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יש דין הוא ארגון שעיקר מימונו הוא מישויות מדיניות זרות. רשימת התורמים לנו מפורטת באתר רשם העמותות ובאתר 
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לקידום זכויות אדם.
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מבוא
על  המדברים  הישראלי,  הציבור  ובקרב  בתקשורת  בכנסת,  הקולות  התרבו  האחרונות  בשנים 
“ההשתלטות הפלסטינית על אדמות בשטח C".1 קריאה זו שגויה מיסודה, מנוגדת למציאות בשטח 
נועד להזכיר  ומייצגת תפיסה הסותרת את החוק הישראלי ואת הדין הבינלאומי. “מעבר לגבול" 
C הוא אדמה  כמו כל שאר הגדה המערבית, שטח  כי  ולהבהיר את המצב המשפטי הקובע 

פלסטינית המוחזקת תחת כיבוש צבאי ישראלי.2

המהווה   ,C באזור  יוזמת  ישראל  הממוסד שממשלת  הישראליזציה  תהליך  את  גם  מציג  הדו"ח 
60% משטחי הגדה המערבית. ישראל תומכת בהרחבת מפעל ההתנחלויות הלא-חוקי, מסייעת 

להשתלטות של ישראלים על שטחים עצומים בגדה המערבית ומקדמת סיפוח משפטי זוחל. 

וגופים אחרים פועלים על מנת להעצים את החדירה החברתית, התרבותית  במקביל, הממשלה 
 C שטח  את  להפוך  נועדה  זו,  ישראלית  מדיניות  הכבושים.  השטחים  אל  מישראל  והכלכלית 
וההתנחלויות בתוכו לחלק בלתי נפרד מישראל, על אף שגם לשיטתה של המדינה אזור זה נמצא 

מחוץ לגבולותיה.

בשלושת העשורים שחלפו מאז חתימת הסכם הביניים הישראלי-פלסטיני )הסכם אוסלו( וחלוקת 
הגדה המערבית לאזורים, הנוכחות הישראלית בשטח C גדלה והתרחבה להרבה יותר מרק חיילים 
ומתנחלים. "מעבר לגבול" מבהיר מדוע לימוד באוניברסיטה בהתנחלות אריאל, הופעה של אביב גפן 
שנערכת בשטחים הכבושים או ביקור בקניון מעבר לקו הירוק, פוגעים באופן מובנה בזכויות האדם 
של הפלסטינים בגדה המערבית. הדו"ח מראה כיצד פעולות יומיומיות אלו אינן רק מעשים תמימים 

אלא אקטים פוליטיים מגוייסים, שנועדו להעניק הכשר ציבורי לכיבוש הישראלי.

הניסיון של ישראל לטשטש או למחוק את גבולות השטחים הכבושים באמצעות נורמליזציה 
החוק  של  חמורה  הפרה  מהווה  המערבית,  בגדה  הלא-צבאית  הישראלית  הנוכחות  של 

הבינלאומי ופוגע באופן נרחב וקשה בזכויות האדם של הפלסטינים בני המקום.

להלן גם אזור C. ראו למשל: אלישע בן קימון, “השתלטות הפלסטינים על שטחי C: ראש מועצת שומרון קיים פגישות   1
בפרלמנט האירופי", ynet, 1.3.2022; שילה פריד, “'לעצור את הטירוף': ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C ממשיכה 
להתרחב", מקור ראשון, 28.11.2021; אלישע בן קימון, “מאות מתנחלים צעדו ביהודה ושומרון: ‘מפסידים במערכה 
על שטחי ynet ,"'C, 21.6.2021; “פעילות הממשלה למניעת השתלטות הרשות הפלסטינית על שטחי C", ישיבת 

ועדת החוץ והביטחון, 29.7.2020.
ההתייחסות במסמך זה לגדה המערבית לא תכלול את ירושלים המזרחית, כיוון שהדיון בשטח C אינו רלוונטי לגביה. עם   2
זאת נזכיר כי על אף שבשנת 1967 ישראל החילה את החוק הישראלי על ירושלים המזרחית, מדובר על אזור שהוא 

חלק בלתי נפרד מהגדה המערבית, שהדין הבינלאומי ממשיך להכיר בו כשטח כבוש.



www.yesh-din.org6

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

הסכם הביניים )הסכם אוסלו(
בספטמבר 1995, ממשלת ישראל והארגון לשחרור פלסטין )אש"ף(, נציג העם הפלסטיני, חתמו 
על “הסכם ביניים ישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה".3 ההסכם כלל סעיפים רבים, 
שנגעו בין השאר להקמת הרשות הפלסטינית ולהעברת סמכויות אליה, וכן להיערכות מחדש של 
הצבא הישראלי בשטחים הכבושים. ההסדרים המפורטים בהסכם גובשו לתקופת מעבר, שהייתה 

אמורה להסתיים עד שנת 1999 בהסכם קבע.4

לצורך שלב הביניים, שתוכנן לתקופה של חמש שנים, הוגדרו על גבי מפה שלושה סוגי אזורים בגדה 
המערבית. אזור A )כ-18% משטח הגדה המערבית( תחם בעיקר את האזורים העירוניים, והרשות 
 )22%( B הפלסטינית קיבלה בו אחריות הנוגעת לביטחון הפנים ולכלל העניינים האזרחיים. באזור
נכלל השטח הבנוי של המרחב הכפרי הפלסטיני, והרשות הפלסטינית קיבלה בו סמכויות מוגבלות 

הנוגעות לנושאים אזרחיים ולשיטור מקומי בלבד.

אזור C, המהווה כ-60% משטחי הגדה המערבית, הוגדר בהסכם הביניים כך:

“אזור C" משמעותו אזורים של הגדה המערבית מחוץ לאזורים A ו-B, אשר למעט 
סוגיות שיידונו במשא ומתן על מעמד הקבע, יועברו בהדרגה לסמכות פלסטינית 

בהתאם להסכם זה.5

ההסכם קבע כי אזור C ישאר בתקופת המעבר באחריות כוללת של ישראל הן ביחס לביטחון פנים 
וסדר ציבורי והן ביחס לכלל העניינים האזרחיים, אשר היו אמורים לעבור בהדרגה לסמכות הרשות 

הפלסטינית. 

