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מבוא
בניית  מאז  ישראל  מדינת  שהקימה  ביותר  והיקר  ביותר  הגדול  התשתיות  פרויקט   – ההפרדה  בגדר  עוסק  זה  דו"ח 
אזרחים  נגד  פלסטינים  שביצעו  הפיגועים  תקופת  שיא   ,2002 ביוני  והשישים.  החמישים  בשנות  הארצי  המוביל 
ישראלים, החליטה הממשלה על הקמת הגדר וקבעה כי היא אינה אלא אמצעי ביטחון זמני שנועד להגן על מדינת 
ישראל מפני התקפות טרור מהגדה המערבית. בכל ההחלטות והמסמכים בנושא הודגש שהגדר אינה מסמנת גבול 

מדיני עתידי.

אלא שגדר ההפרדה הוקמה ברובה הגדול בתוך השטח הכבוש של הגדה המערבית ובמתכונת של מכשול גבול. תוואי 
הגדר, שנקבע בין השאר על פי מיקומן של התנחלויות רבות, יוצר תשתית לסיפוח דה-פקטו של מרבית ההתנחלויות 
הפלסטינים  התושבים  של  האדם  בזכויות  רבות  פגיעות  גוררת  ההפרדה  גדר  גם  להתנחלויות,  בדומה  והמתנחלים. 
בזכות לרמת חיים  בזכות לחופש התנועה,  בזכות לקניין,  פגיעה  ובהן   – – מעבר לפגיעה הישירה של עצם הקמתה 

נאותה ובזכות הקולקטיבית להגדרה עצמית.

דו"ח זה בוחן, עשר שנים לאחר תחילת בניית הגדר, את השלכותיה על הקהילות הפלסטיניות השוכנות משני צדיה. 
הדו"ח מציג את משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל באזורי מרחב התפר המצויים בצד ה"ישראלי" של גדר ההפרדה, 
מקרים.  ארבעה  באמצעות  התושבים  של  והקולקטיביות  הפרטיות  בזכויות  פגיעתו  אופני  את  ומתאר  אותו  מבקר 

דו"ח זה אינו עוסק בהשפעות של גדר ההפרדה באזור ירושלים, נושא שלו ייחד בצלם דו"ח נפרד בעתיד. 

הפרק הראשון של הדו"ח בוחן את השאלה האם הגדר היא אכן אמצעי ביטחוני זמני, כפי שטוענת המדינה. בפרק 
השני מובאים נתונים מעודכנים בנוגע לגדר ולהשפעותיה. הפרק השלישי עוסק במרחב התפר ובהגבלות שמטילה 
ישראל, באמצעות משטר ההיתרים, על כניסת פלסטינים לאזורים אלה ועל השהייה בהם. הפרק הרביעי סוקר את 
ההשפעות ארוכות הטווח של הגדר על ארבע קהילות פלסטיניות: הכפר ברטעה א-שרקייה שנותר בצד ה"ישראלי" 
של הגדר, הכפר ג'יוס שאדמותיו נותרו בצד ה"ישראלי" של הגדר, העיר קלקיליה שהוקפה בגדר מכל עבריה והעיירה 
ביר נבאלא שנכלאה במובלעת. הפרק החמישי סוקר את הפרות זכויות האדם של הפלסטינים שגרמה הקמתה של 

גדר ההפרדה. 
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 פרק 1
הגדר – אמצעי ביטחוני זמני? 

א. החלטות הממשלה 
לענייני  השרים  ועדת  החליטה  ישראל,  שטח  בתוך  פלסטינים  שביצעו  פיגועים  של  שורה  בעקבות   ,2002 באפריל 

ביטחון לאומי להקים גדר "כדי לסכל, לשבש ולמנוע חדירת פעילות חבלנית מתחומי יהודה ושומרון לישראל".1 

שבצפון-מערב  מסאלם   – הגדר  של  הראשון  השלב  הקמת  את  הממשלה  אישרה   ,2002 ביוני  מכן,  לאחר  חודשיים 
זו, כמו בהחלטות נוספות בנושא שקיבלה הממשלה  הגדה המערבית ועד להתנחלות אלקנה שבמערבה. בהחלטה 
בשנים שלאחר מכן, נקבע כי גדר ההפרדה היא "אמצעי ביטחוני זמני למניעת פיגועי טרור ואינה מבטאת גבול מדיני 
גדר  את  לפרק  יהיה  אפשר  כי   2004 בפברואר  העליון  המשפט  בית  בפני  טענה  אף  המדינה  פרקליטות  אחר".2  או 

ההפרדה "כאשר יוסכם הגבול בין הצדדים, או כאשר יתקיימו נסיבות אחרות אשר יצדיקו זאת".3

היו  לא  הגדר  תוואי  קביעת  בעת  ההחלטות  מקבלי  בפני  שעמדו  השיקולים  כי  נראה  אלה,  ברורים  לדברים  בניגוד 
ומתנחלים  התנחלויות  שיותר  כמה  הגדר  באמצעות  להקיף  ביקשו  הם  כי  מעלה  התוואי  בחינת  בלבד.  ביטחוניים 
ולאפשר בכך את סיפוחם דה-פקטו לישראל. דו"ח שפרסמו הארגונים בצלם ובמקום בשנת 2005 הראה כיצד ב-12 
ובהן  התנחלויות,  של  עתידיות  הרחבה  תוכניות  היה  ההפרדה  גדר  תוואי  בקביעת  המרכזי  השיקול  לפחות  מקרים 
תוכניות שהליך אישורן במועצת התכנון העליונה של המנהל האזרחי טרם החל.4 בארבע עתירות שהגישו תושבים 
ומודיעין  סלעית  מנשה,  אלפי  צופין,  להתנחלויות  בסמוך  הגדר  בתוואי  שעסקו   – האדם  זכויות  וארגוני  פלסטינים 
עילית – הגיעו השופטים למסקנה דומה, והורו לשנות את התוואי לאחר שהבהירו שתוכניות הרחבה עתידיות אינן 

שיקול רלוונטי.5 

למשל,  כך,  ישראל.  של  העתידי  גבולה  את  כמסמנת  לגדר  בכירים  ושרים  ממשלה  ראשי  התייחסו  השנים  במהלך 
יהיו  ההפרדה,  לגדר  ממערב  להישאר  המיועדים  ההתנחלויות,  גושי  כי  אמר  שרון,  אריאל  לשעבר,  הממשלה  ראש 
"חלק ממדינת ישראל, מחוברים טריטוריאלית לישראל".6 שרת המשפטים לשעבר, ציפי לבני, אמרה כי גדר ההפרדה 

1   החלטה מס' ב/64 של ועדת השרים לענייני ביטחון מ-14.4.02. 

http://www.pm.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2006/04/des4783.htm .30.4.06-2   החלטת ממשלה מס' 4783 מ
להחלטות נוספות ר' החלטה מס' 2077 מ-23.6.02 )בהחלטה זו לא כתוב "זמני"(, החלטה מס' 883 מ-1.10.03 והחלטה מס' 3283 מ-20.2.05. 

להרחבה ר' בצלם, במסווה של ביטחון – הרחבת ההתנחלויות בחסות מכשול ההפרדה, דצמבר 2005, עמ' 19-9.
http://www.btselem.org/sites/default/files2/publication/200512_under_the_guise_of_security_heb.pdf

3   תשובת המדינה בבג"ץ 639/04, האגודה לזכויות האזרח נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' מ-4.2.04.

4   במסווה של ביטחון – הרחבת ההתנחלויות בחסות מכשול ההפרדה, בצלם, דצמבר 2005, עמ' 85-21. 

5   בנוגע להתנחלות אלפי מנשה ר' בג"ץ 7957/04, זהראן יונס מוחמד מראעבה ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח' מ-15.9.05. ב-29.8.07 דחה בג"ץ את 
10309/06 ו-10714/06, מועצה מקומית אלפי מנשה ויאסין יונס מוחמד מראעע  עתירת המועצה המקומית אלפי מנשה נגד שינוי תוואי המכשול. בג"ץ

 בה ואח' נ' ממשלת ישראל ואח'  בנוגע להתנחלות צופין, ר' בג"ץ 2732/05 ראש מועצת עיריית עזון, עבד אלטיף חוסין ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' 
15.6.06. תוואי המכשול שונה רק בעקבות עתירה נוספת של המוקד להגנת הפרט בבקשה לצו לפי פקודת ביזיון בית המשפט מ-5.10.09. בנוגע להתת -מ
נחלות סלעית ר' בג"ץ 11344/03, 10905/05, 11765/05 ו-8109/07, פאיז סלים ואח', ראש עיריית ג'יוס ואח', ראש מועצת הכפר ח'רבת ג'בארה ואח' 
והמועצה המקומית כוכב יאיר נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון, ראש הממשלה ואח' מ-9.9.09. בנוגע להתנחלות מודיעין עלית ר' בג"ץ 8414/05, 

אחמד עיסא עבדאללה יאסין, ראש המועצה הכפרית בילעין נ' ממשלת ישראל ואח' מ-4.9.07. 

6   אלוף בן וניר חסון, "שרון: הפינוי יחל באמצע אוגוסט", הארץ, 10.5.05. ר' גם אלוף בן, "ראש הממשלה מזהיר את הפלשתינאים: מה שתוכלו לקבל 
חומה ומחדל: גדר ההפרדה – ביטחון או חמדנות?, ספרי עליית הגג, ידיעות  27.11.03, שאול אריאלי ומיכאל ספרד,  הארץ,  היום – לא תקבלו מחר", 

אחרונות וספרי חמד, 2008, עמ' 276. 
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תשמש כ"גבולה העתידי של מדינת ישראל".7 שר הביטחון, אהוד ברק, אמר מצדו ש"כאשר אנו בונים גדר ברור שיש 
אזורים מעבר לגדר, וברור שבהסדר קבע... האזורים האלה שמעבר לגדר לא יהיו חלק ממדינת ישראל".8 

גם מהבחינה הטכנית הוקמה גדר ההפרדה כגבול. כך, המכרז של משרד הביטחון להקמת הגדר התייחס ל"דרישות 
בנמלי  המצויה  גבולות  ולביקורת  לרישום  טכנולוגית  מערכת  ואותה   – גבול"9  לגדר  הצה"לי  הניסוי  של  הטכניות 
התעופה ובמעברים הבינלאומיים של ישראל עתידה להיות מופעלת במעברים ובשערים שהוקמו בה. במעבר ריחן, 
המוביל לברטעה א-שרקייה, אף מתנהלות בדיקות דומות לאלה המתקיימות בנמלי תעופה.10 בסיור במרחב התפר 
שערכה הוועדה לביקורת המדינה – בעקבות דו"ח מבקר המדינה בנוגע לשילוב אמצעים טכנולוגיים במעברי גדר 
ההפרדה – אמר ראש מנהלת מרחב התפר, נצח משיח, כי "המרכיב המשמעותי בשליטה על המידע על אלה שנכנסים 
2000. לא רחוק היום  גבולות[  ]רישום בקורת  ורשב"ג  יהיה בהפעלת מערכות הזיהוי הביומטרי  ועל זהות הנכנסים 

שזה יקרה".11 

ב. פסיקת בית המשפט העליון
מקטעים  של  וחוקיותם  בכלל,  הגדר  חוקיות  שעניינן  עתירות  מ-150  ביותר  להכריע  נדרש  העליון  המשפט  בית 
מסוימים בה בפרט. רוב העתירות נדחו לאחר שהשופטים קיבלו את עמדת המדינה ולפיה הגדר היא זמנית וכן כי 
השיקולים שעמדו בפני מתכנני התוואי היו ביטחוניים בלבד. השופטים התעלמו מהצהרות של גורמים רשמיים בנוגע 

לייעודה המדיני של גדר ההפרדה, שהביאו בפניהם העותרים. 

שני פסקי דין עקרוניים שנכתבו על ידי נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט אהרון ברק – האחד בפרשת בית 
סוריכ מיוני 2004 והשני בפרשת אלפי מנשה מספטמבר 2005 – קבעו את המסגרת התיאורטית לפסיקה בנושא זה. 

