחלטת ממשלה מאז שנת 1992. החלטת ממשלה 

מס' 2583, 30.3.2017.
עד 2013 בעלי החלקות היו מנועים מלהגיע לשטח שממנו פונתה ההתנחלות חומש, משום שהוא היה עדיין תחת צו   139
תפיסה צבאי. צו זה בוטל בהתערבות בית המשפט, לאחר מאבק משפטי שניהלו תושבי בורקה יחד עם יש דין. ואולם 
הנוכחות הקבועה של מתנחלים במקום, באופן הסותר את החלטות המדינה ובית המשפט, הובילה לכך שגם כיום 
תושבי בורקה עודם מנועים מלהגיע לאדמתם שלהם. להרחבה ראו יש דין, עולם הפוך: המאבק של תושבי בורקה 

לשוב לאדמותיהם עליהן הייתה ההתנחלות המפונה חומש )2020(.
להרחבה: יש דין, המאחז הלא חוקי עמונה: כרונולוגיה של גזל אדמות פלסטיניות פרטיות )2020(.  140

 Nizar Ayoub, The Israeli High Court of Justice and the Palestinian Intifada: a stamp of approval for Israeli violations  141
.in the Occupied Territories (Al-Haq, 2004), p. 18

מיכאל ספרד, החומה והשער: ישראל, פלסטין והמאבק המשפטי לזכויות אדם, כתר, 2018.   142
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הלא  המאחז  בלב  ציבור  אדמות  על  חדשים  מבנים  תשעה  של  בנייתם  בעקבות  לדוגמה, 
מורשה רחלים ב-2009, עתר ראש מועצת הכפר א-סאווייה )الساويه( לבג"ץ, באמצעות יש 
דין, בדרישה שבית המשפט ימנע את אכלוס הבתים ויורה למדינה להוציא צווי הריסה למבנים 
ולממשם. לאחר הגשת העתירה הוציא בג"ץ צו ביניים, האוסר על המשך הבנייה, על אכלוס 
הבתים או על ביצוע כל עסקה בהם. בדצמבר 2012 חתם המפקד הצבאי על צו המכשיר את 
המאחז רחלים, ובעקבות זאת הורה בג"ץ על מחיקת העתירה. על אף צו הביניים שהותר על 
כנו, הבנייה ברחלים נמשכה והבתים אוכלסו. עתירה נוספת שהוגשה באמצעות יש דין, בנוגע 

להחלטת המשטרה לסגור את תיק החקירה, נמחקה אף היא ב-143.2017 

ב-2015 עתרו תושבי יאסוף )ياسوف( באמצעות יש דין לבית המשפט העליון בדרישה לפנות 
את המאחז הבלתי מורשה תפוח מערב, שנבנה על קרקע פלסטינית פרטית ושקיומו מונע 
למדינה  בג"ץ  הורה   2017 פברואר  בתחילת  העותרים.  של  החקלאיות  לאדמותיהם  גישה 
להרוס 17 מבנים בתפוח מערב, אולם בעקבות הודעת המדינה כי בכוונתה לנסות ולהכשיר 
את המקום, דחה בית המשפט את הדרישה לפנות את כל המאחז.144 ב-2011 דחו שופטי 
בג"ץ שתי עתירות, שהגישו עותרים פלסטינים באמצעות יש דין ובמקום )העתירות אוחדו 
בהמשך(, כנגד הכשרתו בדיעבד של המאחז הבלתי מורשה גבעת הבריכה. בית המשפט 
העליון לא התערב בהחלטות משרד הביטחון ורשויות התכנון להכשיר את המאחז על ידי 
צירופו בדיעבד לתוכנית המתאר של ההתנחלות טלמון, על אף שהמאחז כולו הוקם ללא 