קו המיתאר שציין את אזורי A ו-B שורטט בהתאם לקצה קו הבתים ביישובים הפלסטינים כפי 
 A שהיה בשנת 1995. כתוצאה מכך נוצר קיטוע )פרגמנטציה( בין למעלה מ-100 “איים" של שטחי

 .C שהופרדו זה מזה ו"צפו" על גבי שטח שנכלל באזור B-ו

הגדרת האזורים, שנשענה כאמור על הנחת יסוד כי מדובר בהסכם ביניים לתקופה של עד 
חמש שנים, יצרה מצב בו מרבית האדמות החקלאיות הפלסטיניות, כולל אלו הצמודות 
ופיתוח  בנייה  לעתודות  שנועדה  הקרקע  גם  מבעליהן.  פורמלי  באופן  הופרדו  לכפרים, 
ליישובים הפלסטינים הוגדרה כשטח C ונותרה באחריות מלאה של הצבא הישראלי, וכך 

גם צירי התנועה המרכזיים של הגדה המערבית.

ברבות השנים התברר כי התוצאה בפועל של החלוקה לשטחי B ,A ו-C, היא הפיכתה של 
הגדה המערבית למרחב מבותר בשליטה מקסימלית של ישראל.

אתר הכנסת, הסכם ביניים ישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה, 28.9.1995 )להלן: הסכם הביניים(.  3
שם, מבוא. הסכם הקבע אמור היה להיות מבוסס על החלטות 242 ו-338 של מועצת הביטחון של האו"ם, הקובעות   4
בין השאר “פינוי כוחות מזויינים ישראליים מטריטוריות שנכבשו" בשנת 1967 )אתר הכנסת, החלטת מועצת הבטחון 

 .)22.11.1967 ,242
הסכם הביניים, פרק 2, סעיף XI 3ג. העיר חברון הוחרגה מהחלוקה לשטחי B, A ו-C ונקבעו לגביה הסדרים ייחודיים.  5
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הגדה המערבית )ללא ירושלים המזרחית(

C אזור

B-ו A אזורי
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“אוסלו מת"? המצב המשפטי כיום
הסכם הביניים לא הבשיל בסופו של דבר לכדי הסכם קבע. לאחר מספר נסיונות של משא ומתן 
בין הצדדים, נעצרו נכון לעת הזו המגעים האפקטיבים להגעה להסדר מדיני כולל בין ישראל לבין 

הפלסטינים על בסיס הסכמי אוסלו.

עם זאת, מבחינה משפטית הסכם הביניים מעולם לא בוטל. בשנת 1995 פרסם מפקד כוחות 
הצבא בגדה המערבית “מנשר בדבר יישום הסכם הביניים", שהסדיר משפטית את כלל ההשלכות 
והסמכויות שנקבעו בהסכם הביניים.6 מנשר זה תקף עד היום והוא ממשיך להוות ציר משמעותי 
בנושאים  בפסיקותיו  העליון  המשפט  בית  גם  לכך,  בהתאם  המערבית.  בגדה  הצבאית  בתחיקה 
הרלוונטים, ממשיך לראות בהסכם הביניים ובמנשר הצבאי ליישומו חלק ממארג הדינים התקפים 

בשטחים הכבושים.7

לביטול  הצדדים  משני  גורמים  של  וקריאות  הפלסטינית  והרשות  ישראל  בין  המשברים  אף  על 
ההסכם,8 המצב שנקבע באמצע שנות ה-90 של המאה הקודמת ונועד לתקופת מעבר של חמש 

שנים בלבד, התקבע הלכה למעשה ונותר כמעט ללא שינוי כבר קרוב ל-30 שנה. 

הרשות הפלסטינית מתקיימת ופועלת בחסות ישראל, מקיימת עימה תיאום ביטחוני רציף ומשפיעה 
C נמצא תחת שליטה מוחלטת של  שטח   .B-ו  A באזורי  ואזרחיים  פנימיים  בעניינים  בעיקר 

ישראל.

בכלל מרחבי הגדה המערבית ניכרת נוכחות ופעילות של הצבא הישראלי.9 הפעילות הצבאית כוללת 
בין השאר מחסומי קבע ופתע בכבישים, פשיטות על ערים וכפרים, פלישות ליליות לבתים, מעצרים, 

חקירות וביצוע אימונים באש חיה בשטחים נרחבים. 

C.10 החלוקה  “המינהל האזרחי" ממונה על המדיניות האזרחית באזור  היחידה הצבאית המכונה 
את   C בשטח  כאמור  הותירה   ,1995 בשנת  למה שהיה  בדומה  המצב  את  לאזורים שהקפיאה 
יישובים. מציאות  האדמות החקלאיות הפלסטיניות ואת הקרקע המאפשרת פיתוח והרחבה של 
זו מאפשרת לישראל לשלוט באמצעות המינהל האזרחי על רבים מתחומי החיים של הפלסטינים 
תושבי הגדה המערבית, בין היתר בכל הקשור לקרקעות, לתכנון ולבנייה, ולהקמה ותחזוקה של 

תשתיות – מים, חשמל, תחבורה ותקשורת.11

אתר הפרקליטות הצבאית, אינדקס חקיקה ראשית, “מנשר בדבר יישום הסכם הביניים )מס' 7(", 23.11.1995.  6
כך בעשרות ומאות פסיקות, ראו למשל: בג"ץ 3304/21, המועצה האזורית שומרון נ' רשות המים )פסק דין מיום   7
26.1.2022(; בג"ץ 2206/20, רוסו נ' מדינת ישראל )פסק דין מיום 30.12.2021(; בג"ץ 358/18, עיריית חברון נ' 

מדינת ישראל )פסק דין מיום 30.6.2019(.
ראו למשל: ג'קי חורי, “הממשלה הפלסטינית הודיעה על ביטול חלוקת הגדה לאזורים לפי הסכמי אוסלו", הארץ,   8
31.8.2019; אריק בנדר ויניר קוזין, "אבו מאזן: 'הסכם אוסלו מת, האמריקאים לא יכולים להמשיך לתווך"', מעריב, 

27.1.2018; מליאת הכנסת, “הצעה לסדר היום הסכם אוסלו 'מת' - מהי האלטרנטיבה?", 26.6.2002.
במקרים רבים הצבא הישראלי מקיים פעילות יזומה גם באזור A, ובחודש אוגוסט 2022 אף פעל באופן ישיר נגד ארגוני   9
זכויות אדם פלסטינים ופלש למשרדיהם הממוקמים בשטח A )ראו: הגר שיזף, “צה"ל פשט על משרדי ששת הארגונים 