העתירה בפרשת בית סוריכ התייחסה ל-40 ק"מ מתוואי הגדר באזור הכפרי שממערב לרמאללה, שבו החלו כבר 
העבודות בשטח לבניית הגדר. השופט ברק תחם את הדיון בעתירה לשתי שאלות: האחת, שאלת הסמכות להקים 
הוא  זה  באזור  – האם התוואי שנקבע  קיימת  כזו  גדר ההפרדה בתוך שטח הגדה; השנייה, בהנחה שסמכות  את 

חוקי.

השופט ברק ענה בחיוב על השאלה הראשונה, תוך שהוא מסייג ומבהיר כי "המפקד הצבאי אינו מוסמך להורות 
'סיפוח'  יכולה לבוא מטעמים של  על הקמת גדר ההפרדה אם טעמיו הם מדיניים-פוליטיים. גדר ההפרדה אינה 
זאת  ובמקום   – הגדר  מטרת  זו  כי  העותרים  טענת  את  דחה  השופט  ואולם  ישראל".  למדינת  מהאזור  שטחים 
קיבל את טענת המדינה במלואה וקבע כי "על פי התשתית העובדתית שהונחה לפנינו הטעם להקמת הגדר הוא 

ביטחוני".12 

ייחד השופט ברק לבחינת שאלת חוקיות התוואי באזור נשוא העתירה. הוא קבע כי שאלה  את עיקר פסק הדין 
התושבים  של  חירותם  )בענייננו,  הפרט  של  חירותו  את  להגביל  "ניתן  ולפיו  המידתיות,  עקרון  פי  על  תוכרע  זו 
המקומיים הנתונים לתפיסה לוחמתית( כדי להגשים מטרות ראויות )לענייננו, ביטחון המדינה ואזרחיה וביטחון 
כי הפגיעה בתושבים בשל מיקום  הינה מידתית".13 במקרה שבפניו, קבע השופט ברק  ובלבד שההגבלה  האזור( 

התוואי הייתה קשה: 

7   יובל יועז, "לבני: גדר ההפרדה – גבולה העתידי של ישראל", הארץ, 30.11.05.

8   ראיון לגל"צ, 4.12.07

9   ר' פרטי ביצוע של תוכנית "מרחב התפר" באתר מרחב התפר של משרד הביטחון, 
http://www.seamzone.mod.gov.il/Pages/Heb/bitzua.htm

10   ר' פירוט הדרך בה מופעל מעבר זה בהמשך, בחלק של המקרים לדוגמא. 

11   פרוטוקול סיור הוועדה לענייני ביקורת המדינה במרחב התפר – עוטף ירושלים, יום ראשון, י' בכסלו התשס"ו )11 בדצמבר 2005(, עמ' 21. ר' גם 
ג' – נספח מערכות מידע – מנהלת מתאם פעולות הממשלה בשטחים בדו"ח הוועדה  126 ו-132-131; נספח  31.8.05, עמ'  56א',  דו"ח מבקר המדינה 

להסדרה, פיקוח ואכיפה בתעסוקת עובדים פלסטיניים בישראל, הוגש לממשלה ב-12.5.11, עמ' 72.

12   פסקאות 28-27 בבג"ץ 2056/04, מועצת הכפר בית סוריק ואח' נ' ממשלת ישראל ואח', 30.6.04.

13   שם, פסקה 36. 
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חיים בהפרעה ההשפעות ארוכות הטווח של גדר ההפרדה

של  בחייהם  פוגעת  היא  קילומטר.  כארבעים  היא  שלפנינו  הצווים  נשוא  ההפרדה  גדר  של  אורכה   
תוואי  ידי  על  נתפסות  מאדמותיהם  דונם  אלפים  ארבעת  מקומיים.  תושבים  אלף  וחמישה  שלושים 
בהם  כפרים  שמונה  בין  חוצצת  הגדר  נעקרים.  עצמו  בתוואי  הגדלים  זית  עצי  ואלפי  עצמה,  הגדר 
הן  הגדול  חלקן  מאדמותיהם.  דונם  אלף  משלושים  למעלה  לבין  המקומיים  התושבים  מתגוררים 
וגידולים חקלאיים שונים. משטר  אדמות מעובדות, והן כוללות עשרות אלפים של עצי זית, עצי פרי 
או  למנוע  בכוחו  אין  רבים,  קרקע  שטחי  על  הוחל  ואשר  לקבוע  מבקש  הצבאי  שהמפקד  הרישוי 

להפחית באופן משמעותי את ממדיה של הפגיעה הקשה בחקלאים המקומיים.14 

השופט ברק קבע שהאיזון בין צורכי הביטחון לבין הפגיעה בתושבים נעשה באופן שאינו ראוי – ולפיכך התוואי אינו 
מידתי – והורה למדינה לבטל שישה מתוך שמונת צווי תפיסת המקרקעין שבנוגע אליהם הוגשה העתירה, ולבחון 

מחדש צו נוסף.15 

וביצעה שינויים  בעקבות פסק הדין בפרשת בית סוריכ, בחנה מערכת הביטחון מחדש את כל תוואי גדר ההפרדה 
היקף  את  לצמצם  במטרה  חארת',  בני  וח'רבת'א  בילעין  הכפרים  באזור  התוואי  שונה  למשל,  כך,  רבים.  במקטעים 
האדמות של כפרים אלה שנותרו ממערב לגדר כדי לאפשר את הקמתה של שכונת מתתיהו צפון בהתנחלות מודיעין 

עילית.16

הדעת  חוות  את  בהאג  לצדק  הבינלאומי  הדין  בית  פרסם  סוריכ  בית  בפרשת  הדין  פסק  שניתן  לאחר  ימים  עשרה 
המייעצת שלו בנוגע לחוקיותה של גדר ההפרדה ושל התוואי שלה. בית הדין קבע כי הקמת הגדר בתוך שטח הגדה 
שההתנחלויות,  ומאחר   – הפלסטינים  של  האדם  בזכויות  פוגעת  שהיא  מאחר  השאר  בין  חוקית,  אינה  המערבית 

שהגדר נועדה לתרום לסיפוחן לישראל ולהנצחתן, הוקמו תוך הפרה של המשפט ההומניטארי הבינלאומי.17 

2005, ניתן פסק הדין של בג"ץ בנוגע לתוואי הגדר באזור אלפי מנשה, בהרכב  יותר משנה לאחר מכן, בספטמבר 
של תשעה שופטים. פסק הדין עסק בקטע מהגדר שהקיף את ההתנחלות כשהוא כולא חמישה כפרים פלסטיניים 
– ערב א-רמאדין אל-ג'נובי, ערב אבו פרדה, ואדי א-רשא, א-דבעה וראס א-טירה – בתוך מובלעת. הגדר הפרידה 
ומשאר הגדה המערבית. השופט ברק שב  ובודדה אותם מהיישובים הסמוכים  את תושבי הכפרים מאדמותיהם 
אינה  כולה  הגדר  ולפיה  בהאג  הדין  בית  של  הדעת  חוות  את  ודחה  ביטחוניים  לצרכים  הוקמה  הגדר  כי  וקבע 

חוקית. 

בפסק דין זה התייחס ברק לראשונה לסמכותו של המפקד הצבאי לנקוט צעדים שנועדו להגן על המתנחלים וקבע 
כי גדר ההפרדה היא אמצעי חוקי להשגת מטרה זו, בלי קשר לשאלת חוקיותן של ההתנחלויות עצמן: 

הסמכות להקים גדר הפרדה להגנה על חייהם וביטחונם של המתיישבים הישראלים נגזרת מהצורך 
של  האדם  מכבוד  מתבקשת  היא  האג(.  לתקנות   43 )סעיף  הציבוריים'  והביטחון  'הסדר  על  לשמור 
כל אדם באשר הוא אדם. היא נועדה לשמור על חייו של כל אדם אשר נברא בצלם אלוהים. חייו של 
מי שנמצא באזור שלא כדין אינם הפקר. גם מי שמצוי באזור בניגוד לחוק, אינו הופך בכך למי שמצוי 

מחוץ לחוק.18 

עם זאת, השופט ברק קבע כי התוואי אינו מידתי והורה למדינה לפרק את הגדר באזור זה.19 הייתה זו הפעם הראשונה 
שבה בג"ץ פסל קטע מהמכשול שכבר הוקם והורה למדינה לבחון את התוואי מחדש. 

14   שם, פסקה 82. 

15   שם, פסקאות 49 ו-86-81. להרחבה בנושא צווי התפיסה לצרכים צבאיים ר' הגדר הרעה – הפרת זכויות האדם כתוצאה ממכשול ההפרדה, בצלם, 
מארס 2003, עמ' 13. ר' גם "היבטים משפטיים" באתר מרחב התפר של משרד הביטחון:

http://www.securityfence.mod.gov.il/pages/heb/bitzua.htm

16   להרחבה בנושא תוואי הגדר באזור זה ר' במסווה של ביטחון, עמ' 73-61. ר' ה"ש 4.

 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Authority )Request for advisory opinion(,   17
The International Court of Justice, 9.7.04, para. 114-142.

18   פסקה 19 בבג"ץ 7957/04, זהראן יונס מחמד מראעבה ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח' מ-15.9.05.

19   שם, פסקה 114.
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נוספים  מקרים  היו  בלבד,  ביטחוניים  משיקולים  ומוקמת  זמנית  הגדר  ולפיה  בעמדתו  נותר  המשפט  שבית  למרות 
שבהם הורו השופטים למדינה להרוס חלקים מהגדר שכבר נבנו או לשנות את התוואי שלה:

גדר ההפרדה  בנוגע לתוואי  דיון בעתירה  גדר ההפרדה, התקיים  בניית  , ארבע שנים לאחר שהחלה   	2006 ביוני 
על אדמות הכפרים עזון וג'יוס, באזור ההתנחלות צופין. בית המשפט אישר בעבר את התוואי באזור זה וקיבל 
את טענת המדינה כי הוא מבוסס על שיקולים ביטחוניים.20 ואולם בפעם הזו, בעקבות מידע שהציגו העותרים, 
שיקולים  לא  כי  לשופטים  התברר  ראשית,  אותו.  הטעו  המדינה  פרקליטות  נציגי  כי  המשפט  לבית  התברר 
כי  התברר  שנית,  צופין.  בהתנחלות  תעשייה  אזור  להקים  הרצון  אלא  התוואי  קביעת  בבסיס  עמדו  ביטחוניים 
הבטחת נציגי הפרקליטות ולפיה יוכלו החקלאים הפלסטינים להמשיך ולעבד את אדמתם לא התממשה. בית 
המשפט קבע כי "נוכח טבעה הזמני של הגדר" תכנונה "אינו צריך להתבסס על הרצון לכלול בצידה ה'ישראלי' 
יישובים, בפרט כאשר מדובר בתוכניות מתאר שאינן עומדות למימוש  נועדו להרחבת  של הגדר שטחים אשר 

קרוב". תיקון תוואי הגדר באזור זה הושלם רק שלוש שנים לאחר פסיקת בג"ץ.21 

כמעט   ,  	2011 ביוני  רק  בילעין.  הכפר  אדמות  על  שהוקמה  הגדר  תוואי  את  לתקן  בג"ץ  הורה   2007 בספטמבר 
ארבע שנים לאחר פסיקת בג"ץ, הושלמה העתקת הגדר.22 

2009	  הורה בג"ץ על שינוי תוואי גדר ההפרדה בשטח אדמות הכפרים ג'יוס ופלאמיה שבהן תוכננה  בספטמבר 
הרחבת ההתנחלות צופין לכיוון צפון.23 תיקון תוואי זה אמור להתחיל במחצית 2012, שלוש שנים לאחר פסיקת 

בג"ץ. 

בספטמבר 2009	  הורה בג"ץ לפרק קטע מהגדר שנועד לאפשר את הרחבת ההתנחלות סלעית תוך שהוא כולא 
בצדו המערבי של המכשול את הכפר ח'רבת ג'בארה.24 עבודות פירוק קטע זה מיועדות להסתיים בסוף 2012. 