תוכנית מתאר תקפה וללא היתרי בניה.145 

ב-2009 עתר ראש מועצת כפר עקב )كفر عقب( לבג"ץ, באמצעות יש דין, בדרישה למנוע את 
המשך בנייתם של 12 מבנים בלתי חוקיים על אדמות הכפר, ליד ההתנחלות כוכב יעקב. 
במאי 2013, בעוד העתירה תלויה ועומדת, הכריז הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש על 
224 דונמים בכפר עקב כ"אדמות מדינה", ובהם השטח שנידון בעתירה. בעקבות ההכרזה 
והחוקית  "שינויים שונים בתשתית העובדתית  של הממונה מחק בג"ץ את העתירה, בשל 
הרלוונטיות".146 בנובמבר 2020 דחו שופטי בית המשפט העליון עתירה נוספת שהגישו בעלי 
דין. העתירה עסקה במעמד המקרקעין באדמות  אדמות פלסטינים מכפר עקב, בסיוע יש 
שבהן נערך הליך הסדר שלא הושלם ובסמכותה של ישראל להכריז על "אדמות מדינה". 
ישראלית  מדיניות  למעשה  הלכה  הכשיר  המדינה,  עמדת  את  שקיבל  הדין,  פסק 
מנשלת, הפוגעת בזכות הקניין של הפלסטינים בגדה המערבית ומנוגדת להוראות 
המשפט הבינלאומי.147 במרץ 2021 הורה בית המשפט העליון למחוק עתירה, שהוגשה 
בסיוע יש דין, בשם בעלי אדמות מהכפרים הפלסטיניים תורמוסעיא )ترمسعيّا( וג'אלוד )جالود(, 

אמנה  הארגון  ראשי  את  לדין  ולהעמיד  רחלים  חוקי  הבלתי  במאחז  מבנים  תשעה  להריסת  עתירות  דין,  יש  ראו   143
וההתנחלות רחלים.

ראו יש דין, עתירות לפינוי המאחז הבלתי מורשה תפוח מערב ולאפשר גישה לאדמות פרטיות ליד ההתנחלות כפר   144
תפוח.

בג"ץ 8171/09 עבאס חסן יוסף יוסף, ראש מועצת הכפר אל ג'אניה ואח' נ' מועצת התכנון העליונה במינהל   145
האזרחי ואח', בג"ץ 10462/09 עבאס חסן יוסף יוסף, ראש מועצת הכפר אל ג'אניה ואח' נ' מועצת התכנון 

העליונה במינהל האזרחי ואח', פסק דין, 20.11.2011. 
ראו יש דין, עתירות להפסקת בנייתם של מבנים בלתי חוקיים ליד ההתנחלות כוכב יעקב ולביטול ההכרזה על אדמות   146

כפר עקב כעל אדמות מדינה.
להרחבה ראו יש דין, יהא חוטא נשכר: גזל אדמות פלסטיניות באמצעות הכרזה על “אדמות מדינה", במקומות   147

שבהם נקטעו הליכי הסדר זכויות במקרקעין עם כיבוש הגדה המערבית )פברואר 2021(.
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כנגד ההחלטה להרחיב את תחום ההכרזה על "אדמות מדינה" במטרה להכשיר בדיעבד את 
המאחז עדי עד. 148 

סירובו העקבי של בית המשפט העליון לדון בעתירות מסוג זה מאפשר בפועל את הישארותם 
בשטח ואת אכלוסם של מבנים שהוקמו בניגוד לדין הישראלי – ובתוך כך מנציח את מערך 
התוצאה המעשית  ואת הפגיעה הקשה בזכויותיהם.  האפליה התכנונית כלפי פלסטינים 
היא מתן הכשר של בית המשפט העליון למאחזים לא מורשים, תוך קיבוע נוכחותם 

בשטח.

החלטת בג"ץ, שקבעה כי יש לפנות את המאחז, הכתה בתדהמה את ציבור המתנחלים במקום, 
שראו בפסק הדין "בוקס בבטן"149 ואף "פיגוע משפטי בהתיישבות".150 אנשי ציבור בולטים התבטאו 
בגנותו של בית המשפט, ובימים שלאחר מתן פסק הדין ביקרו במאחז חברי כנסת רבים ממפלגות 
הימין והמרכז, שביקשו להביע את הסתייגותם מפסיקת בית המשפט ואת תמיכתם הבלתי מסויגת 