האזרחיים שהוכרזו ארגוני טרור וסגר אותם", הארץ, 18.8.2022(.
הסכם הביניים קבע כי המינהל האזרחי יפורק לאחר כינון המועצה הפלסטינית, אך הדבר לא מומש מעולם )הסכם   10

.)5I סעיף ,I הביניים, נספח
להרחבה ראו: יש דין, בראי האינטרס הישראלי – המינהל האזרחי בגדה המערבית, דצמבר 2017. ראו גם להלן בעמוד   11

.11

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Minhal+Ezrahi/YeshDin+-+Haminhal+-+Hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Minhal+Ezrahi/YeshDin+-+Haminhal+-+Hebrew.pdf
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עם  להתמודד  נאלצים   ,B-ו  A בשטחי  אלו שמתגוררים  גם  המערבית,  בגדה  החיים  הפלסטינים 
מנגנונים ביורוקרטים שכופה עליהם ישראל באמצעות המינהל האזרחי. התושבים נאלצים לפנות 
יומיומיות טריוויאליות, כגון כניסה לאדמותיהם  לצבא הישראלי על מנת לקבל היתרים לפעולות 
הפרטיות המצויות בשטח C, יציאה מהגדה המערבית לישראל או לשאר מדינות העולם, וכמובן 
היתרי בנייה או פיתוח תשתיות. “משטר היתרים" זה, שהשתכלל והסתאב עם השנים, מאפשר 
לישראל לפקח ולשלוט על אנשים שאינם חשודים בדבר, ולעיתים אף משמש מנוף לחץ על מנת 

שישתפו פעולה עם זרועות הכיבוש בתמורה לחסדי השלטונות.12

בנוסף, בשל היעדר רצף גיאוגרפי בין האזורים בהם גרים, עובדים וחיים פלסטינים בגדה המערבית, 
הם נאלצים לנוע בכבישים הנמצאים בשטח C, והצבא הישראלי מכתיב את האפשרויות שלהם 
משפחה,  קרובי  לביקור   – שגרתית  נסיעה  כל  תקין.  חיים  אורח  ולקיים  למקום  ממקום  להגיע 
הגעה למקום עבודה או לימודים, טיפול רפואי בבית חולים, עיבוד אדמות או נסיעה לטיול – עלולה 
להסתיים במחסום צבאי ובעיכוב על ידי חיילים או באיסור תנועה. באמצעות ההגמוניה על כבישי 
על  והשליטה  העצמאות  את  מהפלסטינים  נוטלת  ישראל   ,C בשטח  הנמצאים  המערבית  הגדה 

המרחב והזמן הפרטיים שלהם.

חשוב להזכיר כי הסכם הביניים לא שינה את גבולות מדינת ישראל, לא החיל ריבונות על 
שטח זה או אחר ולא שינה את המצב המשפטי היסודי החל בגדה המערבית. אז והיום, בכל 
שטחי הגדה המערבית ובפרט באזור C, מתקיים שלטון כיבוש צבאי ישראלי אשר שואב 

את סמכויותיו מהמשפט ההומניטרי הבינלאומי וכפוף להוראותיו.

ראו למשל: שוברים שתיקה, ממשל צבאי – עדויות חיילים וחיילות מהמינהל האזרחי, מת"ק עזה ומתאם פעולות   12
הממשלה בשטחים 2021-2011, יולי 2022; אתר מחסום ווטש, הרשימה השחורה ומבוך ההיתרים; יואב זיתון, “'מין 

.20.10.2021 ,ynet ,תמורת היתר': איומי הקצין וניצול הנשים הפלסטיניות שרצו להתפרנס

https://machsomwatch.org/he/content/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D
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אזור C - הבית של המתנחלים
השינוי המשמעותי ביותר שהתרחש בשטח C ב-30 השנים מאז נחתם הסכם הביניים, הוא מספר 
המתנחלים. בשנת 1995 חיו בגדה המערבית )לא כולל ירושלים המזרחית( 134,000 ישראלים, 
כולם באזור C.13 מאז אותה שנה, בחסות ממשלת ישראל והצבא, מספר המתנחלים שילש את 
C למעלה מ-450,000 מתנחלים ישראלים ב-282 התנחלויות  וכיום גרים בשטח  עצמו, 

ומאחזים.14

כלל ההתנחלויות והמאחזים הישראלים בשטחים הכבושים הוקמו בניגוד לכללי המשפט הבינלאומי, 
והמתנחלים  ההתנחלויות  לכך,  מעבר  העולם.15  מדינות  מרבית  ידי  על  חוקיים  כלא  ונחשבים 
גוררים עימם באופן מובנה פגיעה בזכויות האדם של הפלסטינים בשטחים הכבושים, בין 

השאר בזכות לקניין, בזכות לחופש התנועה ולעיתים אף בזכות לחיים ולשלמות הגוף.16

למעט כמה מאות מתנחלים ישראלים שגרים בעיר חברון.  13
אתר שלום עכשיו, אוכלוסיה. כאמור, המספרים לא כוללים את ירושלים המזרחית.   14

התנחלויות הן יישובים ישראליים שהוקמו בשטחי הממשל הצבאי בגדה המערבית באישור ממשלת ישראל. מאחזים   15
בלתי מורשים הם יישובים של אזרחים ישראלים שהוקמו בשטחים הכבושים ללא אישור רשמי של הדרג המדיני, 
אך לרוב תוך מעורבות, סיוע ומימון של גופים ממשלתיים שונים. על אף המשמעות והמעמד המשפטי השונה שקיבלו 
ז'נבה  אמנת  של   49 )סעיף  הבינלאומי  הדין  פי  על  הישראלית,  ובציבוריות  במשפט  ו"מאחז"  “התנחלות"  המונחים 

הרביעית ]1949[(, כל ההתנחלויות והמאחזים הישראלים בגדה המערבית בלתי חוקיים.
להרחבה ראו: יש דין, מקרה מבחן: יצהר – אלימות מתנחלים ככלי להשתלטות על אדמות פלסטיניות בחסות המדינה   16

והצבא, אוגוסט 2018; יש דין, מסלול הנישול – המקרה של המאחז עדי-עד, פברואר 2013.