20   בג"ץ 8172/02 ו-8532/02, אבתסאם מחמד אברהים ואח' ורשיד עבד אלסלאם סלאמה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית מ-14.10.02.

21   בג"ץ 2732/05, ראש מועצת עיריית עזון, עבד אלטיף חוסין ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' מ-15.6.06. תוואי המכשול שונה בעקבות בקשה שהגיש 
המוקד להגנת הפרט לפי פקודת ביזיון בית המשפט ב-5.10.09.

22   בג"ץ 8414/05, אחמד עיסא עבדאללה יאסין, ראש המועצה הכפרית בילעין ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' מ-4.9.07. ר' גם באתר בצלם: 11 6 29: גם 
אחרי העתקת מכשול ההפרדה, כ-1,300 דונם מאדמות בילעין נותרו ממערב לו

 .http://www.btselem.org/hebrew/topic-page-49
ר' גם כל האמצעים כשרים – מדיניות ההתנחלות בגדה המערבית, בצלם, יולי 2010, עמ' 27.

ג'בארה ואח' והמועצה  ג'יוס ואח', ראש מועצת הכפר ח'רבת  פאיז סלים ואח', ראש עיריית  ו-8109/07,   11765/05  ,10905/05  ,11344/03 23   בג"ץ 
המקומית כוכב יאיר נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון, ראש הממשלה ואח' מ-9.9.09.

24 שם.
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פרק 2 נתונים

א. התוואי של גדר ההפרדה
אורכו של תוואי הגדר – כפי שאושר בהחלטת הממשלה האחרונה בנושא מאפריל 2006, ולאחר תיקונים שבוצעו בו 

בעקבות פסיקות בג"ץ – עומד על 708 ק"מ: יותר מפי שניים מאורכו של הקו הירוק שהוא 320 ק"מ.25 

התוואי ארוך ומפותל ו-85% ממנו עובר בתוך שטח הגדה, בעיקר באזורים שבהם הקימה ישראל התנחלויות ואזורי 
ובאזורים  הגדה  שבצפון  ג'נין  באזור  כמו   – הירוק  לקו  ברובו  התוואי  נצמד  אחרים  באזורים  ישראליים.  תעשייה 

המדבריים בדרום ובדרום-מערב הגדה.26 

 85 מצויות  זה  בשטח  ירושלים.27  מזרח  כולל  המערבית,  הגדה  משטח   9.4% נותרו  הגדר  של  ה"ישראלי"  בצידה 
שהם  מאחזים,  ו-20  ירושלים,  של  השיפוט  לתחום  שסופחו  הגדה  בשטחי  שנבנו  השכונות   12 ובהן   – התנחלויות 
אזורי  שמונה  וכן   – ממשלה  משרדי  של  ובסיוע  בתמיכה  אך  הממשלה  של  רשמי  אישור  ללא  שהוקמו  התנחלויות 

תעשייה.

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בהתנחלויות אלה חיים 428,511 מתנחלים, שהם כ-85% מכלל אוכלוסיית 
המתנחלים. 238,526 מהם מתגוררים בהתנחלויות בגדה, והשאר הם תושבי השכונות שנבנו במזרח ירושלים.28

ב. בניית גדר ההפרדה
גדר ההפרדה נבנתה כמכשול הכולל מערכת של גדרות )"מונעת", "מתריעה" ו"מעכבת"(, מכשול נגד כלי רכב, דרכי 
ל-100   35 בין  נע  המכשול  של  הכולל  הרוחב  ותצפית.  התרעה  ואמצעי  החומה  או  הגדר  צדי  משני  וטשטוש  פטרול 
כלל  בדרך  מטרים,  שמונה  שגובהה  בטון  כחומת  ההפרדה  מגדר  אחוזים  ארבעה  נבנו  הביטחון,  משרד  לפי  מטר.29 

באזורים עירוניים, כמו מזרח ירושלים, קלקיליה וטול כרם.30

לפי נתוני המשרד לתיאום עניינים הומניטאריים של האו"ם )OCHA(, הושלמה עד יולי 2012 בנייתם של 439.7 ק"מ, 
שהם 62.1% מהתוואי. 56.6 ק"מ נוספים, המהווים 8% נמצאים בתהליך בנייה, ועוד 211.7 ק"מ – 29.9% מהתוואי – 

טרם נבנו.31 

25   החלטת ממשלה מס' 4783 מ-30.4.06. בהחלטת הממשלה לא צוין אורכה של גדר ההפרדה. הנתון בדבר אורכה של הגדר לקוח מהשפעתה 
ההומניטארית של הגדר בגדה המערבית – יולי 2012, המשרד לתיאום עניינים הומניטאריים )OCHA( – השטח הפלסטיני הכבוש, יולי 2012:

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_factsheet_july_2012_hebrew.pdf
עדכון בנושא הגדר – שבע שנים לאחר מתן חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק על הגדר: השפעת הגדר באזור ירושלים,  ר' גם 

המשרד לתיאום עניינים הומניטאריים )OCHA( – השטח הפלסטיני הכבוש, האו"ם, יולי 2011, עמ' 3.

26   שם. 

27   שטחה של הגדה המערבית הוא 5,602,951 דונם. ר' כל האמצעים כשרים, עמ' 10, ר' ה"ש 23.

28   הנתונים לגבי אוכלוסיית המתנחלים בגדה המערבית מעודכנים לסוף 2010 ובשכונות הישראליות במזרח ירושלים לסוף 2009. לפירוט הנתונים על 
http://www.btselem.org/hebrew/settlements/statistics :ההתנחלויות ואוכלוסייתן בגדה המערבית ר' באתר בצלם

29   מועצת הכפר בית סוריק ואח' נ' ממשלת ישראל ואח', פסקה 7. ר' ה"ש 12.

http://www.securityfence.mod.gov.il/Pages/Heb/mivne.htm :"30   אתר "מרחב התפר

31   השפעתה ההומניטארית של הגדר בגדה המערבית – יולי 2011, ר' ה"ש 25.
 http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_factsheet_july_2012_hebrew.pdf
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"אדמות  הם  דונם,   26,622 מתוכם,   88% דונם.   30,261 לתפיסת  צבאיים  צווים  הצבא  הוציא  הגדר  הקמת  לצורך 
פרטיות של תושבים פלסטינים". 179 דונם, המהווים 0.6%, הם אדמות בבעלות של אזרחים ישראלים. השאר, 3,460 
ככאלה  שנרשמו  אדמות  או  מדינה"  כ"אדמות  עליהן  הכריזה  שישראל  אדמות  הם  מהשטח,   11.4% המהווים  דונם 
בזמן המנדט הבריטי.32 ב-2004 פרסם הצבא עשרה צווים צבאיים האוסרים כל בנייה חדשה במרחק של כמאתיים 
מטר משני צדי גדר ההפרדה, עד דרומית לקלקיליה.33 בשנים 2007-2004 הרס המנהל האזרחי יותר מ-160 מבנים 

שבסמוך אליהם הוקמה הגדר.34

לפי נתוני המנהל האזרחי, היקף האדמות שנותרו בצדה ה"ישראלי" של גדר ההפרדה שכבר נבנתה, בשטח שבינה 
לבין הקו הירוק, מגיע ל-184,868 דונם שהם 3.3% משטח הגדה.35 

החלקים שבנייתם טרם החלה עתידים להקיף את גושי ההתנחלויות שבעומק הגדה המערבית – "אצבעות" קדומים, 
אריאל, מעלה אדומים וגוש עציון. באזורים אלה הצבא תפס כבר את האדמות המיועדות לשמש את גדר ההפרדה 
אריאל  קדומים,  ב"אצבעות"  הבנייה  אולם   – נבנו  כבר  ומדרומה  אריאל  להתנחלות  ממזרח  הגדר  של  ומקטעים   –
ומעלה אדומים מוקפאת, ככל הנראה גם בשל התנגדות של הממשל האמריקאי.36 ב-2007 הפסיק משרד הביטחון 
צווי התפיסה שהוציא הצבא באזור  גוש עציון בעקבות שבע עתירות שהוגשו לבג"ץ בעניין  לבנות את הגדר באזור 
לצורך זה. בדיון שהתקיים במאי 2011 הודיעה פרקליטות המדינה כי השלמת הבנייה באזור גוש עציון "אינה עומדת 
 2011 עוד בראש סדר העדיפויות של מערכת הביטחון, וזאת בשים לב למגבלות התקציביות". עם זאת, באוקטובר 
הודיעה הפרקליטות כי מערכת הביטחון שוקלת לחדש את עבודות הקמת הגדר במקטעים המזרחיים והדרומיים 
של הגדר באזור זה ברבע האחרון של שנת 2012. בית המשפט מחק את העתירות, תוך מתן אפשרות לעותרים לעתור 

שוב לבג"ץ אם תחדש המדינה את העבודות באזור.37 

בתשובה לעתירה שהוגשה נגד תוואי המכשול באזור מעלה אדומים, הודיעה המדינה לבג"ץ באפריל 2009 כי החליטה 
אחרים  צרכים  ובשל  תקציביות  מגבלות  בשל  הזו,  "לעת  כי  הסבירה  המדינה  זה.  באזור  הגדר  בניית  את  להקפיא 
המונחים לפתחה של מערכת הביטחון, בניית הגדר בתוואי בו מדובר אינה עומדת במקום גבוה בסדר העדיפויות של 

המשיבים בנוגע להשלמת בניית גדר הביטחון ברחבי אזור יהודה ושומרון".38 

לפי נתוני משרד האוצר, עלות בניית גדר ההפרדה על כל מרכיביה ועלות אחזקתה – כולל הפעלת 32 מעברים והקמת 
ב-9.49   2010 סוף  עד  הסתכמו   – חיים"  "מרקם  כבישי  המכונים  הפלסטינית,  לאוכלוסייה  חלופיים  תנועה  צירי   14
מיליארד ש"ח. עלות המשך עבודות הקמת המכשול ואחזקתו עד סוף שנת 2013 צפויה להסתכם בעוד 1.35 מיליארד 

ש"ח, ובסך הכול 10.84 מיליארד ש"ח.39

32   מכתבו של סג"מ עמוס וגנר, קצין פניות הציבור במנהל האזרחי, אל עו"ד לימור יהודה מהאגודה לזכויות האזרח מ-4.4.11. להרחבה בנושא "אדמות 
גזל הקרקעות – מדיניות ההתנחלות בגדה המערבית, מאי 2002, עמ' 50-44, כל האמצעים כשרים, עמ' 24-19, ר' ה"ש 22, ובע  מדינה" ר' דוחות בצלם:

אצטלה של חוקיות – הכרזה על אדמות מדינה בגדה המערבית, מארס 2012. 

33   צווי איסור בנייה צבאי )מכשול התפר( המסתמכים על צו בדבר פיקוח על הבנייה )יהודה ושומרון( )מס' 393(, התש"ל-1970. 

34   ר' באתר בצלם: 08 4 6: המנהל האזרחי הורס בתים הסמוכים למכשול ההפרדה, פרעון, מחוז טול-כרם:
http://www.btselem.org/hebrew/separation_barrier/20080406_farun_house_demolitions

35   מכתבו של סג"מ עמוס וגנר, קצין פניות הציבור במנהל האזרחי, אל עו"ד לימור יהודה מהאגודה לזכויות האזרח מ-4.4.11. 

36   חומה ומחדל, עמ' 211 ו-375. ר' ה"ש 6. 

מועצת הכפר ג'בעה ואח',   ,3839/06  ,3424/06  ,3179/06  ,2268/06  ,423/06  ,85/06  ,11779/05 2 ו-4 בבג"ץ  37   לשינויים בעמדת המדינה ר' פסקאות 
מחמוד מחמד ראשיד טקאטקה ואח', עיריית בית אומר ואח', מועצת הכפר נחאלין ואח', המועצה האזורית גוש עציון ואח', מוחמד אחמד אברהים 

עאדי ואח' והמועצה האזורית גוש עציון ואח' נ' המפקד הצבאי בשטחי הגדה המערבית ואח' וממשלת ישראל ואח' מ-18.12.11.

38   בג"ץ 9919/05 ו-2001/06, מועצת הכפר סוחארה שרקיה ואח' ומועצת אבו דיס ואח' נ' שר הביטחון ואח', מ-11.8.09, פיסקה 2.