במתנחלי מצפה כרמים שפלשו אל הקרקע.151 

בין הרשות המבצעת לרשות השופטת בישראל, לובה בשלל אמירות  המתח, המתקיים גם כך 
מפיהם של חברי כנסת, אנשי ציבור ועיתונאים הנאמנים לאידיאולוגיית המתנחלים. חברת הכנסת 
מטעם מפלגת הליכוד, שרן השכל, צוטטה בעת ביקור במקום באומרה כי "צריך לחשוב על דרך 
יצירתית ולפעול בזריזות, כי מה שאנחנו מקבלים מבית המשפט זה יריקה בפנים".152 דברים אלו 
הכנסת  חברי  ובקרב  בישראל  הציבורי  בשיח  לדומיננטית  השנים  עם  שהפכה  עמדה,  משקפים 
והממשלה. עמדה זו מבקשת לעקוף אפילו את המגבלות הספורות שמציבה המסגרת המשפטית 
שהוחלה על השליטה הישראלית בשטחים הכבושים – מגבלות, שגם כך ריסנו רק במעט את מפעל 
ההתנחלות הישראלית בגדה המערבית, וברוב המקרים דווקא אפשרו את התרחבותו ואת שגשוגו. 

לאורך כל שנות ההתנחלות הישראלית בשטחים הכבושים מתקיים מערך משפטי שלם, המתיימר 
לפעול, לפחות למראית עין, במסגרת החוק ההומניטרי הבינלאומי. מול מערך זה פועלים בהתמדה 
את  לעקוף  ואף  לאתגר  שמטרתם  לה,  ומחוצה  הממשלה  במסגרת  בולטים,  פוליטיים  גורמים 
הצבאי.  המשטר  ועל  ההתנחלויות  מפעל  על  המשפטית  המסגרת  המעטות שמטילה  המגבלות 
הקולוניאלי  ובין דחף ההתפשטות  אליהן  הנורמות המשפטיות שישראל מחויבת  בין  הקונפליקט 
מתקיים כמעט מרגע היווצרו של המערך המשפטי, שבמסגרתו הוסמך בית המשפט העליון לבקר 
את פעולות הממשל הצבאי בשטחים הכבושים.153 התבטאויות בגנות הממסד המשפטי נשמעו 

כבר בשנת 1979, עת פסק בית המשפט העליון באופן תקדימי בעניין ההתנחלות אלון מורה.154 

ראו יש דין, עתירה לפינוי המאחז עדי עד, המהווה מוקד לפגיעה קשה ומערכתית בפלסטינים תושבי האזור.   148
.Ynet, 7.9.20 ,"תמר אסרף, “העיקר לדפוק מתנחלים ולשמור על החוק  149

יוסי פוקס, “מצפה כרמים: פיגוע משפטי להתיישבות – פרשנות", ערוץ 20, 31.8.2020.   150
בדף הפייסבוק הרשמי של המאחז מצפה כרמים מתועדים הביקורים של חברי הכנסת איילת שקד, יועז הנדל, מיכאל   151

ביטון, אמיר אוחנה, עמית לוי, אוסנת מארק, אריאל קלנר וצחי הנגבי. 
שם.  152

פעולה חריגה ביחס לדין הבינלאומי הנוגע לכיבוש, אשר העניקה לתושבים הפלסטינים את הזכות לעתור לבית המשפט   153
העליון. להרחבה ראו עקיבא אלדר ועדית זרטל. אדוני הארץ: המתנחלים ומדינת ישראל 1967-2004, דביר, 2004, 

עמ' 447. 
מי שהיה שר החקלאות ולימים ראש ממשלת ישראל, אריאל שרון, תבע נחרצות מן הממשלה "למנות צוות משפטנים   154
ש'יחסן' את ההתנחלויות מפני התערבות בג"ץ", בתוך משה נגבי, כבלים של צדק: בג"ץ מול הממשל הישראלי 

בשטחים, כנה, 1981, עמ' 71.

https://www.yesh-din.org/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%96-%D7%A2%D7%93%D7%99-%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93-%D7%9C/
https://www.yesh-din.org/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%96-%D7%A2%D7%93%D7%99-%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93-%D7%9C/
https://www.facebook.com/mitapeCramim
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להמשיך  ישראל  למדינת  בפועל  היא המאפשרת  הכיבוש  רשויות  על  השיפוטית  הביקורת  ואולם 
ולהציג את עצמה כמדינה שומרת חוק, ואף להתגאות באופי הנאור והמעוגן משפטית של משטר 
הכיבוש הישראלי. כך נוצר דפוס, החוזר על עצמו כבר יותר מארבעה עשורים: מחד גיסא עומדת 
היומרה לקיים שלטון חוק במצב של כיבוש – ומאידך גיסא גורמים פוליטיים בולטים, הפועלים מכורח 
דחף התנחלותי בממשלה ומחוצה לה, קוראים תיגר על ביקורת שיפוטית זו ומבקשים להחלישה. 