C התנחלויות ומאחזים ישראליים בשטח 
)נתוני יש דין והמינהל האזרחי 2020(

 C תחום שטחי שיפוט של התנחלויות ישראליות בשטח
)נתוני המינהל האזרחי 2020(

https://peacenow.org.il/settlements-watch/matzav/population
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/2018+yitzhar+case+study/YeshDin+-+Yitzhar+-+Heb.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/2018+yitzhar+case+study/YeshDin+-+Yitzhar+-+Heb.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
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/2018+yitzhar+case+study/YeshDin+-+Yitzhar+-+Heb.pdf
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על פי נתוני המינהל האזרחי, נכון לשנת 2021, תחום שטחי השיפוט של ההתנחלויות הישראליות 
בנוסף, רבים מהמאחזים   17.C דונם, המהווים 15.1% משטח  הינו למעלה מחצי מיליון   C באזור 
ומחוות הצאן שהקימו ישראלים בגדה המערבית נמצאים מחוץ לשטחי השיפוט של ההתנחלויות, 

כך שלמעשה מתנחלים חולשים ושולטים על שטחים נרחבים בהרבה.

ממשלת  של  ובתמיכה  ביוזמה  מתרחשת  הכבושים  בשטחים  ההתנחלות  פרויקט  התעצמות 
ישראל ורשויות הצבא בגדה המערבית. ישראל מכריזה על שטחים עצומים באזור C כעל אדמות 
ציבור )“אדמות מדינה"( ומעבירה אותן לשימוש בלעדי של ישראלים. המדינה מסייעת בהרחבת 
ההתנחלויות, מכשירה בדיעבד מאחזים לא מורשים, תומכת בהקמת חוות צאן ומגדילה את אזורי 
השליטה של אזרחים ישראלים בשטחים הכבושים גם באמצעות אזורי תעשיה, הכרזה על שמורות 
טבע ופארקים, אתרים ארכיאולוגים ועוד. כל זאת כמובן בנוסף לאזורים הנשלטים בלעדית על ידי 

הצבא לטובת בסיסים, שטחי אש ואימונים.18

היישובים  ישראל מונעת התפתחות של   ,C בנוגע להתנחלויות בשטח  בניגוד מוחלט למדיניותה 
הפלסטיניים באזור זה, תוך שימוש בסמכויות המינהל האזרחי בתחומי התכנון, הבנייה והאכיפה. 
כפי שצוין, אזורי A ו-B נקבעו על פי גבול קו הבתים ביישובים הפלסטינים כפי שהיה בשנת 1995. 
בכפוף לכך, מרבית אפשרויות ההתרחבות הטבעית של הפלסטינים נמצאות בשטח C ותלויות 

לחלוטין בחסדי הצבא הישראלי. 

מנתונים שמסר המינהל האזרחי לארגון “במקום – מתכננים למען זכויות תכנון" עלה, כי בשנים 
אישר  האזרחי  המינהל   .C בשטח  בנייה  להיתרי  בקשות   2,550 הגישו  פלסטינים   2020-2016
נתוני הלשכה המרכזית  פי  )0.94%(. לשם השוואה, על  – פחות מאחוז אחד  24 בקשות בלבד 
לסטטיסטיקה באותה התקופה המינהל האזרחי אישר 9,157 היתרי בנייה בהתנחלויות ישראליות 
בגדה המערבית, כלומר פי 381 ממספר היתרי הבנייה שניתנו לפלסטינים. במקביל, באותן שנים 
C ללא היתר.19  צווי הריסה למבנים של פלסטינים שנבנו בשטח  המינהל האזרחי הוציא 3,440 
באמצעות מדיניות זו, ישראל תוחמת באופן מעשי את אפשרויות המגורים של הפלסטינים 

לשטחי A ו-B בלבד.

הרשויות הישראליות בגדה המערבית מוציאות לפועל פרקטיקות אסורות על פי המשפט הבינלאומי, 
כגון שלילת זכויות מקבוצה לאומית, שלילת משאבים מקבוצה אחת והעברתם לשנייה, הפרדה 
על  שליטה  לשמר  מנת  על  וגלוי  מכוון  באופן  פועלת  ישראל  בנוסף,  ועוד.  קבוצות  בין  פיזית 
הפלסטינים תושבי הגדה המערבית, תוך נישולם מאדמותיהם ומקניינם. כל אלה, בצירוף נוכחותם 
הגדלה של מתנחלים הנהנים מזכויות יתר בשטחים הכבושים, לצד האוכלוסייה הפלסטינית הסובלת 
המערבית  בגדה  הישראלית  מהמדיניות  חלק  הינם  בזכויותיהם,  וגוברת  הולכת  ומפגיעה  מדיכוי 

המהווה פשע נגד האנושות מסוג אפרטהייד.20

נתוני המינהל האזרחי נמסרים ליש דין במסגרת בקשות שנתיות לפי חוק חופש המידע.  17
להרחבה ראו: יש דין, בלב לא תם – המאחז הבלתי חוקי מצפה כרמים והניסיונות להכשירו, פברואר 2022; יש דין,   18
רועים בשדות זרים: חוות צאן של מתנחלים ישראלים בגדה המערבית והפגיעה שלהן בזכויות האדם של הפלסטינים, 
דצמבר 2021 )להלן: רועים בשדות זרים(; יש דין, עידן ה'הסדרה' – דוח ההפקעה של ועדת זנדברג להכשרת מאחזים 

ובנייה בלתי חוקית בהתנחלויות: ניתוח, השלכות ויישום, ינואר 2019.
מהמינהל האזרחי אל אלון כהן-ליפשיץ – ארגון במקום, “בקשה למידע בדבר בקשות להיתרי בנייה וצווי הריסה בשטחי   19
האו"ם  משרד   ,OCHA גם:  ראו  המרכזי.  הנתונים  מאגר  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה   ;20.10.2021  ,"C

לתיאום עניינים הומניטריים, “רוב תוכניות הבנייה הפלסטיניות בשטח C אינן מקבלות אישור", 22.6.2021.
להרחבה ראו: יש דין, הכיבוש הישראלי בגדה המערבית ופשע האפרטהייד: חוות-דעת משפטית, יוני 2020.  20

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Bad+Faith/YeshDin+-+Kramim+2.22+-+Heb_04.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Bad+Faith/YeshDin+-+Kramim+2.22+-+Heb_04.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/shepherding+outposts+2021/shepherding+outposts+HEB.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/shepherding+outposts+2021/shepherding+outposts+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/Apartheid+2020/Apartheid+Heb.pdf
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C ישראליזציה של שטח
הכיבוש הישראלי, שנמשך כבר למעלה מ-55 שנים, מתאפיין במדיניות מכוונת של השתלטות זוחלת 
באמצעות ביצוע שינויים ארוכי טווח בשטח, המנוגדים לחוק הבינלאומי. ואכן, עם השנים הנוכחות 

הישראלית בגדה המערבית הפכה לרחבה ולמשמעותית הרבה יותר מצבא ומתנחלים בלבד. 

