
www.jtimes.co.il  17.8.2012 ,גיליון 784, כ“ט באב תשע“ב www.jtimes.co.il  17.8.2012 ,גיליון 784, כ“ט באב תשע“ב

להשאיר את המסגרת 
’   “   ’   “   

 | 2

ם'
בי

רג
ת '

ת
מו

 ע
ם:

לו
צי

כך מקדמים ביודעין האו”ם והאיחוד 
האירופי בנייה בלתי־חוקית ביו"ש

מדינות זרות מנסות לקבוע עובדות בשטח: המנהל האזרחי הרס בשנים האחרונות מאתיים מיזמים בעידוד בינלאומי 
שלא זכו לאישורי תכנון 0 ישראל פתחה במשא ומתן לקיצור הליכי האישורים לפלשתינים ביהודה ושומרון

אריאל כהנא

 (NGO'S) ממשלתיים  לא  ארגונים  אירופה,  מדינות 
אירופיים וארגוני סיוע בינלאומיים ביצעו בשנים האחרו־

נות לפחות מאתיים פעולות בינוי שאינן חוקיות באזור 'סי' 
שביהודה ושומרון. מדובר בהקמת מבני ציבור (בתי ספר ומ־

סגדים), בפריצות דרכים, בהצבת מתקני חשמל, בפלישות 
לאדמות מדינה, באספקת אוהלים ועוד. 

לרוב הפעולות הבלתי־חוקיות נעשות על ידי ארגו־
נים לא ממשלתיים המתוקצבים על ידי ממשלות אירו־
פה, אולם בחלק מן המקרים מדובר במיזמים ישירים של 
 C הממשלות עצמן. כל פעולות הבינוי מתרחשות בשטח
הנתון לשליטה מלאה של ישראל, ללא תוכניות מתאר 
או ללא קבלת אישורים מהִמנהל האזרחי ביו”ש. כל זאת 
מעבר לשפע יוזמות בנייה ופיתוח באזוריA ו־B, שבהם, 
על פי הסכמי אוסלו, נתונות סמכויות התכנון והבנייה 

לרשות הפלשתינית. 
גורמים מדיניים מציינים כי לאחרונה מורגשת התגברות 
משמעותית של הניסיונות האירופיים להוציא לפועל מיזמי 
בינוי לא חוקיים, וכי בחודשים האחרונים בלבד ננקטו 33 
פעולות אכיפה כנגד יוזמות כאלה. בין היתר הוחרמו עש־

רות מאהלים, כלים ומבנים יבילים, נהרסו מבנים ונתפסו 
משאיות וחומרי בניין. יודגש כי הנתונים שהגיעו לידי ’מקור 
ראשון’ נוגעים רק למקרים שלגביהם בוצעו פעולות אכיפה, 
וייתכן כי ישנן יוזמות בנייה שכלל לא ידועות לרשויות. 
כמו כן ישנם עשרות מקרים שבהם המנהל האזרחי מנוע 
מלאכוף את החוק בשל צווים של בג”ץ או בשל לחץ מדיני 
שמפעילה הקהילה הבינלאומית. עיקר הפעילות הבלתי־

חוקית מתמקד בדרום הר חברון, בבקעת הירדן ובעוטף 
ירושלים־מזרח. כך למשל, בכביש חיזמה־מישור־אדומים 
הוחרמו חמש משאיות ונתפסו עשרות אוהלים במאהל 
בדווי שארגונים זרים ניסו להופכו ליישוב קבע; בשטח 
אש 904 שבשומרון הוחרמו אוהלים שתרם ארגון הצלב 
מסייעת  הירדן  שבבקעת  טובאס  הכפר  וליד  האדום; 

ממשלת ברזיל בנטיעת מטע על קרקעות מדינה.
במקרים רבים, הארגונים הבינלאומיים שבים ומפרים 
את הוראות החוק גם לאחר שבוצעה פעולת אכיפה. לדו־
גמה, ליד אלפי־מנשה הרס המנהל בנייה בלתי־חוקית, 
ובתגובה הציבו במקום עובדי ארגון הסיוע של האו”ם 
OCHA קרוונים לצד שילוט מתריס בדבר אחריותם לפ־
 OCHA עולה. בדרום הר חברון, ליד חרבת א־רהווה, ניסה
להקים יישוב קבע לתושבים פלשתינים. המנהל האזרחי 
הרס את הבנייה הבלתי־חוקית אך הארגון שב וחידש את 
הבנייה. בסופו של דבר החרים המנהל קונסטרוקציות 

ברזל לבנייה, משאית וכמה אוהלים. 