המאחז מצפה כרמים זכה לתשומת לב רבה בציבוריות הישראלית. משפטנים, שרים ואנשי ציבור 
כך  על  עוררין  שאין  אף  על  משפחות,  כ-45  המאכלס  המאחז,  להכשרת  למאבק  כולם  נרתמו 
שהקמתו נעשתה בניגוד גמור לחוק הישראלי והבינלאומי. אין ספק שבמידה ויפונה, יהפוך המאחז 

לסמל נוסף של טראומה לאומית, פינוי ושבר עבור ציבור המתנחלים. 

זו, הדגש הרב הניתן למצפה כרמים בציבוריות הישראלית, לרבות ההליכים המשפטיים  מבחינה 
הסובבים אותו והפיכתו לסמל עבור ציבור המתנחלים, פועלים כהסחת דעת מפעולות הגזל הרבות 
הממשיכות להתבצע כל העת בידי מדינת ישראל ובחסות החוק הישראלי. כך למשל, מנתוני שלום 
עכשיו עולה כי 2020 – השנה שבה נקבע כי יש לפנות את מצפה כרמים – הייתה שנת שיא בקידום 
בנייה בהתנחלויות. בשנה זו אישרה מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי את בנייתן של 12,159 

יחידות דיור ליהודים בגדה המערבית.155

המאבק להכשרתו של המאחז הלא מורשה מצפה כרמים לא נדם עם פסיקת בג"ץ. כשבועיים 
דעתו  על  הביטחון,  הגיש משרד  כרמים,  לפנות את מצפה  העליון  בית המשפט  לאחר החלטת 
של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, בקשה לקיים דיון נוסף, בהרכב מורחב, בסוגיות 
עקרוניות שעלו בפסק הדין. בבקשה לדיון הנוסף נדרש בית המשפט להכריע בשאלה מהו "תום 
הלב" הנדרש בנסיבות האמורות והאם שטח שהיה תפוס בתפיסה צבאית יכול להיחשב לרכוש 
ממשלתי. בנובמבר 2020 התיר השופט יצחק עמית דיון נוסף בפרשת מצפה כרמים, שיתמקד 
בשאלה מהן אמות המידה המשפטיות לבחינת עקרון תום הלב, הנדרשות בהתאם לסעיף 5 לצו 
בדבר רכוש ממשלתי, וכן בכל הנוגע ליישומו בפועל של סעיף זה. במקביל פעלו שר ההתיישבות, 
צחי הנגבי, וגורמים אחרים בממשלה במטרה לקדם חוק הסדרה נקודתי למאחז מצפה כרמים.156 

הפעם  המשפט,  בית  כידידי  להצטרף  בבקשה  האזרח  לזכויות  והאגודה  דין  יש  פנו   2021 ביוני 
לדיון  הבקשה  את  שהגישו  באזור,  הפועלות  הרשויות  כי  נטען  בבקשה  הנוסף.  הדיון  במסגרת 
הנוסף, נמנעות באופן עקבי מלהתייחס למעמדו הייחודי של השטח הכבוש ולזכויות בעלי האדמות 
הפלסטינים, הנובעות מתוקף הדין הבינלאומי שחל בו. הדבר מתבטא בהתעלמות רשויות המדינה 
מהדין הבינלאומי, הן בעמדה שהציגו בפני בית המשפט והן באופן פעולתן בשטח. עוד נטען כי 
האופן שבו יושם הסעיף במקרה של מצפה כרמים מגלה כי הוא אינו מתיישב עם עקרונות המשפט 
הבינלאומי. בשל כך, אם יאושר שימוש בסעיף 5 כ"מעין תקנת שוק" )כלשונו של בית המשפט 
בפסק הדין המקורי שניתן על ידי בית המשפט העליון(, הרי שתום הלב של הממונה צריך להיבחן 

באופן אובייקטיבי וקפדני ככל האפשר.157

נכון לזמן כתיבת שורות אלו, בג"ץ טרם קיבל החלטה וגורל המאחז אינו ידוע. 