39   הצעת תקציב משרד הביטחון לשנים 2012-2011, ביטחון נושאים לא מסווגים, עמ' 70-69:
 .http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudgetBudget2011_2012/Lists/20112012/Attachments/1/Budget2011_2012.pdf 

דו"ח לשנת 2010 עפ"י חוק חופש המידע, אגף ארגון בקרה ומנהל במשרד הביטחון, עמ' 164. עלות הקמת ק"מ גדר מגיעה ל-12 מיליון ₪ ועלות הקמת 
ק"מ חומת בטון מגיעה ל-16 מיליון ₪.

http://www.mod.gov.il/pages/general/pdfs/takziv_2010.pdf
ר' שאול אריאלי, "חומה בסורה – 'המלחמה' שצה"ל מנהל באמצעות 'מרחב התפר'", ינואר 2010. נמצא באתר של שאול אריאלי:

http://www.shaularieli.com
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חיים בהפרעה ההשפעות ארוכות הטווח של גדר ההפרדה

 פרק 3
מרחב התפר ומשטר ההיתרים

א. מרחב התפר
הצבא הכריז על 74% מהאזורים שנותרו בצדה ה"ישראלי" של גדר ההפרדה )בין הגדר ובין הקו הירוק( כעל "מרחב 
התפר". אזורים אלה – מובלעת ברטעה א-שרקייה שבצפון-מערב הגדה המערבית, וכן שטחים מצפון ומדרום לטול 
משטר  בהם  והוחל  סגור",  צבאי  "שטח  הוגדרו   – לחברון  ממערב  קטנים  ושטחים  לקלקיליה  ומדרום  מצפון  כרם, 

היתרים המתנה את שהייתם של פלסטינים בקבלת אישור מהמנהל האזרחי.40 

במובלעת ביר נבאלא, המצויה כולה בצד ה"ישראלי" של הגדר, לא הוכרז מרחב התפר וכניסת ושהיית הפלסטינים 
באזור זה לא מחויבת בהיתר. גם הכפר א-נבי סמואל, שכונת חלאיילה של הכפר אל-ג'יב )ב"אצבע" ההתנחלות גבעת 
במרחב  הוכללו  לא  העיר(  של  המוניציפאלי  התחום  )בתוך  ירושלים  שבדרום-מזרח  א-נועמאן  ח'לת  ושכונת  זאב( 
התפר, אולם על תושביהם הוחלו הסדרים דומים במהותם. אמנם שהיית התושבים הפלסטינים באזור אינה מחייבת 
היתר, אך כניסת התושבים לקהילות אלה מותנית בזיהויים לפי רשימות המצויות בשערי הגדר. כמו כן, כל ביקור של 

בני משפחה או של אנשי מקצוע בכפר ובשכונה מותנה בתיאום מוקדם עם משרד התיאום והקישור הישראלי.

המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח עתרו לבג"ץ נגד ההכרזה על מרחב התפר ונגד כינון משטר ההיתרים. 
מכיוון  הגדר  את  שיעברו  מפגעים  לשלוח  הטרור  מארגוני  "למנוע  נועד  התפר  מרחב  כי  המדינה  טענה  בתשובתה 
פיגועי  ביצוע  לשם  ישראלים  אוכלוסייה  למרכזי  ביותר  קצר  זמן  תוך  להגיע  ויוכלו  במרחב,  הפלסטיניים  היישובים 
מרדף,  לבצע  הלוחמים  לכוחות  שיאפשר  גיאוגרפי  בטחון  "מרחב  ביצירת  צורך  יש  כי  הבהירה  המדינה  תופת".41 
בתחום איו"ש ]אזור יהודה ושומרון[, אחר המחבלים, קודם שאלה יחדרו לתחומי מדינת ישראל וייטמעו במקומות 

מסתור", והוסיפה שאזורי מרחב התפר נועדו "להקטין את החיכוך בין האוכלוסיות" הפלסטינית והישראלית.42 

שבע שנים לאחר הגשתן דחה בג"ץ את העתירות וקבע כי ההכרזה על מרחב התפר נגזרת מהתכלית של הגדר, 
יכולת  הצבאי  המפקד  בידי  תיתן  ואשר  התפר  מרחב  שטחי  על  שתחול  משפטית  מסגרת  מציאת  "המחייבת 
ופתוח.  חופשי  ישראל  לשטח  מהם  שהמעבר  אלה,  שטחים  לתחומי  הנכנסים  על  אפקטיביים  ופיקוח  שליטה 

40   הכרזה בדבר סגירת שטח מס' 2/03/ס' )מרחב התפר( )יהודה ושומרון(, התשס"ד 2003- מ-2.10.03. לנוסח ההכרזה:
http://www.hamoked.org.il/items/3190.pdf

היתר כללי לכניסה למרחב התפר ולשהייה בו, התשס"ד 2003- מ-2.10.03. לנוסח ההיתר:
http://www.hamoked.org.il/items/3600.pdf

הוראות בדבר היתר לתושב קבוע במרחב התפר, התשס"ד–2003 מ-7.10.03: 
 http://www.hamoked.org.il/items/3170.pdf

הוראות בדבר היתרי כניסה למרחב התפר ושהייה בו, התשס"ד – 2003, מ-7.10.03:
http://www.hamoked.org.il/items/3160.pdf

והוראות בדבר מעברים במרחב התפר, התשס"ד 2003- מ-7.10.03:
 http://www.hamoked.org.il/items/3180.pdf

קבוצת פקודות קבע מרחב התפר 2011, המנהל האזרחי, נובמבר 2011: 
http://www.hamoked.org.il/files/2011/114311.pdf

41   פסקה 4 בכתב תשובה מטעם המדינה בעתירה לבג"ץ 9961/03 ו-639/04, המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' והאגודה לזכויות האזרח נ' 
מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' מטעם פרקליטות המדינה מ-13.11.06.

42   פסקה 19 בתגובה לעתירה מטעם פרקליטות המדינה, בג"ץ 639/04, האגודה לזכויות האזרח נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' מ-4.2.04.
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בהעדר מסגרת כאמור, קיים חשש שמא לא תוגשם המטרה לשמה נועדה גדר הביטחון".43 בית המשפט הוסיף 
שההכרזה על מרחב התפר נחוצה ל"תכלית ביטחונית מובהקת, המשלימה את התכלית לה נועדה גדר הביטחון 

מלכתחילה".44 

שלבי ההכרזה על מרחב התפר: ההכרזה על אזורי מרחב התפר נעשתה בכמה שלבים, בהתאם להתקדמות בניית 
הגדה  שבצפון-מערב  סאלם  מהכפר   – התפר  מרחב  של  א'  אזור  הראשון:  השלב  הוכרז   2004 במאי  ההפרדה.  גדר 
לכיוון דרום-מערב עד כביש מס' 5, "חוצה שומרון", סמוך להתנחלות אלקנה; ואזור ב' – מהכפר סאלם מזרחה עד 
לנחל תרצה שבצפון בקעת הירדן. בשלב השני, בינואר 2009, הורחב אזור מרחב התפר לאזור ג' – מאלקנה דרומה עד 
מחנה עופר, צפונית-מערבית לירושלים )לא כולל מובלעת אזור ביר נבאלא(; ולאזור ד' – חלק משכונת דאחית אל-
בריד במזרח ירושלים והחלק הדרום-מערבי של גוש עציון, עד ההתנחלות מצדות יהודה שבדרום הגדה והר חולד 
שבדרום מדבר יהודה.45 ב-2010, בעקבות שינויים שערכה המדינה בתוואי הגדר, הוצאו מתחום מרחב התפר שלושה 

כפרים – ראס א-טירה, א-דבעה ּוואדי א-רשא – כולן ממובלעת ההתנחלות אלפי מנשה. 

על מרחב  להכריז  כוונה  אין  עתה,  לעת  הוקפאה  בו  הגדר  שבניית  עציון,  גוש  באזור  כי  הודיעה  המדינה  פרקליטות 
2.5 ממספר הפלסטינים המתגוררים  התפר. הפרקליטות הסבירה כי באזור זה גרים כ-19,000 פלסטינים, יותר מפי 
באזורים שבהם הוכרז מרחב התפר עד היום, ולכן "החלת משטר ההיתרים באזור זה הייתה קשה, עד בלתי אפשרית, 
הן מבחינת התושבים והן מבחינת מערכת הביטחון". במקום זאת, תיבנה גדר בצדו הצפוני של האזור, תיסלל "דרך 
לפלסטינים  פרטנית  ביטחונית  בדיקה  ותיערך  המערבי  בצדו  אחרים"  מבצעיים  ב"אמצעים  משולבת  ביטחונית" 

שיבקשו להיכנס אליו.46 

משטח   2.46% שהם  דונם,   137,936.6 על  הוכרז  התפר  מרחב  המדינה,  נתוני  לפי  התפר:  במרחב  הקרקעות  היקף 
)67.7%( הם אדמות  דונם מתוכם   93,401 גדר ההפרדה.  ו-74% מכל הקרקעות שנותרו בצד ה"ישראלי" של  הגדה 
פלסטיניות פרטיות, 43,808 דונם )31.8%( הם "אדמות מדינה"47 ו-727.6 דונם נוספים )0.05%( הם אדמות "בהליכי 
שהוצאו  הכפרים  שלושת  אדמות  את  התפר  מרחב  מאזורי  הפחית  לא  האזרחי  המנהל  ישראלים.48  ידי  על  רכישה" 

ממנו ב-2010. 

אריאל,  ההתנחלויות  את  המכיל  בתוואי   – ההפרדה  גדר  בניית  השלמת  עם  לבג"ץ,  המדינה  שמסרה  המידע  לפי 
קדומים ומעלה אדומים – יגדל מרחב התפר פי 2.4 ויקיף כ-325,000 דונם, שהם 5.8% משטח הגדה.49

לא קיימים נתונים אמינים בנוגע להיקף האדמות החקלאיות בתחומי מרחב התפר ובאשר לזהות בעליהן. זאת מאחר 
שרוב האדמות באזורים אלה אינן רשומות בטאבו וקיים לגביהן רישום במסמכי מס רכוש מתקופת השלטון הירדני 

בלבד.50 

מספר הפלסטינים המתגוררים במרחב התפר: לא קיימים נתונים מדויקים לגבי מספר הפלסטינים הגרים באזורי 
חיים  אלה  באזורים   )OCHA( האו"ם  של  הומניטאריים  עניינים  לתיאום  המשרד  הערכת  לפי  אולם  התפר,  מרחב 

כ-7,500 אנשים.51 היישובים הפלסטיניים הנמצאים באזור מרחב התפר הם:

43   פסקה 13 בפסק דין בג"ץ 9961/03 ו-639/04, המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' והאגודה לזכויות האזרח נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה 
ושומרון ואח', 5.4.11.

44   שם, פסקה 16. 

45   פירוט שלבי ההכרזה מופיע בפסקאות 4 ו-6 בבג"ץ 9961/03 ו-639/04, המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' והאגודה לזכויות האזרח נ' 
378(, התש"ל-1970, הכרזות בדבר סגירת  5.4.11. ר' גם צווים בדבר הוראות בטחון )יהודה ושומרון( )מס'  מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח', 
גדי  ידי מפקד הצבא בגדה המערבית, אלוף  ו-07/09/ס', כולם מה-5.1.09, נחתמו על  06/09/ס'  04/09/ס',  03/09/ס',  02/09/ס',  01/09/ס',  שטח מס' 

 http://www.law.idf.il/487-he/Patzar.aspx?PageNum=15  .שמני

46   פסקאות 104-103 בכתב תשובה מטעם המדינה לעתירת האגודה לזכויות האזרח נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח'  ר' ה"ש 41. 

47   קבוצת פקודות קבע מרחב התפר 2011, עמ' 6. ר' ה"ש 40.

נ' מפקד  והאגודה לזכויות האזרח  נ' ממשלת ישראל ואח'  המוקד להגנת הפרט  18 בהודעה מעדכנת משלימה מטעם המדינה לעתירת   48   פסקה 
כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' בבג"ץ 9961/03 ו-639/04 מ-30.7.09. 