העשור האחרון מהווה עליית מדרגה במדיניות הסיפוח המשפטי ההדרגתי של מדינת ישראל את 
הגדה המערבית, ומעבר מסיפוח דה-פקטו )למעשה( לסיפוח דה-יורה )להלכה(. הסיפוח המשפטי 
הגדה  לגבי  חקיקה  סמכות  כבעלת  עצמה  את  שרואה  ישראל  בכנסת  חוק  בהצעות  מתבטא 
המערבית, בחוות דעת משפטיות ובשינוי בעמדותיה של המדינה למשל בעתירות הנידונות בבתי 
הגדה  של  המשפטי  המעמד  על  תיגר  קוראות  אלו  תמורות  החוץ.  משרד  ובפרסומי  המשפט 

המערבית כשטח כבוש אשר מהווה קונצנזוס כלל עולמי.21

במקביל לסיפוח המשפטי הזוחל, רשויות רשמיות ומשרדי ממשלה פועלים במכוון כדי לטשטש את 
ההבחנה בין ישראל הריבונית לשטחים שכבשה. כתוצאה מכך, חלקים נרחבים בציבור הישראלי 
מתייחסים לאזור C כאל שטח ישראלי לכל דבר, וקיימת זליגה חברתית, תרבותית וכלכלית של 
“ישראליות" אל הגדה המערבית. באופן מאוד סימבולי, מחיקת הקו הירוק נעשית גם על גבי המפות 

הרשמיות של מדינת ישראל ומשרד החינוך מקפיד שכך יחונכו ילדים בישראל.22 

להלן יוצגו דוגמאות בודדות מיני רבות לתהליך הישראליזציה של הגדה המערבית. כחלק מהשיטות 
ברבים מהמקרים  כיצד  ראוי לבחון  רעיון החדירה של הישראליות לשטחים הכבושים,  להטמעת 

נעשה שימוש בביטויים “ישראלי", “בישראל", “בארץ" וכו'. 

מעבר לגבול – נכון לסוף ספטמבר 2022, לפחות 9 חברי כנסת מתגוררים בהתנחלויות בשטח 
C. בנוסף לכך, שני שופטי בית המשפט העליון נעם סולברג ודוד מינץ גרים גם הם בשטחים 

הכבושים ומפירים בעצמם את החוק שהם אמורים לשפוט על פיו.

 הכפר דיר איבזיע וההתנחלות דולב, בה מתגורר שופט בית המשפט העליון דוד מינץ
)CC BY-SA 4.0 ,Wikimedia ,קרדיט תמונה: יעקב(

להרחבה ראו: אתר יש דין, מאגר חוקי סיפוח; יש דין, ההשלכות הפוטנציאליות של סיפוח הגדה המערבית לישראל   21
על זכויות האדם של תושביה הפלסטינים, אפריל 2020.

ראו למשל: אור קשתי, “משרד החינוך דורש מעיריית תל אביב להסיר מבתי הספר מפות המציגות את הקו הירוק",   22
הארץ, 24.8.2022; מכון עקבות, כך נמחק הקו הירוק מהמפה, יוני 2022.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76947202
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8+%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94+%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97+4.20/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97+%D7%A2%D7%9C+%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%93%D7%9D.pdf
https://www.yesh-din.org/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A7%D6%B5%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8+%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94+%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97+4.20/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97+%D7%A2%D7%9C+%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%93%D7%9D.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8+%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94+%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97+4.20/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97+%D7%A2%D7%9C+%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%93%D7%9D.pdf
https://www.akevot.org.il/article/ereasure-of-the-green-line/
https://www.akevot.org.il/article/ereasure-of-the-green-line/
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אקדמיה – בהתנחלות אריאל פועלת אוניברסיטה במימון ובפיקוח של המועצה להשכלה גבוהה 
)מל"ג( ומשרד החינוך, למרות שהיא מצויה מחוץ לגבולות ישראל. אוניברסיטת אריאל אף משתפת 
פעולה עם חוות צאן של מתנחלים בגדה המערבית, שחלקן מהוות מוקד לאלימות נגד פלסטינים.23 

)תמונה מתוך עמוד פייסבוק השומר יו"ש, 18.3.2021(

יום המדע “הישראלי" בהתנחלות אריאל )תמונה מתוך אתר אוניברסיטת אריאל, 24.3.2022(

להרחבה ראו: רועים בשדות זרים, עמ' 19.   23

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/shepherding+outposts+2021/shepherding+outposts+HEB.pdf
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תיירות – משרד התיירות ורשות הטבע והגנים, הממומנים מכספי משלמי המיסים, מקדמים 
סיורים של ישראלים ותיירים בשטח C, בשיתוף עם המועצות המקומיות והאזוריות של ההתנחלויות.24 
גם החברה להגנת הטבע, עמותה הנתמכת מתקציב ממשלתי, פועלת בשטחים הכבושים. בין 
 C השאר העמותה מפעילה בית ספר שדה בהתנחלות עפרה ואחראית על סימון שבילים בשטח
ופרסום ומכירה של מפות טיולים של האזור )בעברית בלבד( בשיתוף המרכז למיפוי ישראל. הגדילה 
לעשות המועצה האזורית שומרון, אשר מפרסמת טיולים משפחתיים, עם משחק מילים אירוני על 

.C שטח

 

מגלים את “ישראל" מחדש )אתר משרד התיירות, 9.3.2022(

 )תמונה מתוך עמוד פייסבוק
מועצה אזורית שומרון, 7.7.2022(

ביהודה  “חול המועד  לוין,  אוהד   ;9.3.2022 ולבלוגרים בשומרון,  לכתבים  סיור  משרד התיירות,  לדוגמה: אתר  ראו   24
 Binyamin - ושומרון הישראלים הצביעו ברגלים", בלב החדשות, 31.3.2021; עמוד פייסבוק תיירות חבל בנימין
Tourism, “שישי זוגי בשילה הקדומה", 9.2.2021; עמוד פייסבוק תיירות שומרון, “חנוכה ברשות הטבע והגנים אזור 