מבודדות,  בהתנחלויות   90% מעל   – בהתנחלויות  בניה  בקידום  שיא  שנת  היא   2020 שנת  עכשיו,  שלום   155
 .18.10.2020

זאב קם, “יוזמה בכנסת ובממשלה לביטול פסיקת בג"ץ-מצפה כרמים", כאן – תאגיד השידור הישראלי, 2.9.2020.  156
המשפט,  בית  כידידי  להצטרף  בקשה  ואח',  סאלחה  עבד-אלפתאח  נגד  ואח'  הביטחון  שר   ,6364/20 דנ"א   157

 .21.6.2021
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סיכום

התפתחות המאחז 2000 – 2020
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המאחז מצפה כרמים הוקם בחטא. הקמתו וביסוסו מעידים על התנהלות שערורייתית, שבמסגרתה 
גורמים שלטוניים וחוץ שלטוניים פועלים ללא לאות להמשך ההתפשטות הטריטוריאלית הישראלית 
בשטחים הכבושים. זאת בניגוד גמור למסגרת החוקית הרשמית, שיושמה לאורך יותר מחמישים 

שנות כיבוש, ותוך רמיסת זכויות הקניין המעטות שנותרו לתושבי הגדה המערבית הפלסטינים. 

משלל המסמכים שנחשפו במסגרת ההליכים המשפטיים בנוגע למצפה כרמים עולה כי לא תום לב 
הניע את המעורבים בהקמת המאחז ובביסוסו. ההפך הוא הנכון: מדובר בשיטת עבודה, המבקשת 
מוחלטת  התעלמות  תוך  המערבית,  בגדה  הקרקעות  כלל  על  הישראלית  השליטה  את  להחיל 
מזכויותיהם של הנכבשים. מקימי המאחז פעלו יחדיו במטרה לקבע את מצפה כרמים כעובדה 
מוגמרת מול רשויות המשפט והשלטון בישראל, ללא כל התחשבות בדין הקיים, שגם כך מפלה את 
תושבי הגדה הפלסטינים. כמו במקרים אחרים, העביר הצבא לחטיבה להתיישבות שטח שלא היה 
בסמכותו, בליווי מפות שאינן מדויקות כלל. החטיבה להתיישבות, כמו לא יודעת שובע, צירפה מצדה 

מאות דונמים נוספים לתוכנית המתאר של ההתנחלות כוכב השחר והקצתה אותם למתנחלים.

כבר בשנות התשעים זוהתה החפיפה בין השטח שעליו יוקם לימים המאחז ובין השטח הצבאי 
הסגור. החטיבה להתיישבות, העומדת מאחורי הרחבתו של המאחז, שימשה כגורם רשמי שהעביר 
למתנחלים במקום את הזכויות בקרקע. המתנחלים, שהציבו קרוואנים בחלקות הללו בשנת 2000, 
לא חיכו להחלטות תכנוניות ועשו דין לעצמם. ב-2011, לאחר עשור שבו ניצב המאחז בניגוד לחוק 
הישראלי והבינלאומי, בנתה תנועת אמנה בתי אבן במצפה כרמים, ללא האישורים הנדרשים בדין 
הישראלי. ומאז, למרות כל הממצאים המעידים כי מדובר בחלקות המצויות מחוץ לתחום סמכותם 
של החטיבה להתיישבות ושל הצבא, ממשיכה מזכירות המאחז לפעול על מנת להרחיבו ולקלוט 

משפחות נוספות. 