49   פסקה 29 בכתב תשובה מטעם המדינה לעתירת האגודה לזכויות האזרח נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח'  ר' ה"ש מס' 41  לפי חישוב 
המדינה, עתיד מרחב התפר להקיף 5.9% משטח הגדה. חישוב בצלם מסתמך על שטח הגדה כ-5,602,951 דונם. ר' כל האמצעים כשרים, עמ' 10. ר' ה"ש 

.22

50   להרחבה בנושא רישום הקרקעות בגדה המערבית ר' באצטלה של חוקיות, עמ' 27-25. ר' ה"ש 32.

51   השפעתה ההומניטארית של הגדר בגדה המערבית – יולי 2012, ר' ה"ש 25. לפי קבוצת פקודות קבע מרחב התפר 2011 של המנהל האזרחי 
מנובמבר 2011 כ-7,390 פלסטינים מתגוררים במרחב התפר "באופן קבוע", עמ' 6. ר' ה"ש 40.
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א-שיח'  ח'רבת  אל-יונס,  עבדאללה  ח'רבת  אל-מאלח,  דהר  א-ריחאן,  אום  א-שרקייה,  ברטעה  ברטעה:  במובלעת 
יונס, ח'רבת א-שיח' סעיד, ח'רבת אל-מונטאר אל-ר'רבייה וח'רבת אל-מונטאר א-שרקייה.

באזור טול כרם: ח'רבת ג'בארה ) עתיד לצאת ממרחב התפר בסוף 2012(.

באזור קלקיליה: הקהילות הבדואיות ערב א-רמאדין א-שמאלי, ערב אבו פרדה וערב א-רמאדין אל-ג'נובי.

באזור ירושלים: חלק משכונות דאחית אל-בריד במזרח ירושלים.

באזור חברון: ח'רבת קוסה.

על אלה נוספים בתים בודדים בכפרים נזלת עיסא )מצפון לבאקה א-שרקייה( ושווייכה )מצפון לטול כרם(.52 

נקודות  גם  המשמשים  חיים",  "מרקם  מעברי  ששה  הגדר  לאורך  הקים  הצבא  התפר:  במרחב  ושערים  מעברים 
אנשים  בהם  ועוברים  שעות,  ל-24   12 בין  יום,  מדי  פתוחים  אלה  מעברים  לישראל.53  הכניסה  לפני  אחרונות  בידוק 
וסחורות מהגדה המערבית אל תוך מרחב התפר ומשם לישראל – ובכיוון ההפוך, ממרחב התפר אל שאר חלקי הגדה 
המערבית. במזרח ירושלים מופעלים המעברים והשערים בידי המשטרה או המשטרה הצבאית. בשאר חלקי הגדה 
מפעילים אותם חיילים או שוטרי מג"ב. מעבר ברטעה )ריחן( הועבר לאחריות רשות המעברים היבשתיים במשרד 

הביטחון, והיום מפעילה אותו חברה פרטית. 

66 שערים כדי לאפשר מעבר של פלסטינים אל מרחב התפר וממנו, בכפוף לקבלת היתר  נוסף על כך, הקים הצבא 
ולבדיקה ביטחונית: 

12	  שערים חקלאיים יומיים, הנפתחים פעמיים עד שלוש פעמים ביום, בדרך כלל לפרקי זמן הנעים בין רבע שעה 
לשעה וחצי. החקלאים הפלסטינים נדרשים לסיים את יום עבודתם לפני סגירת השערים. כל חקלאי בעל היתר 

רשאי להיכנס לאדמתו דרך שער אחד וקבוע בלבד. 

גישה  לאפשר  מנת  על  בשבוע  ימים  שלושה  עד  אחד  ליום  הנפתחים  ועונתיים,  שבועיים  חקלאיים  שערים    	10
למטעי הזיתים. 

44	  שערים עונתיים, הנפתחים רק בעת עונת מסיק הזיתים, בדרך כלל בין ספטמבר לנובמבר, ולעיתים רחוקות 
גם בעונת החריש. 

כמו כן קיימים בתוואי הגדר גם כמה שערים מבצעיים המשמשים את כוחות הביטחון בלבד.54

52   עדכון בנושא הגדר – שבע שנים לאחר מתן חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק על הגדר: השפעת הגדר באזור ירושלים, עמ' 3. 
ר' ה"ש 26. הנתונים שפרסם המנהל האזרחי כוללים עדיין את שלוש הקהילות שהוצאו ממרחב התפר בשנת 2010. ר' קבוצת פקודות קבע מרחב התפר 

2011, עמ' 6. ר' ה"ש 40.

53   מעברי "מרקם חיים" הם: ריחן )מובלעת ברטעה(, אפרים )מדרום לטול כרם(, נעלין, מכבים, ביתוניא ותרקומיא. במזרח ירושלים קיימים עוד 
ארבעה מעברים המשמשים כנקודות בידוק בכניסה לשטח השיפוט של ירושלים לאחר סיפוח שטחי הגדה המערבית: קלנדיה, מחנה הפליטים שועפאט, 

ראס אבו סביתאן )מעבר זיתים( ומחסום בית לחם ר' מפת המעברים באתר מתאם פעולות הממשלה בשטחים:
http://www.cogat.idf.il//1039-he/IDFG.aspx

54   עדכון בנושא הגדר: שבע שנים לאחר מתן חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק על הגדר: השפעת הגדר על ירושלים, עמ' 4 ו-9. 
ר' ה"ש 26. רשימת השערים מעודכנת ליוני 2011. 
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ב. משטר ההיתרים
"משטר ההיתרים" הוא מערך הצווים וההוראות שהוציא הצבא לצורך הסדרת הכניסה לאזורי מרחב התפר והשהייה 
בהם. הצבא קבע רשימה של עילות, שרק בגינן יכולים פלסטינים לבקש מהמנהל האזרחי היתר כניסה למרחב התפר. 
תוקפם של היתרים אלה מוגבל – מיום אחד ועד שנתיים. לפי לשון הצו, "סוגי בני אדם" אחרים – ישראלים, יהודים 
וזרים )תיירים, אך לא פלסטינים תושבי  שאינם בעלי אזרחות ישראלית )"זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות"( 

הגדה בעלי אזרחות כפולה( רשאים להיכנס למרחב התפר באופן חופשי, בלי צורך בקבלת היתר.55

בתשובתה לעתירות בנושא, הסבירה פרקליטות המדינה את הצורך במשטר ההיתרים והבהירה מדוע בדיקה פרטנית 
בכניסה לאזורי מרחב התפר אינה מספיקה:

ומשם להמשיך לשטח  כניסתו של מחבל למרחב התפר  די בבידוק ביטחוני על הגוף כדי למנוע  אין 
בדרך  למשל  בישראל,  או  התפר  מרחב  בשטח  לחזקתו  יועבר  המטען  או  הנשק  שכלי  תוך  ישראל, 
זריקתו מעל לגדר, או בהברחתו בדרכים אחרות... קיים קשר רציונאלי וישיר בין סגירת שטח מרחב 
התפר וקביעת משטר ההיתרים לבין הצורך הביטחוני. הגבלת הכניסה לשטח מרחב התפר רק למי 
שיש לו זיקה פרטנית ממשית לשטח זה, והתניית הכניסה גם בקבלת היתר )המותנה בקיום בדיקה 
ולהיכנס לאחר  גדר הביטחון,  ביטחונית פרטנית( מצמצמות את אפשרותם של מחבלים לעבור את 

מכן לישראל או לישובים בסמוך לקו תחום אזור יהודה ושומרון לשם ביצוע פיגועים.56

באתר  חייהם.  את  ולנהל  להמשיך  הפלסטינים  של  ביכולתם  ההיתרים  משטר  של  בפגיעה  מכירים  רשמיים  גורמים 
לתושבים  לאפשר  לצורך  מודע  בשטחים  הממשלה  פעולות  מתאם  כי  נאמר  הביטחון  משרד  של  התפר  מרחב 
וקשרי  בריאות,  חינוך,  מסחר,  חקלאות,  תעסוקה,  בהיבטי  "זיקתם  את  לשמר  התפר  במרחב  החיים  הפלסטיניים 
שירותים  לספק  ושומרון  יהודה  ולתושבי  הפלסטינית  לרשות  ולאפשר  גיסא,  מחד  ושומרון  יהודה  למרחב  משפחה 
ולעמוד בקשר עם תושבי 'מרחב התפר' מאידך גיסא". כמו כן מודגש באתר כי המעברים בגדר ההפרדה נועדו "לשמר 
את רצף התנועה בין הכפרים והערים ולהבטיח את הגישה לשירותים עירוניים, תברואתיים וחברתיים בין הכפרים 
לבין עיר המחוז... בבסיס התוכנית ]עומדים[ עקרונות של כבוד האדם, רמת שירות גבוהה בד בבד עם רמת בידוק 

גבוהה, אמינה ויעילה. הרציונל הבסיסי הוא לסייע לכלכלת הרשות הפלסטינית ולייצב אותה".57 

לטענת פרקליטות המדינה, מערכת הביטחון פועלת "לשיפור מתמיד באיכות השירות במעברים, בשערים החקלאיים 
בידוק  "אמצעי  הוצבו  מיליון ש"ח: במעברים  יותר מ-60  ובשערים הושקעו  במעברים  ובתנועות אל מרחב התפר". 
ההמתנה";  זמני  של  משמעותי  קיצור  גיסא,  ומאידך  יותר,  טוב  ביטחוני  זיהוי  גיסא,  מחד  המאפשרים,  משוכללים 
בשערים החקלאיים "הוצבו סככות המתנה"; ו"ביותר מ-10 שערים הוצבו מבני בידוק משוכללים המאפשרים בידוק 
כגון  שונים,  לוגיסטיים  "אמצעים  הוצבו  כך  על  נוסף  ומקורה".  ממוזג  במבנה  יותר  קצרה  המתנה  תוך  יותר,  טוב 
ספסלים, סככות המתנה, מזגנים, טלוויזיות, שירותים כימיים וברזיות מים" ושובצו "22 קצינים ונגדים דוברי ערבית" 

כדי לאפשר מתן שירות טוב יותר ולסייע בפתרון בעיות.58 

צרכי  לבין  הביטחון  צרכי  בין  איזון  ביצוע  "לאחר  נקבעו  אלה  כי  המדינה  הבהירה  השערים,  פתיחת  לשעות  בנוגע 
האוכלוסייה המקומית בכל אזור ואזור, תוך תיאום ככל הניתן עם תושבי הכפרים הקונקרטיים". המדינה הסבירה 
כי עם "אור ראשון" החיילים מבצעים "פעולות לפתיחת הציר לאורך גדר הביטחון" כדי לוודא ש"לא הייתה חדירת 
מחבלים" ושלא הונחו מטעני חבלה – ולכן לא ניתן לפתוח את השערים לפני השעה 06:30. לגבי שעת סגירת השערים, 
מסרה המדינה כי בשל "שיקולים מבצעיים הנוגעים לביטחונם האישי של החיילים המבצעים את הסיורים, יש צורך 
לסיים את תהליך סגירת השערים כשעה לפני שקיעת החמה, שכן בשערים החקלאיים לא ניתן לבצע בצורה בטוחה 
כי פלוני המתקרב לשער בשעות הלילה אינו מחבל  לוודא  ניתן  ולא  בדיקות לתושבים הפלסטינים בשעות הלילה, 

למרחב  לכניסה  כללי  היתר  מ-2.10.03.   -2003 התשס"ד  ושומרון(,  )יהודה  התפר(  )מרחב  2/03/ס'  מס'  שטח  סגירת  בדבר  הכרזה   55
מ-7.10.03.   2003  – התשס"ד  הסגור,  בשטח  קבוע  לתושב  היתר  בדבר  הוראות  מ-2.10.03.   -2003 התשס"ד  בו,  ולשהייה  התפר 
התשס"ד התפר,  במרחב  מעברים  בדבר  הוראות  מ-7.10.03.   ,2003  – התשס"ד  בו,  והשהייה  התפר  למרחב  כניסה  היתרי  בדבר   הוראות 

2003 - מ-7.10.03. ר' גם קבוצת פקודות קבע מרחב התפר 2011, עמ' 7. ר' ה"ש 40.