יהודה ושומרון", 23.11.2021.
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המועצה האזורית גוש עציון משקיעה רבות בתחום התיירות וממתגת את עצמה כ"בית ישראלי". 
מנכ"ל מחלקת תיירות גוש עציון משה ברוס מודה כי נעשה שימוש בתיירות במטרה לייצר 

נורמליזציה של ההתנחלויות וטשטוש הגבולות: 

התיירות מהווה צינור שבאמצעותו גורמים לאנשים להגיע לראשונה בחייהם )חוץ 
ולגלות שמעבר להרי החושך מחכה להם  מבשירות הצבאי, כמובן( להגיע לאזור 
עדיין  יש  ישראל  מעם  לחלק  ונורמליזציה.  מיוחדים  אנשים  עם  מרהיבה,  פנינה 
“מחסומים" שמונעים ממנו להגיע למקומות מעבר לקו הירוק, אך התיירות – הטבע, 
המורשת, הנופים, שבילי האופניים ועוד שלל האתרים – גורמים לקווים להיטשטש, 

ולבסוף למחוק את המחסומים הרגשיים ולהיחשף באמת למפעל ההתיישבות.25 

גם אתרי התיירות הבינלאומיים כדוגמת Booking או Airbnb, משווקים מלונות ודירות אירוח של 
מתנחלים ישראלים בשטח הכבוש. בספטמבר 2022 פורסם כי חברת Booking מתכוונת לסמן 
את מקומות האירוח שמנהלים ישראלים בגדה המערבית תחת אזהרה כי "ביקור באזור עלול להיות 
ולאורחים".26  סיכונים אחרים לקהילה המקומית  או  ולזכויות אדם  מלווה בסיכון מוגבר לבטיחות 
בתגובה להחלטה אמר שר התיירות יואל רזבוזוב: "לא ייתכן שחברה עסקית תקבע לנו מה שטח 
מדינת ישראל ומה לא".27 השר רזבוזוב טועה ומטעה, כפי שכבר צוין, לא Booking קבעה שהגדה 
המערבית ושטח C בתוכה אינם חלק מישראל, אלא כך קובעים חוקי מדינת ישראל וכך גם על פי 

הדין הבינלאומי.

בסופו של דבר, ככל הנראה כתוצאה מהתערבות של ממשלת ישראל, החל מסוף ספטמבר 2022 
אתר Booking מפרסם את כלל מקומות האירוח בגדה המערבית, הן הישראלים והן הפלסטינים, 
תחת ההודעה: "לצורך קבלת החלטה מושכלת בנוגע לשהותכם באזור זה, אשר עשוי להיחשב 
בתגובה  בנושא".  כלשהי  מסע  אזהרת  פרסמה  ממשלתכם  האם  לבדוק  מומלץ  סכסוך,  למוכה 
להחלטה מסר משרד החוץ הישראלי כי מדובר בהישג מדיני וכי: "הוסר האיום מפני ייחוד לרעה של 

שטחי יהודה ושומרון ומנכסים בבעלות ישראלית באזורים אלו בפלטפורמת החברה".28

תחבורה – מערכת הכבישים הבינעירונית שישראל סללה והרחיבה בשטח C משמשת את רשת 
התחבורה הציבורית הישראלית. בתמיכת משרד התחבורה, אוטובוסים של חברות התחבורה 
הישראליות יוצאים מתחומי המדינה ועוברים את מחסומי הכניסה והיציאה אל ומהשטח הכבוש 
יומיומי. לא מדובר רק על קווים שיעדם הסופי הוא ההתנחלויות, אלא גם על אוטובוסים  באופן 
שנכנסים לשטח הכבוש לטובת קיצור דרך, לדוגמה אוטובוסים מירושלים לבית שאן, לטבריה או 
לקצרין. בחלק מהקווים, למשל קו 445 של אגד מירושלים לאילת, לאוטובוסים אפילו אין תחנות 

עצירה בגדה המערבית.

משה ברוס, “יש תיירות ביהודה ושומרון", אתר מועצת יש"ע, 29.7.2020 )ההדגשות הוספו(.  25
.18.9.2022 ,TheMarker ,"הדר קנה, "'סיכון מוגבר לבטיחות': בוקינג מתכוון לסמן אתרים ישראליים בגדה המערבית  26
.19.9.2022 ,ynet ,"'איתמר אייכנר, "שר התיירות בעקבות סימון "בוקינג" לאתרים ביו"ש: 'לא יקבעו את השטח שלנו  27

הארץ ואי-פי, "'עשוי להיחשב למוכה סכסוך': אתר בוקינג הוסיף אזהרה לאתרי לינה בגדה", 1.10.2022.  28



www.yesh-din.org16

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

תעשיה ומסחר – בשטח C הוקמו מרכזי תעשיה, מסחר וקניות המשתמשים לטובתם במחירי 
הנדל"ן הנמוכים, בהטבות המס שמאפשרת הממשלה באזור זה ואף במשאבים הטבעיים של הגדה 
המערבית. בעלי עסקים ישראלים גם מנצלים את כוח העבודה הפלסטיני תוך תשלום משכורות 

נמוך משמעותית מאשר לעובדים ישראלים.29 

כך למשל, מרכז “Design City" שהוקם בשטח C סמוך להתנחלות מעלה אדומים, מתהדר בתואר 
את  במכוון  מטעה  המתחם  לגבולותיה.  מחוץ  מצוי  שהוא  למרות  ישראל",  של  העיצוב  “בירת 
הצרכנים ומפרסם את עצמו כאילו הוא נמצא בעיר ירושלים, ואף מתפאר שהארנונה במתחם תהיה 
זולה יותר מבמרכז העיר. כך גם פארק תיירות חדש, שעתיד להיבנות בשטח C, מוצג בתקשורת 

הישראלית כאילו ייבנה “בארץ".

ירושלים או ההתנחלות מעלה אדומים? )אתר פרסומי channel22news, כניסה יולי 2022(

 

פארק התיירות שיבנה “בארץ" )אתר mako חופש, 20.7.2022(

תרבות – ישראלים מקיימים בשטח C אירועי תרבות – תיאטרון, מוזיקה וספורט. האירועים 
המדע  ומשרד  והספורט  התרבות  משרד  התיירות,  משרד  החינוך,  משרד  בתמיכת  מתקיימים 

והטכנולוגיה. 