גורמים מדיניים מסרו ל’מקור ראשון’ כי למרות שא־
רגונים לא ממשלתיים עומדים לכאורה מאחורי הפעולות, 
הן זוכות לגיבוי מלא מממשלות בעולם. כך למשל, שגרירי 
ישראל בברלין ובוורשה זומנו לנזיפה במשרדי החוץ המקו־

מיים מכיוון שהמנהל האזרחי הרס פרויקטים שמומנו בידי 
ארגונים הנתמכים על ידי הממשלות הללו. מדינה נוספת 
התומכת ביד רחבה בפעולות לא חוקיות בשטח היא ספרד. 
במקרה אחר, מזכירת המדינה האמריקנית הילארי קלינטון 
יזמה שיחת טלפון עם פקידים ישראלים כדי לברר פרטים 

הנוגעים לתקריות נקודתיות שזכו לחשיפה תקשורתית.
מקרים אזוטריים אחרים, כגון פירוק אוהלים והחר־
מות ציוד, דורשים את התערבות היועץ לביטחון לאומי 
יעקב עמידרור ואפילו את זו של ראש הממשלה בנימין 
נתניהו עצמו, וזאת כתוצאה מפניות של ממשלות זרות. 
פקידים ישראלים הבקיאים בפרטים ציינו כי מעו־
רבות הדרג המדיני נדרשת בנושא מכיוון שהאירופים 
והפלשתינים עושים שימוש בפעולת מלקחיים בקמפיין 
משותף נגד ישראל. תחילה, ראש הממשלה הפלשתיני 
סלאם פיאד ושריו מעודדים את הבנייה הבלתי־חוקית 
של הארגונים האירופיים, ואחר כך הממשלות המממנות 
מפעילות לחץ מדיני על ישראל במטרה למנוע את אכי־

פת החוק. 
האירופים מצדם טוענים שישראל מעכבת במכוון 
בנייה למען הפלשתינים בשטחי C מתוך שאיפה אסט־

רטגית לסכל הקמת מדינה פלשתינית. עם זאת, בדיונים 
עם ישראל הם לא אומרים זאת במפורש אלא נתלים 
בטיעונים טכניים. בדיונים תכופים שמקיימים השגרי־

רים האירופים המוצבים בישראל עם פקידי משרד החוץ 
והמנהל האזרחי מאשימים האירופים את הצד הישראלי 
בהכשלה מכוונת של יוזמות בנייה למען הפלשתינים. 

אותו  מגדירים  האירופי,  הקו  על  זועמים  בישראל 
כ”מגמתי” ואף כ”עוין” ובמיוחד רותחים על הפרת החוק 
השיטתית. בוויכוחים המתמשכים עם האירופים אמרו 
בין היתר פקידים ישראלים כי ”אפילו לשיטתכם שלפיה 
ביהודה ושומרון שורר כיבוש, אזי יש לציית לחוקי הכי־

בוש. בשום מקום בעולם לא מקובל שמדינה זרה מגבה 
הפרות של החוק המקומי, גם אם הוא אינו מקובל עליה”. 
עוד אמרו כי ”בשנת 2011 לבדה אושרו למעלה ממאתיים 
פרויקטים (של בנייה – א”כ) בכל רחבי יו”ש. איך אפשר 
לטעון שאנחנו שמים להם (לפלשתינים – א”כ) רגליים”?

העימות בין הצדדים נמשך כבר כמה חודשים, אך 
עד כה פעלו שני הצדדים לשמור על פרופיל נמוך. בד 
בבד, חרף הכעס על הגישה האירופית, החלה עבודת מטה 
משותפת של הצדדים במטרה להתגבר על המחלוקת. 
בשיחות המתקיימות בימים אלה בין משרד החוץ, המ־

נהל האזרחי, הדרג המדיני והשגרירים האירופים נבנה 
מנגנון שמטרתו לקצר מאוד את הליכי התכנון והבנייה 
של יוזמות הבינוי הזרות בפרויקטים קטנים ובינוניים. 

# מאתיים פעולות בינוי לא חוקיות של ארגונים לא ממשלתיים/ממשלות אירופיות

# לחץ מדיני כבד, כגון התערבות של קלינטון, מונע אכיפת חוק

# ישראל זועמת: ראש הממשלה, עמידרור ואחרים נאלצים לעסוק בזוטות

# חרף הכעס, מנגנון תיאום חדש יאפשר אישור מהיר של פרויקטים אירופיים
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הפונים קראו ליועץ המשפטי 

לממשלה להאשים את החותמים 
בגין המרדה ושידול לאי־ציות 

לפקודה חוקית 0 ח”כ שלי 
יחימוביץ’: ”זו חציית קו אדום”

ישי פרידמן וחור אוריאל נזרי

סערה ציבורית מתחוללת בימים אלו בעקבות פר־
סום עצומת המרצים הקוראת לטייסי חיל האוויר לסרב 
לפקודת התקפה באיראן, אם תוטל עליהם כזאת. כפי 
שפורסם השבוע לראשונה ב’מקור ראשון’, כ־400 איש 