56   ההדגשה במקור. פסקאות 72 ו-79 בכתב תשובה מטעם המדינה 639/04 ו-9961/03 מ-13.11.06. ר' ה"ש 41.

57   ר' "מרקם חיים" באתר מרחב התפר של משרד הביטחון:
http://www.seamzone.mod.gov.il/Pages/Heb/mirkam.htm

58   כתב תשובה מטעם המדינה בבג"ץ 9961/03 ו-639/04 מ-13.11.06, פסקאות 46-43. ר' ה"ש 41.
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המסכן את הכוח". המדינה טענה כי "הפגיעה הנגרמת לתושבים הפלסטיניים היא פגיעה מידתית בנסיבות העניין, 
וכי פגיעה זו מתחייבת מטעמי ביטחון הכרחיים".59 

בית המשפט העליון קיבל את עמדת המדינה כפי שהוצגה בפניו. השופטים הכירו בכך שמשטר ההיתרים "מכביד 
עד למאד על התושבים הפלסטיניים וגורם לפגיעה קשה בזכויותיהם" וכי הוא מקשה על "ניהול אורח חיים תקין של 
תושבי מרחב התפר ושל אחיהם המתגוררים ביתר שטחי האזור". ואולם השופטים קבעו כי בכפוף לשינויים ספורים 

משטר ההיתרים חוקי ועומד במבחני המידתיות.60

סוגי ההיתרים
תושבים קבועים במרחב התפר: תושב קבוע הוא כל אדם שהרשויות הישראליות מכירות בכך שבשנתיים שקדמו 
להכרזה על מרחב התפר היה אזור זה "מרכז חייו". לתושבים אלה מונפקות תעודות "תושב קבוע", ככרטיס מגנטי 

חכם בצירוף היתר כתוב, שתוקפן מוגבל לשנתיים.61

נדרשים הפלסטינים להמציא למנהל  "תושב קבוע"  על מנת לקבל תעודת  לפי פקודות הקבע של מרחב התפר, 
האזרחי סדרה ארוכה של מסמכים, ובהם תצהיר המועצה המקומית בדבר היותם תושבי המקום, רישום נכסיהם 
תשלומי  על  המעידים  מסמכים  לפחות,  שנתיים  של  לתקופה  התקף  שכירות  חוזה  או  בעלות  מסמכי  או  בטאבו 

מים, חשמל ומסים מקומיים, תעודות בית ספר של הילדים ועוד. 

פלסטינים המבקשים לעבור לגור באזור מרחב התפר נדרשים לפרט בפני המנהל את הסיבה לכך. אם הם עוברים 
לבית חדש, עליהם להוכיח כי הנכס שקנו נבנה כחוק. פלסטינים שנישאו לתושבי מרחב התפר חייבים להתחייב 
בהיתרי  להסתפק  עליהם   – ולא  הבקשה,  הגשת  ממועד  שנתיים  לפחות  התפר  במרחב  יהיה  חייהם"  "מרכז  כי 

שהייה זמניים. 

בעקבות פסיקת בג"ץ מאפריל 2011, שהמליצה להרחיב את רשימת העילות המתירות מעבר לאזור מרחב התפר, 
הוסיף המנהל עילה חדשה: מעבר לבית קרובי משפחה. נוסף על כך, המנהל מאפשר לפלסטינים המבקשים לעבור 

לאזור מרחב התפר להוסיף "טעם" שאינו מופיע בפקודות הקבע.62 

מי שקיבל תעודת תושב קבוע, רשאי לעבור רק בשער מסוים בגדר ההפרדה. לפני יותר משנה הורה בית המשפט 
בשטח  הנמצאים  והשערים  המעברים  בכל  להשתמש  התפר  במרחב  קבועים  לתושבים  להתיר  למדינה  העליון 

מגוריהם, אולם עד עתה המנהל האזרחי לא כלל בפקודות הקבע לאזורי מרחב התפר הוראה המאפשרת זאת.63

לבית  המדינה  פרקליטות  מסרה   – התפר  מרחב  על  ההכרזה  לפני   –  2004 בפברואר  וזמניים:  קבועים  חקלאים 
המשפט העליון כי לחקלאים הפלסטינים תותר כניסה חופשית לאזורי מרחב התפר "במעברים הפתוחים 24 שעות 
ביממה, 7 ימים בשבוע, במידה שירצו להיכנס למרחב התפר או לצאת ממנו, לשם עיבוד אדמתם".64 ואולם, בניגוד 

להצהרותיה, קבעה המדינה לאחר ההכרזה תנאים להנפקת היתרים לחקלאים והגבילה אותם בזמן. 

פקודות הקבע למרחב התפר מגדירות חקלאים כמי שיש להם "זיקת בעלות" לקרקע באזורי מרחב התפר, ובתנאי 
הנפקת  "זמניים".  לחקלאים  "קבועים"  חקלאים  בין  מבחינות  הפקודות  חקלאי.65  לעיבוד  מיועדת  זו  שקרקע 
החקלאית  לאדמה  מהותית"  "זיקה  בהוכחת  מותנית  באדמותיהם  עבודה  לצורך  "קבועים"  לחקלאים  היתרים 
מתקופת  )"מלייה"(  רכוש  מס  מלשכת  תשלום  מסמכי  או  בטאבו  רישום  נסח  באמצעות  התפר  מרחב  באזור 
סוג העיבוד החקלאי המבוקש. תוקף  ובפירוט של  לעיבוד חקלאי"  "נועדה  כי הקרקע  הירדני, בהוכחה  השלטון 

היתרים אלה – עד שנתיים.

59   שם, פסקאות 52-50.

60   פסקאות 42-32 ו-46 בפסק דין בג"ץ 9961/03 ו-639/03, המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' והאגודה לזכויות האזרח נ' מפקד כוחות 
צה"ל ביהודה ושומרון ואח' מ-5.4.11.

61   קבוצת פקודות קבע מרחב התפר 2011, עמ' 12. ר' ה"ש 40.

62   תיקון קפ"ק מרחב התפר באתר הפרקליטות הצבאית, 27.11.11 שם, עמ' 19-12. פסקה 36 בפסק דין בג"ץ 9961/03 ו-639/04, מ-5.4.11. ר' ה"ש 60.

63  פסקה 36 בפסק דין בג"ץ 9961/03 ו-639/04 מ-5.4.11. ר' ה"ש 60. 

64 פסקה 36 בתגובה לעתירה מטעם פרקליטות המדינה, בג"ץ 639/04, האגודה לזכויות האזרח נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' מ-4.2.04 
ר' ה"ש 42.

65   קבוצת פקודות קבע מרחב התפר 2011, עמ' 26. ר' ה"ש 40.
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ניתנים לחקלאים שטרם הוכיחו את "זיקת בעלותם"  ניתנים לחצי שנה בלבד. אלה  היתרים לחקלאים "זמניים" 
על הקרקע, בעיקר יורשים, או אנשים שקנו קרקעות אך טרם הסדירו את רישום הקרקע בטאבו. ההיתרים ניתנים 
החקלאים  אם  אלא  בלבד,  אחת  לתקופה  ניתנים  אלה  זמניים  היתרים  חקלאי.  שייעודה  קרקע  עיבוד  עבור  רק 

מציגים "טעמים מיוחדים" להארכתם.66 

סוחרים: היתרים למסחר במרחב התפר ניתנים רק ל"בעל עסק מורשה" – שהוא בעל "רישיון עסק תקף" היכול 
להציג חשבונות ותשלומי מסים – ושכניסתו למרחב התפר נדרשת "לשם תפקודו הסביר של העסק".67 

היתר  יש  עצמו  שלמעסיק  בכך  מותנים  בחקלאות  או  עסק  בעל  אצל  לעבודה  היתרים  התפר:  במרחב  תעסוקה 
מטה  קצין  לטבלאות  כפופים  בחקלאות  לעבודה  היתרים  רישיון.  יש  ושלעסק  התפר  במרחב  שהייה  או  כניסה 
)קמ"ט( חקלאות במנהל האזרחי, המגדירות את מספר ההיתרים הניתנים לפי סוג העיבוד החקלאי, גודל החלקה 

ועונות השנה.68 

"צרכים אישיים": אלה מוגדרים בעבור אירועים כמו חתונה, לוויה, ביקור בני משפחה, לידה, מחלה, כנס מקצועי, 
אירוע חברתי או שהייה באזור במהלך בחינת הזכאות לתעודת תושב קבוע. קבלת ההיתר מותנית בהצגת תיעוד, 
בנכונותו  גמישות  "לגלות  האזרחי  למנהל  הורה  המשפט העליון  בית  הזמנה לחתונה.69  או  תעודת פטירה  דוגמת 
וחברה  קהילה  קשרי  על  לשמור  במרחב  התושבים  של  ביכולתם  מרכזי  "נדבך  המהווים  אלה"  היתרים  להנפיק 
עם משפחותיהם וחבריהם המתגוררים באזור".70 ואולם עד לכתיבת דו"ח זה לא פרסם המנהל האזרחי בפקודות 

הקבע לאזורי מרחב התפר טעמים נוספים או קריטריונים מקלים יותר להנפקת היתרים אלה.

היתרים לעובדי הוראה: ניתנים לתקופת שנת הלימודים בלבד ויש לחדשם מדי שנה. הם מותנים בהצגת מכתב 
מהמועצה המקומית המאשר את הבקשה ובהצגת חוזה עבודה תקף עם המוסד החינוכי.71 

היתרים לעובדי הרשות הפלסטינית, ארגונים בינלאומיים ועובדי תשתיות: ניתנים לתקופה של עד שנה, ומותנים 
בהצגת תיעוד המאשר את שיוך המבקשים לרשות, לארגונים או לקבלני תשתיות.72 

התפר,  למרחב  כניסה  הדורשות  "לעבודות  הפלסטיני  הבריאות  משרד  לעובדי  ניתנים  רפואה:  לצוותי  היתרים 
כגון מחקר או חלוקת חיסונים", למועסקים במרפאות פרטיות ב"מבני קבע" במרחב התפר או לנהגי אמבולנס 

המוכרים ככאלה על ידי משרדי התיאום והקישור. הם ניתנים לתקופה של שנה בלבד.73 

היתרים לקטינים: למרות שצו צבאי מספטמבר 2011 תיקן את גיל הקטינות בגדה ל-18, בקובץ הפקודות למרחב 
התפר מנובמבר 2011 קטינים עדיין מוגדרים כמי שלא מלאו להם 16 שנים.74 מעבר קטינים אל מרחב התפר וממנו 
אינו מצריך הצגת היתר, אך מחייב ליווי מבוגר בעל היתר שבו מצוין שם הקטין )למעט תלמידים, כמפורט בסעיף 

הבא(. 

במרחב  ספר  בבתי  הלומדים  הגדר  של  ה"פלסטיני"  מהצד  לתלמידים  ניתנים  אלה  היתרים  לתלמידים:  היתרים 
התפר, או לתלמידים המתגוררים באזורי מרחב התפר והיוצאים ממנו לבתי ספר שבשאר שטחי הגדה. ההיתרים 
מותנים בכך שהתלמידים לומדים ב"מוסד לימודים מוכר", בכך שלא קיים מוסד חינוך חלופי באזור שייתר את 

המעבר ובאישור רישום למוסד החינוכי.75 

66   פגישה עם ראש ענף מעברים במנהל האזרחי, סא"ל עמוס זוארץ, וקצין ייעוץ מרשם אוכלוסין, סגן עומר קנובלר, 17.7.12.

67   קבוצת פקודות קבע מרחב התפר 2011, עמ' 30. ר' ה"ש 40.

68   שם, עמ' 35-34. ר' ה"ש 40. 

69   שם, עמ' 38. ר' ה"ש 40.

70   פסקה 36 בפסק דין בג"ץ 9961/03 ו-639/04 מה-5.4.11. ר' ה"ש 60. 