“מרתון התנ"ך" למשל, צפוי להתקיים השנה בפעם השמינית בגדה המערבית. המרתון ממומן בין 
בנימין, מרכז הפועל, חברת מרתון  ידי משרדים ממשלתיים, המועצה האזורית מטה  השאר על 
ישראל וחברת מי עדן. אתר המרתון מפרסם מקומות לינה אפשריים בהתנחלויות ובמאחזים לא 
כיוון שהם  יכולים להשתתף במקצי המרתון השונים  אינם  חוקיים. פלסטינים מהגדה המערבית 

ראו לדוגמה: יש דין, לרוקן מתוכן – המחצבות הישראליות בגדה המערבית: ביזה ממוסדת בחסות בג"ץ, ספטמבר   29
2017; מען – ארגון עובדים, “עובדים פלסטינים במישור אדומים התאגדו במען: שובתים בתביעה להסכם קיבוצי", 

 .Who Profits website, “Economic Exploitation" ;18.12.2018

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8+%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94+%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA/YeshDin+-+Leroken+Mitochen+-+Hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8+%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94+%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA/YeshDin+-+Leroken+Mitochen+-+Hebrew.pdf
http://heb.wac-maan.org.il/?p=4352
http://heb.wac-maan.org.il/?p=4352
https://whoprofits.org/involvement/economic-exploitation/
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הישראלי  הצבא  הקודמות,  בשנים  כמו  המרתון,  במסגרת  ומאחזים.30  התנחלויות  בתוך  עוברים 
יחסום לתנועה את כביש 60, ציר הנסיעה המרכזי עבור פלסטינים בין רמאללה לשכם.31

 )תמונה מתוך עמוד פייסבוק
מועצה אזורית בנימין, 23.10.2021(

דוגמאות אקראיות נוספות מתוך מגוון אינסופי מתחום התרבות:

פסטיבל קולנוע תמו"ז התקיים בהיכל התרבות בהתנחלות אריאל. מבקר הקולנוע 	 
רון פוגל: “אני גאה להיות בשומרון, הקולנוע הישראלי נמצא בפריחה".32

גוש 	  האזורית  המועצה  ראש  תקוע.  בהתנחלות  נערך  פסטיבל “בירה במדבר" 
נוספים עוד מיזמי תיירות ואמנות שמקבעים את הגוש כבירת  עציון: “בכל שנה 

התיירות של יהודה ושומרון ואת תקוע כמרכז האמנים".33

מחלוקת 	  לכל  “מעבר  ובנימין:  שומרון  ביהודה,  היין  פסטיבל   – הזמן"  “בציר 
פוליטית".34

שיתוף פעולה מקצועי בין מכבי ת"א בכדורסל לאליצור שומרון: “כיבוש השומרון".35 	 

ישראל מונעת באופן גורף מפלסטינים מהגדה המערבית להיכנס להתנחלויות בשטחים הכבושים )הכרזה בדבר סגירת   30
שטח ]ישובים ישראליים[ ]יהודה והשומרון[, תשס"ב-2002(.

מקומית,  שיחה  היסטוריה",  הפייק  אל  הדרך  כל  האפרטהייד  בשבילי  לרוץ  התנ"ך:  “מרתון  זיסר,  אילן  גם:  ראו   31
.24.7.2017

 ,7 ערוץ  בפריחה",  נמצא  הישראלי  הקולנוע  בשומרון,  להיות  גאה  אני  פוגל:  רון  הקולנוע  “מבקר  קמפינסקי,  יוני   32
4.7.2022; יוני קמפינסקי, “בהנחיית שלום אסייג: פסטיבל הקולנוע הראשון בשומרון יוצא לדרך", ערוץ 7, 3.7.2022.

חדשות סרוגים, “'בירה במדבר': אלפים חגגו את פסטיבל הבירה בתקוע", סרוגים, 24.7.2022.  33
רונן פרלמוטר, “יין מקרב: ביקרנו בפסטיבל היין הגדול של אזור יהודה ושומרון", ישראל היום, 3.4.2022.  34

יעקב מאיר, “כיבוש השומרון: על השת"פ בין מכבי ת"א לאליצור שומרון", ישראל היום, 19.2.2019. ראו גם: אריה   35
הארץ,  בישראל",  לשחק  שומרון  לאליצור  בכך שהוא מאפשר  פיב"א  “האיגוד מפר את תקנות  גודר,  ואיתי  ליבנת 

.8.8.2022
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אליפות ישראל ברכיבת אופנועי אדוונצ'ר לשנת 2022: “בואו עם כל המשפחה 	 
לחוויה מוטורית בנופיו של השומרון".36

האזורית 	  המועצה  ראש  זמרים ואמנים מופיעים בשטחים הכבושים.  אינספור 
שומרון: “השומרון ימשיך לארח את מיטב האומנים והיוצרים מהשורה הראשונה 

בארץ, ולתמוך ביצירה ובתרבות הישראלית".37

בין שאר האמנים ניתן למנות את: ברי סחרוף, ריטה, הגבעטרון, אביב גפן, שרית 
חדד, אייל גולן, מארינה מקסימיליאן, אביתר בנאי, רמי קלינשטיין, רביד פלוטניק, 

הראל סקעת, חנן יובל, מוש בן ארי, רד בנד, אתניקס, אדיר מילר, אבי נוסבאום.

)תמונות מתוך: עמוד פייסבוק מועצה אזורית שומרון, 20.5.2022; עמוד פייסבוק תיירות גוש עציון, 
22.8.2021; עמוד פייסבוק מתנס בנימין – לב פועם בקהילה, 3.5.2022(

הופעה של ברי סחרוף, ריצת מרתון או פסטיבל קולנוע שנערכים בשטחים הכבושים אינם 
רק אירועי תרבות תמימים. אלו פעולות פוליטיות מגוייסות, שנועדו לטשטש את הקו הירוק 
המפריד בין ישראל הריבונית לשטח הכבוש ולשמש לנירמול של מפעל ההתנחלויות הלא 
חוקי בגדה המערבית. מעבר לכך, חדירה חברתית, תרבותית וכלכלית מישראל אל שטח 
הזוחל,  לסיפוח המשפטי  במקביל  הישראליזציה המתרחשים  הרחבת תהליכי  כלומר   ,C
פעולות פשוטות  בכך,  בגדה המערבית.  הכיבוש הצבאי  להכחשה של מציאות  מסייעים 
ופוגעות  המערבית  בגדה  והשליטה  הדיכוי  מנגנוני  את  מכשירות  לכאורה,  ויומיומיות 

בזכויות האדם של הפלסטינים.