אקד־ אנשי  ובהם   -
מיה בכירים ומשפט־

נים - חתמו על גילוי 
דעת שבו הם קוראים 
לטייסים לסרב לפ־
מת־ לתקיפת  קודה 

קני הגרעין. 
יו”ר מפלגת הע־

בודה שלי יחימוביץ’ 
עצומת  כי  אמרה 
המרצים היא חציית 
קו אדום. ”אני מס־
מו־ באופן  תייגת 
מהעצומות  חלט 
לטייסי  שקוראות 
לסרב  האוויר  חיל 
יידרשו  אם  פקודה 
באיראן.  לפעול 
למרי,  קריאה  זאת 
בל־ פוגעת  והיא 
כידות של החברה 
הישראלית ובערכי 

הדמוקרטיה. ביקורת על הדרג המדיני היא לגיטימית, 
חשובה ונחוצה, אבל חלוקת הנחיות מפורטות לחיילי 

צה”ל היא חציית קו אדום”, קבעה יחימוביץ’.
הפורום המשפטי למען ארץ ישראל פנה ליועץ 
, באמצעות עו”ד יוסי פוקס, בד־ המשפטי לממשלהֿֿ
רישה לפתוח בחקירה פלילית נגד חותמי העצומה. 
דמוקרטיה  בדרך של  יש לפעול  כי  צוין  בפנייה 
מתגוננת וליישם את הוראות החוק הפלילי ככתבן 
וכלשונן, ולדרוש ממשטרת ישראל לפתוח נגדם 
בחקירה פלילית בגין עברות הסתה ושידול לאי־
ציות לפקודה חוקית בתקופה של פעולות איבה, 

עברה שעונשה שבע שנות מאסר.
תנועת ’אם תרצו’ פנתה אף היא ליועץ וינשטיין 
בדרישה שיפתח בחקירה וזאת בחשד לעברה נוספת 

מסוג המרדה. ”הדברים המפורשים אינם מותירים 
”אם  לווינשטיין.  הפעילים  כתבו  לספק”,  מקום 
החוק בישראל שווה לכול, על הפרקליטות להורות 
על פתיחת חקירה מיידית נגד מנסחי העצומה וחו־

תמיה בחשד להמרדה”.
בימין שלחו חיצים לכיוונו של פרופ’ מני מאוטנר, 
דקן הפקולטה למשפטים לשעבר באוניברסיטת תל־

אביב. יו”ר מועצת יש”ע, דני דיין, קרא ליו"ר הוועדה 
לבחירת שופטים, השר יעקב נאמן, למחוק את פרופ’ 
מאוטנר מרשימת המועמדים לבית המשפט העליון. 
”קריאתו של מאוטנר לטייסי חיל האוויר לסרב פקודה 
הופכת אותו לעבריין אידיאולוגי מסוכן”, אמר דיין, 
”ברור שכהונתו בבית המשפט העליון רק תיתן בידיו 
כלים לבצע את הפו־

טש שבו החל”. 
הגיב  מאוטנר 
לתלונה  אתמול 
ליועץ  שהוגשה 
לממשלה  המשפטי 
ישראל,  ולמשטרת 
רא־ ל’מקור  ואמר 

”מבחינתי  שון’: 
לאקדמיה,  חזרתי 
לשקט, לאנונימיות. 
זהו, אין לי מה לה־

גיד עוד, אמרתי את 
מה שהיה”.

ר  ו ס פ ו ר פ ה
לעצם  גם  התייחס 
ומסר  העתירה 
ראשון’  ל’מקור 
חלקית  הסתייגות 
”הני־ מהעצומה. 

שלא  מלמד  סיון 
מתבקש  אתה  אחת 
לחתום על עצומה שאתה מזדהה עם תכניה העי־

קריים ועם כוונותיה, גם אם לא עם כל האמור בה, 
וגם אם לא עם כל ניסוחיה. אני חושב שהכתובת 

צריכה להיות הממשלה, ולא הטייסים”, אמר. 
דיני  את  הבנתו  לפי  כי  מאוטנר  הוסיף  עוד 
היו  אבל  בהפצצה,  משפטית  בעיה  אין  המלחמה 
עמם  מזדהה  שהוא  אחרים  רבים  דברים  בעצומה 
- בעיקר הדגשת הסכנות החמורות שפעולה כזו, 
ככל שתיעשה בלא שיתוף פעולה עם ארצות הב־

רית, עשויה להביא על ישראל. ”הסכנות הללו הן 
בחשבון  מביא  כשאני  גם  חסרות־תקדים,  בעיניי 
את האסון הנורא של מלחמת יום הכיפורים. לכן 
חתמתי על העצומה. זמנים בלתי רגילים מחייבים 

צעדים בלתי רגילים”.

בעקבות פרסום 'מקור ראשון'

דרישה לפתוח בחקירה נגד חותמי 
העצומה הקוראת לטייסים לסרב פקודה

מיה בכירים ומשפט־
נים - חתמו על גילוי 
דעת שבו הם קוראים 

בודה שלי יחימוביץ’ 
עצומת  כי  אמרה 
המרצים היא חציית 

מהעצומות  חלט 
לטייסי  שקוראות 
לסרב  האוויר  חיל 
יידרשו  אם  פקודה 

הפרסום שהצית את המהומה. שער 'מקור ראשון' 
ביום רביעי השבוע