71   קבוצת פקודות קבע מרחב התפר 2011, עמ' 40. ר' ה"ש 40. 

72   שם, עמ' 46-42. 

73   שם, עמ' 48. 

74   שם, עמ' 51. צו מס' 1676 בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' 10( )יהודה והשומרון(, התשע"א – 2011, נחתם על ידי אלוף פיקוד המרכז, אבי מזרחי, 
ב-27.9.11.

http://www.hamoked.org.il/files/2012/155820.pdf 

75   קבוצת פקודות קבע מרחב התפר 2011, עמ' 51. ר' ה"ש 40. 
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חיים בהפרעה ההשפעות ארוכות הטווח של גדר ההפרדה

במעברי  קבועים  תושבים  של  חקלאיים  או  מסחריים  פרטיים,  רכב  כלי  של  למעבר  היתרים  רכב:  כלי  מעבר של 
"מרקם חיים" ובשערי המכשול מותנים בהצגת תעודת ביטוח תקפה, מסמך בדבר כשירות הרכב )טסט( ומסמכי 
בעלות על הרכב.76 המעבר והנהיגה בכלי רכב פרטיים מותרים לבעל ההיתר או לקרוב משפחה מדרגה ראשונה, 
חיים",  "מרקם  למעברי  מוגבל  פרטיים  רכב  בכלי  המעבר  קרוב.  אותו  בתעודת  רשומים  הרכב  שפרטי  ובתנאי 
ובמקרים חריגים מותר גם דרך השערים החקלאיים בגדר ההפרדה. מעבר כלי רכב מסחריים מוגבל רק למעברי 
ובכפוף להיתר  הסחורות שבמעברי "מרקם החיים". מעבר כלי רכב חקלאיים מוגבל לשערים החקלאיים בלבד, 

מיוחד המתיר את כניסתם לאדמות חקלאיות.

וסבירות לחלוטין" ש"נועדו לשמור  "דרישות בסיסיות  פרקליטות המדינה הצדיקה הגבלות אלה בטענה שאלה 
על ביטחון הנהגים, הנוסעים והולכי הרגל".77 הגבלת מספר כלי הרכב המותרים בכניסה למרחב התפר הוצדקה 
ב"חשש המבוסס כי כלי הרכב ישמשו את ארגוני הטרור" ובכך שהשערים החקלאיים אינם מצוידים ב"אמצעים 
ב"חשש  הוסברה  משאיות,  ובהם  מסחריים,  רכב  כלי  כניסת  על  ההגבלה  לבדיקתם.78  הנדרשים  הטכנולוגיים" 

הממשי" שאלה ישמשו ל"הברחת מחבלים, מטעני נפץ ואמצעי לחימה שונים לתוך ישראל".79

הבריאות  משרדי  ידי  על  שאושרו  לאמבולנסים  ניתנים  אלה  היתרים  הומניטארי":  לפינוי  רכב  ל"כלי  היתרים 
היתרים  יש  שלצוותם  ובכך  האזוריים  והקישור  התיאום  במשרדי  ברישומם  ומותנים  הפלסטיניים  והתחבורה 

תקפים. מעבר חד-פעמי לכלי רכב אלה מותנה ב"צורך הומניטארי".80 

הפרת תנאיו של כל אחד מסוגי ההיתרים המפורטים לעיל – כמו חריגה משעות ההיתר או ממטרת ההיתר, קביעה 
חדשה של הרשויות כי קיימת "מניעה ביטחונית" או "מניעה פלילית" או "ביצוע" עבירות פליליות או ביטחוניות 

במרחב התפר או בישראל – עלולה להוביל להחרמת ההיתר או לביטולו. 

ראש מנהלת התיאום והקישור מוסמך להחליט על החרמה "מנהלתית" של ההיתר למשך שלושים יום אם הסיק 
כי נעשה בהיתר "שימוש בלתי הולם" או שבוצעה באמצעותו עבירה כלשהי. בעל ההיתר יכול לערער על החלטה 
ואף  ההחרמה,  את  לאשר  או  לבעליו  ההיתר  את  להשיב  הוועדה  בסמכות  האזרחי.  במנהל  שימוע  ועדת  בפני  זו 

להחליט על מניעת מתן היתר עתידי לתקופה של שנה.81 

ג. ביקורת על משטר ההיתרים
או  התפר  במרחב  לשהות  המערבית  הגדה  תושבי  של  אפשרויותיהם  את  מצמצם  מהותו,  מעצם  ההיתרים,  משטר 
אלה  לאזורים  להיכנס  המבקשים  הפלסטינים  את  מחייב  ההיתרים  משטר  הגדר.  צדי  שני  בין  בחופשיות  לעבור 
את  לתכנן  נדרשים  הם  האזרחי.  המנהל  שמכתיב  המשפטיות  העילות  בתוך  תוכניותיהם  את  למסגר  בהם  ולשהות 
מעשיהם לפחות חודש מראש – המועד שבו עליהם להגיש את הבקשה להיתר – ולהגבילם למועדים מסוימים ולשעות 
מסוימות במהלך היממה. מאחר שהם תלויים באישור הבקשה בידי הרשויות הישראליות – ששיקוליהן אינם גלויים 
ושהקריטריונים על פיהם מתקבלת החלטתן מנוסחים בעמימות – משטר ההיתרים כופה חיים של חוסר ודאות על 
תושבי מרחב התפר, על חקלאים המבקשים לעבד בו את אדמותיהם ועל כל פלסטיני אחר המבקש להיכנס אליו. 
התוצאה הישירה של משטר זה היא הגבלת העיבוד החקלאי של אדמות במרחב התפר, צמצום אפשרויות התעסוקה 

בו והקפאת הפוטנציאל לפעילות כלכלית משמעותית.

76   שם, עמ' 54-53.

77   פסקה 134 בכתב תשובה מטעם המדינה בבג"ץ 9961/03 ו-639/04 מ-13.11.06. ר' ה"ש 41. 

78   סעיף 39 בתגובה לעתירה מטעם פרקליטות המדינה בבג"ץ 639/04 מ-4.2.04. ר' ה"ש 42. 

79   פסקה 135 בכתב תשובה מטעם המדינה בבג"ץ 9961/03 ו-639/04 מ-13.11.06. ר' ה"ש 41. 

80   קבוצת פקודות קבע מרחב התפר 2011, עמ' 54-53. ר' ה"ש 40. 

81   שם, עמ' 59-56. ר' ה"ש 40. הסמכות להחרמת היתר נתונה בידי ראש מנהלת התיאום והקישור, רע"ן אג"מ וסגן ראש המנהל האזרחי.
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קובץ  את  לערבית  לתרגם  האזרחי  המנהל  טרח  לא  ההיתרים,  משטר  שהוחל  לאחר  שנים  משמונה  יותר  היום,  עד 
הפקודות למרחב התפר – המגדירות את סוגי ההיתרים ואת התנאים לאישורם – ואף סירב להתחייב על מועד שבו 

בכוונתו לעשות זאת.82 

הפגיעה בחקלאים
בשנת 2006 העריך המנהל האזרחי שישנם כ-11,000 חקלאים "בעלי זיקה" לאדמות חקלאיות באזורי מרחב התפר.83 

למרות הערכה זו, רק מיעוט מהם קיבל היתר "חקלאי קבוע" – שתוקפו, למעשה, שנתיים בלבד:

188	  היתרים  86% מכלל הבקשות )סך הכול 9,777(. באותה שנה הונפקו  ב-2005 הונפקו 8,444 היתרים, שהם 
נוספים ל"חקלאים קבועים" לתקופות של חודש עד שנה. 

120	  היתרים  88% מכלל הבקשות )סך הכול 1,468(. באותה שנה הונפקו  ב-2006 הונפקו 1,285 היתרים, שהם 
נוספים ל"חקלאים קבועים" לתקופות של שלושה חודשים עד שנה )באותה שנה לא הונפקו היתרים לתקופה 

של חודש(. 

  	314 הונפקו  שנה  באותה  הבקשות(.  למספר  בנוגע  נתונים  נמסרו  לא  )לבצלם  היתרים   923 הונפקו  ב-2007 
היתרים נוספים ל"חקלאים קבועים" לתקופות של חודש עד שנה.

  	196 הונפקו  שנה  באותה  הבקשות(.  למספר  בנוגע  נתונים  נמסרו  לא  )לבצלם  היתרים   481 הונפקו  ב-2008 
היתרים נוספים ל"חקלאים קבועים" לתקופות של חודש עד שנה.

  	2,172 הכול  )סך  הבקשות  מכלל   33% שהם  היתרים,   713 הונפקו  התפר,  מרחב  אזורי  הורחבו  גם  אז  ב-2009, 
בקשות(. באותה שנה הונפקו 508 היתרים נוספים ל"חקלאים קבועים" לתקופות של חודש עד שנה.

529	  היתרים  49% מכלל הבקשות )סך הכול 2,446(. באותה שנה הונפקו  ב-2010 הונפקו 1,200 היתרים, שהם 
נוספים ל"חקלאים קבועים" לתקופות של חודש עד שנה.84 

החל משנת 2011 המנהל האזרחי אינו עורך עוד פילוח של משך התקופות שלהן ניתן ההיתר. לפי נתונים אלה, בשנת 
הונפקו   2012 של  הראשונה  ובמחצית   )4,133 הכול  )סך  הבקשות  מכלל   64.6% שהם  היתרים,   2,672 הונפקו   2011

1,683 היתרים, שהם 70.5% מכלל הבקשות )סך הכול 2,387(.85

על פי אותם נתונים, מינואר 2008 ועד סוף יוני 2012 רוב ההיתרים שניתנו לחקלאים פלסטינים באזורי מרחב התפר 
היו זמניים. חלקם הונפקו לחקלאים שהוגדרו "זמניים", לתקופות שונות של עד שנה, ואחרים ניתנו כחלק מההיתרים 

לתעסוקה באזורי מרחב התפר. 

הרצף  היעדר  האזרחי.  המנהל  הורה  שעליו  במועד  הבקשות  הוגשו  כאשר  גם  ההיתרים,  בין  הרצף  נשמר  תמיד  לא 
בין ההיתרים מונע מהחקלאים את האפשרות לתכנן את השנה הבאה ולנצל את אדמותיהם בחקלאות אינטנסיבית 
לאורך כל עונות השנה.86 היא גם יוצרת תמריץ שלילי להשקעות בגידולים רווחיים, הדורשים טיפול יומיומי לאורך 
כל עונות השנה ובמשך כמה שנים רצופות – כמו עצי פרי או גידול ירקות בחממות – מחשש שאלה ירדו לטמיון. לפי 
וירקות,  פירות  בעיקר  הרווחיים,  הגידולים  את  לנטוש  חקלאים  הביאו  ההגבלות  ג'יוס,  בכפר  בצלם  שאסף  עדויות 
מספר  זית.  עצי  או  תבואה  כמו  יחסית,  פחותה  השקעה  ושמצריכים  יומיומי  טיפול  דורשים  שאינם  גידולים  לטובת 

82   מכתבה של עו"ד דבי גילד-חיו מהאגודה לזכויות האזרח לסא"ל סמיר עאמר, רע"ן מעברים במנהל האזרחי, מ-17.10.11.

83   פסקה 16 בכתב תשובה מטעם המדינה בבג"ץ 9961/03 ו-639/04 מ-13.11.06. ר' ה"ש 41. 

84   טבלת היתרים בתוקף בשנים 2009-2007 לפי שנים, נתונים מספריים, צורפה להודעה מעודכנת מטעם המדינה בבג"ץ 9961/03 ו-639/04, המוקד 
להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' והאגודה לזכויות האזרח נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' מ-30.7.09. מכתבו של סג"מ עמוס וגנר, 
וגנר, קצין פניות הציבור במנהל  יהודה מהאגודה לזכויות האזרח מ-4.4.11. מכתבו של סגן עמוס  קצין פניות הציבור במנהל האזרחי, אל עו"ד לימור 

האזרחי, אל נועם פרייס מבצלם מ-27.6.11. 

85   מכתבו של סגן בר אקוקה, קצין פניות ציבור במנהל האזרחי, לבצלם מה-8.7.12. 