ראוי היה שהמדינה תפעל במהירות על מנת לאכוף את החוק שלה עצמה – ותפנה את המאחז 
עוד בשנת 2000, כאשר הוצבו במקום עשרת הקרוואנים הראשונים, ללא האישור התכנוני הנדרש. 
במקום זאת בחרו הגורמים האמונים על שמירת שלטון החוק בגדה לא רק להעלים עין מהפרת 
החוק הבוטה, אלא אף לסייע בפועל לביסוס המאחז. במקביל, גורמים שלטוניים, שרי ממשלה וחברי 
כנסת, דחפו בכל מאודם להכשיר פלישה סיטונאית לקרקעות בבעלות פלסטינית פרטית, בניגוד 
גמור לדין הבינלאומי. זאת, בין היתר, באמצעות חקיקה ופרשנות משפטית סלקטיבית – דוגמת 
חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, שסללה את הדרך להחלת תקנת השוק במקרה מצפה 

כרמים.

המאחז מצפה כרמים אינו כשל נקודתי, אלא מייצג מובהק לשיטה המאפיינת את האופן 
שבו הוקמו מאחזים רבים אחרים. שיטה זו מאפשרת למדינת ישראל לאחוז את החבל בשני 
קצותיו: לשמר מראית עין של שמירה על החוק ובה בעת לפעול נגדו. המאבק המשפטי על 
גורל המאחז מדגים היטב את נכונותה של ישראל לעוות ולכופף את המסגרת המשפטית 
בגדה המערבית הכבושה, לצורך התאמתה לאינטרס של שימור השליטה הישראלית ושל 

הרחבת ההתנחלויות.

מצפה כרמים, כמו כלל המאחזים בגדה המערבית, מאפשר הצצה לפרקטיקה בולטת שמדינת 
ישראל מפעילה בגדה המערבית – שאינה אלא אחת מתוך שלל הפרקטיקות המכוננות יחד משטר 
המתנחלים  ישראל  אזרחי  כיצד  היטב  מדגימים  והמאבק לביסוסו  המאחז  של  לידתו  אפרטהייד. 
סובלים  הגדה  תושבי  שהפלסטינים  בזמן  המדינה,  רשויות  מצד  ומהעדפה  יתר  מזכויות  נהנים 
מאפליה שיטתית וממוסדת בזכויות ובמשאבים. היתרון המובנה של המתנחלים עוגן בדין, במדיניות 
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ם ד א ת  ו י ו כ ז ל ם  י ב ד נ ת מ ן  ו ג ר א ן  י ד ש  י

ובפרקטיקה. עובדה זו באה לידי ביטוי בכל היבט בסיפורו של המאחז ובסיפורם של בעלי האדמות, 
הנאבקים על מימוש זכויותיהם הקנייניות – החל בתפיסה הראשונית של אדמותיהם הפרטיות, עבור 
בהקצאתן למתנחלים ובהרחבה של הקצאה זו שלא כדין, המשך בטיפוח המאחז ובפיתוחו וכלה 
במאמצים ובמשאבים שמשקיעה המדינה על מנת לוודא כי זכויותיהם של הפלסטינים בקרקע לא 

יושבו, אלא ייוותרו בידי המתנחלים ובשליטה ישראלית. 

יוביל ככל הנראה להקמתה של התנחלות חדשה  יפונה,  – שגם אם  המאבק להכשרת המאחז 
באישור בג"ץ – מלמד על תנועת המלקחיים, המצמצמת באופן משמעותי את מרחב התמרון שנותר 
להתנגדות למפעל ההתנחלויות בגדה המערבית ולהמשך גזל הקרקעות. ממסדרונות הממשלה, 
מרשויות המדינה ומהשטח, ההתפשטות הישראלית בשטחים הכבושים פועלת באופן משולב: בין 
בישראל  והפוליטית  ובין אם בהמשגה מחדש של המסגרת המשפטית  אם בחקיקת אפרטהייד 
ובגדה. כל זאת על מנת להמשיך ולהנציח את השליטה הישראלית; שליטה שבמסגרתה מתרחש 
פשע נגד האנושות מסוג אפרטהייד – מדיניות המבוססת על שלילת זכויות מפלסטינים, העברת 

משאבים פלסטיניים לידיהם של ישראלים והפרדה משפטית ופיזית בין ישראלים לפלסטינים.158 

ראו יש דין, הכיבוש הישראלי בגדה המערבית ופשע האפרטהייד: חוות-דעת משפטית )2020(.  158
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