עמוד פייסבוק תיירות שומרון, 29.3.2022.  36
יהונתן גוטליב, “אביב גפן בהופעה בשומרון: ‘ימין ושמאל זה חתיכת קשקוש'", ערוץ 7, 5.7.2022. על תפיסת בתים   37
של פלסטינים על מנת לאבטח הופעות ואירועים של מתנחלים, ראו: יש דין, רופאים לזכויות אדם ושוברים שתיקה, 

חיים חשופים – פלישות צבאיות לבתי פלסטינים בגדה המערבית, נובמבר 2020, עמ' 83-82.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Exposed_Life_2020/Exposed_Life_HEB.pdf
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נוכחות ישראלית בשטח C פוגעת בזכויות אדם
הכיבוש הצבאי הישראלי פוגע באופן ישיר ועקיף בזכויות האדם של הפלסטינים בגדה המערבית – 
 C בזכות לקניין, בזכות לחופש התנועה, בזכות לחירות, בזכות לשיוויון ואף בזכות לחיים. באזור
הרעה החולה המרכזית היא ההתנחלויות ופריסתן הנרחבת תוך השתלטות על אדמות פלסטיניות. 
אולם בנוסף להן, אינספור הישראלים שעוברים מדי יום מהשטח הריבוני של מדינת ישראל ונכנסים 

לשטח C, מגדילים באופן משמעותי את הפגיעה בזכויות האדם של הפלסטינים.

ראשית, נוכחות של ישראלים בגדה המערבית מייצרת לגיטימציה למפעל ההתנחלויות הקולוניאליסטי 
הלא חוקי בגדה המערבית. יתר על כן, כל פעולה – כלכלית, אקדמית, תיירותית או תרבותית – 
מעמיקה את החדירה של ישראל לשטח הפלסטיני הכבוש ואת ההכשר הציבורי לכך, והופכת את 

הלא-חוקי לנורמה מקובלת.

נסיעה של ישראלי בכבישי הגדה המערבית מגבילה, כמעט בהכרח, את חופש התנועה של הפלסטינים 
שזהו ביתם. הצבא הישראלי ששולט בצירי התנועה בשטח C, המקשרים גם בין עשרות המובלעות 
המרכיבות את שטחי A ו-B, פועל על מנת להבטיח תנועה חופשית למתנחלים ולישראלים אחרים 
ולאפשר להם אורח חיים שגרתי ותקין. פעמים רבות, דרכי הפעולה של הצבא באות על חשבון חופש 

התנועה של הפלסטינים, ושוללות את ריבונותם על המרחב והזמן הפרטי שלהם.

בד בבד, נוכחות של אזרחים ישראלים בגדה המערבית גוררת עימה הגדלה של הכוח הצבאי המוצב 
בשטחים הכבושים. פעילות החיילים, מובילה לשליטה ולדיכוי באמצעים כוחניים וגורמת להעמקת 

הפגיעה במיליוני הפלסטינים החיים תחת כיבוש ישראלי. 

מתוך שלל סיבות אלה עולה כי כל נוכחות ישראלית בשטח C, פוגעת באופן מובנה בזכויות 
האדם של הפלסטינים תושבי הגדה המערבית. 

 מחסום צבאי המונע כניסה ויציאה מהכפר ביתא אל כביש 60
)צילום: אחמד אל-בז, אקטיבסטילס, 23.9.2016(
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סיכום: אזור C הוא שטח פלסטיני כבוש
הישראלי-פלסטיני  הביניים  הסכם  במסגרת  שנוצרה   ,C-ו  B  ,A לאזורי  המערבית  הגדה  חלוקת 
)הסכם אוסלו( ונועדה לתקופת מעבר של חמש שנים, עודנה תקפה כבר קרוב לשלושה עשורים. 
ישראל ממשיכה לשלוט באמצעות כוח צבאי על כלל השטחים הכבושים, ומנצלת את החלוקה 
המלאכותית לאזורים, על מנת להשתלט בניגוד לחוק הבינלאומי על היקף עצום של אדמות בגדה 

 .C המערבית, בעיקר בשטח

ישראל כופה על מרבית האוכלוסיה הפלסטינית להתגורר באזורי A ו-B כפי שהיה בשנת 1995, 
ולהתנהל תוך תלות מוחלטת בצבא. השליטה המלאה של ישראל על שטח C והאינטרסים שלה 
באזור זה, פוגעים בחופש התנועה של הפלסטינים בתוך הגדה המערבית, ביכולת שלהם לעבד את 

אדמתם, באפשרויות בנייה והרחבה של היישובים הפלסטינים ועוד.

על אף שהסכם הביניים לא שינה את המצב המשפטי לגבי הריבונות על שטחים בגדה המערבית, 
ישראל מתייחסת לאזור C כאילו היה חלק בלתי נפרד מהמדינה, ועושה מאמצים על מנת לטשטש 
את גבולותיה. ישראל ממשיכה להקים ולהגדיל התנחלויות, מאחזים וחוות צאן בשטחים הכבושים, 
תוך גידול עצום במספר המתנחלים ובשטחים שבשליטתם. בתהליך מקביל, המדינה יוזמת ומקדמת 
חדירה משפטית, כלכלית ותרבותית ממוסדת אל הגדה המערבית, במטרה לנרמל נוכחות אזרחית 
ישראלית בשטח הכבוש. דרך פעולה זו של ישראל נועדה להוסיף לשליטה הצבאית גם דומיננטיות 

אזרחית, ובכך לספח דה-פקטו את אזור C, המהווה 60% משטחי הגדה המערבית.

מדיניותה של ישראל מנוגדת לדין הבינלאומי ואף לחוק הישראלי, הקובעים במפורש כי 
שטח C, כמו כל שאר שטחי הגדה המערבית, הינו אדמה המוחזקת תחת כיבוש צבאי. יש 
דין קורא לקהילה הבינלאומית להתערב על מנת לעצור את הישראליזציה הממוסדת של  

שטח C, הפוגעת באופן קשה בזכויות האדם של הפלסטינים בני המקום.