86   חקלאות אינטנסיבית מיועדת להשגת פריון גבוה ליחידת קרקע, על ידי השקעת כמות גדולה של אמצעי ייצור – מים, עבודה ומיכון רב – לאורך כל 
עונות השנה.
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חיים בהפרעה ההשפעות ארוכות הטווח של גדר ההפרדה

הגדר:  הקמת  מאז  ב-40%  הצטמצם  כרם,  וטול  קלקיליה  במחוזות  ההפרדה  גדר  של  ה"ישראלי"  שבצד  החממות 
מ-247 חממות ב-2003 ל-149 ב-87.2010 

קובעי משטר ההיתרים התעלמו גם מדפוס העיבוד החקלאי המקובל באזורים הכפריים שבאזורי מרחב התפר. לפני 
הקמת גדר ההפרדה נהגו המשפחות המורחבות, מהסבים ועד הנינים, לעבד יחד את האדמות החקלאיות. לעומת 
זאת, פקודות הקבע של המנהל האזרחי מאפשרות הנפקת היתרים רק לבעלי האדמה – בדרך כלל מדובר בראשי 
המשפחה המבוגרים או הקשישים – ולבניהם, זאת גם אם אלה מבקשים היתרים לבני משפחה אחרים, צעירים יותר 

ובעלי כושר עבודה. 

ההיתרים לבני משפחה נוספים או לפועלים חקלאיים, המונפקים במסגרת "היתרי תעסוקה", ניתנים לפי טבלאות 
העיבוד  סוג  לפי  שיונפקו  ההיתרים  מספר  את  מגדירות  אלה  האזרחי.  במנהל  חקלאות  )קמ"ט(  מטה  קצין  שהכין 
יודעים  אינם  שהחקלאים  כך  הטבלאות,  את  מפרסם  אינו  האזרחי  המנהל  השנה.88  ועונות  החלקה  גודל  החקלאי, 
כמה היתרים הם רשאים לקבל. יתרה מכך, לא ברור על סמך מה נקבעו טבלאות אלה, ומעצם טבען הן אינן יכולות 
הקישור  משרד  ראש  שנה.89  מדי  המשתנים  הגידול  בתנאי  או  חקלאי  כל  של  השונים  האישיים  בצרכים  להתחשב 
היתרים  להנפיק  האזרחי  המנהל  סירב  מקרים  בעשרות  כי  לבצלם  מסר  שוואר,  מוהנד  בקלקיליה,  הפלסטיני 
לחקלאים בטענה שישנם "מספיק היתרים לאדמה".90 טיעון זה אינו מוזכר בקבוצת הפקודות למרחב התפר כעילה 
לדחיית בקשה להיתר, והוא אף עומד בסתירה לפקודות הקבע הקובעות שכדי לקבל היתר נדרשת רק הוכחת "זיקת 

בעלות" לאדמה. 

לפי  שנקבעו  שעות   – החקלאיים  השערים  פתיחת  לשעות  לאדמות  הגישה  הגבלת  בשל  נגרמת  נוספת  פגיעה 
את  צאן  ומרועי  מחקלאים  מונעת  זו  הגבלה  החקלאים.  צורכי  לפי  ולא  נוחותם,  ולפי  הביטחון  כוחות  של  צורכיהם 
פתיחת  מועדי  הקרובים.  השווקים  אל   – וחלב  ירקות  פירות,   – הטרייה  תוצרתם  את  במהירות  להעביר  האפשרות 
השערים מעכבים את שיווק התוצרת החקלאית, דבר שפוגע בערכה ולעתים אף גורם לאובדנה. נוסף על כך, הגבלה 
אחרי  בשעות  או  המוקדמות  הבוקר  בשעות  במקום  היממה,  של  החמות  בשעות  לעבוד  החקלאים  את  מחייבת  זו 
הצהרים המאוחרות הנוחות יותר לעבודה בעונת הקיץ. ההגבלה גם אינה מאפשרת את עיבוד האדמות בשעות הערב 

כעבודה נוספת למי שמועסק במשרה אחרת בשעות היום. 

המנהל האזרחי מגביל גם את מספר כלי הרכב החקלאיים הרשאים לנוע באזורי מרחב התפר. בכפר ג'יוס, למשל, 
הנפיק המנהל האזרחי רק שלושה היתרים לכלי רכב חקלאיים. כתוצאה מכך נאלצים החקלאים לנוע עם כלי עבודתם 
זו  הגבלה  קילומטרים.  כמה  של  מרחק   – אדמותיהם  אל  ומהם  החקלאיים,  השערים  עד  חמורים  גבי  על  או  ברגל 
מעכבת עוד יותר את איסוף התוצרת החקלאית הטרייה ואת העברתה לשווקים הפלסטיניים, ומגבירה את הפגיעה 
באיכותה ובערכה הכלכלי. ראש ענף מעברים במנהל האזרחי מסר לבצלם כי נושא ההיתרים לכלי רכב אכן "לוקה 

בחסר" ויוגדר מחדש בקובץ פקודות מרחב התפר שיפורסם בהמשך שנת 91.2012

הפגיעה בתושבים
"מרכז  זהו  כי  המוכיחים  במסמכים  התפר  מרחב  באזורי  קבועים  לתושבים  היתרים  הנפקת  מתנה  האזרחי  המנהל 
החיים" של המבקשים. בג"ץ אישר את תפיסת "מרכז החיים" כ"אמצעי סביר" להוכחת זכאות להיתר תושב קבוע.92 
ואולם פקודות מרחב התפר אינן מגדירות מהו "מרכז חיים", והן מתעלמות מההשפעות של גדר ההפרדה המחייבות 
עשרות אלפי פלסטינים לנהל את חייהם בין כמה "מרכזים" – בתיהם, אדמותיהם החקלאיות, מקומות התעסוקה, 
לצורכי  למשל  בלבד,  זמני  באופן  האזור  את  לעזוב  ולעתים   – המורחבות  ומשפחותיהם  והרפואה  החינוך  מוסדות 

לימודים או עבודה באחת מערי הגדה המערבית. 

25. מבוסס על ממצאי עבודת דוקטורט של ביאטריס מיטאריי ב-  השפעתה ההומניטארית של הגדר בגדה המערבית – יולי 2012, ר' ה"ש מס'     87
École Polytechnique Fédérale de Lausanne, שחקרה את השינויים בשימושי הקרקע בשטח הסגור בצפון הגדה המערבית. 

88   קבוצת פקודות קבע מרחב התפר 2011, עמ' 34. ר' ה"ש 40. 

אקוקה,  בר  סגן  האזרחי,  המנהל  ראש  בלשכת  ציבור  פניות  לקצין  מכתב  נענתה.  לא  אלה  טבלאות  לקבל  בבקשה  האזרחי  למנהל  בצלם  פניית     89 
מ-8.7.12. 

90   פגישה עם ראש משרד הקישור הפלסטיני בקלקיליה, מוהנד שוואר, ב-1.7.12.

91   פגישה עם ראש ענף מעברים במנהל האזרחי, עמוס זוארץ, ב-17.7.12.

92   פסקה 32 בפסיקת בג"ץ 9961/03 ו-639/04, מ-5.4.11. ר' ה"ש 60.
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הנתונים בדבר הנפקת תעודות "תושב קבוע" מלמדים שהיתרים לתקופות ארוכות של עד שנתיים ניתנו רק לחלק 
היתרים  קיבלו  ה"קבועים"  התושבים  שאר  ככאלה.  האזרחי  המנהל  ידי  על  המוכרים  התפר  מרחב  אזורי  מתושבי 

לתקופות קצרות יותר ונדרשו לגשת שוב ושוב למת"ק כדי להאריכם. על פי נתונים אלה:

(. באותה   	597 70% מהבקשות )סך הכול  418 תעודות "תושב קבוע" לתקופה של שנתיים, שהן  ב-2006 הונפקו 
שנה הונפקו עוד 1,276 תעודות ל"תושבים קבועים" לתקופות של חודש עד שנה. 

4,318	  תעודות "תושב קבוע" )לבצלם לא נמסר מספר הבקשות הכולל(. באותה שנה הונפקו  ב-2007 הונפקו 
עוד 624 תעודות ל"תושבים קבועים" לתקופות של חודש עד שנה. 

1,014	  תעודות "תושב קבוע" )לבצלם לא נמסר מספר הבקשות הכולל(. באותה שנה הונפקו  ב-2008 הונפקו 
עוד 606 תעודות ל"תושבים קבועים" לתקופות של חודש עד שנה.

ב-2009, אז גם הורחבו אזורי מרחב התפר, הונפקו 3,128 תעודות "תושב קבוע", שהן 72%	  מהבקשות )סך הכול 
4,354(. באותה שנה הונפקו עוד 596 תעודות ל"תושבים קבועים" לתקופות של חודש עד שנה.

(. באותה שנה הונפקו עוד  ב- 2010 הונפקו 1,004 תעודות "תושב קבוע", שהן 28% מהבקשות )סך הכול 3,511	 
1,830 תעודות תושב קבוע לתקופות של חודש עד שנה.93 

בשנת 2011 הונפקו 7,783 תעודות תושב קבוע, שהן 98.5% מהבקשות )סך הכול 7,895( ובמחצית הראשונה של 2012 
94% מהבקשות. בתקופה זו לא ערך המנהל האזרחי פילוח של תקופות  הונפקו 1,413 תעודות "תושב קבוע", שהן 

ההיתרים.94

נטל בירוקראטי 
כל בקשה להיתר כרוכה בהגשת מסמכים רבים ובפניות חוזרות ונשנות למשרדי המנהל האזרחי. העובדה שההיתרים 
לאזורי מרחב התפר לסוגיהם השונים ניתנים לזמן מוגבל של ימים או חודשים ספורים מטילה על הפלסטינים נטל 

בירוקראטי ניכר ומחייבת אותם לבזבז כסף וזמן.

את  לצמצם  מטרתם  וכי  זמניים  הם  ההיתרים  כי  הפרקליטות  טענה  ההיתרים,  משטר  בראשית   ,2004 בפברואר 
בהודעה  התפר.95  מרחב  לאזור  התושבים  כניסת  אושרה  פיהן  שעל  פלסטיניות,  זהות"  תעודות  זיוף  של  ה"תופעה 
ביותר  ליברלית  מ"מדיניות  נסוג  האזרחי  המנהל  ולפיה  חדשה,  טענה  הפרקליטות  טענה   2006 מנובמבר  נוספת 
במתן היתרים" בגלל "חשש ממשי" שבעלי ההיתרים "ינצלו היתרים אלה לרעה לצורך כניסה לישראל ללא אישור, 
ולא לשם עיבוד האדמות במרחב התפר".96 גם ראש ענף מעברים במנהל האזרחי, סא"ל עמוס זוארץ, מסר לבצלם 
הירוק".97  הקו  אל  מערבה  ממשיכים  ההיתרים  מבעלי   70% התפר.  מרחב  היתרי  של  לרעה  ניצול  "יש  להערכתו  כי 

פרקליטות המדינה וראש ענף המעברים לא הציגו כל ראיות לטענותיהם.

המגדלים  "לחקלאים  כי  הורה  האזרחי  המנהל  ראש  כי  הפרקליטות  מסרה   2006 מנובמבר  המשפט  לבית  בהודעה 
ההיתרים  ורוב  זו,  הוראה  בוצעה  לא   2010 שנת  סוף  עד  שנתיים".98  למשך  היתרים  יונפקו  בלבד  עונתיים  גידולים 
לחקלאיים ניתנו לתקופות קצרות יותר. ראש ענף מעברים, סא"ל עמוס זוארץ, מסר לבצלם כי מדיניותו היא להנפיק 
היתרים ל"זמן המקסימלי האפשרי".99 ואולם נתוני המנהל ל-2011 ולמחצית הראשונה של 2012 אינם מפולחים לפי 

תקופות ולכן לא ניתן לבחון האם המגמה השתנתה. 

93   טבלת היתרים בתוקף בשנים 2009-2007 לפי שנים, נתונים מספריים, צורפה להודעה מעודכנת מטעם המדינה בבג"ץ 9961/03 ו-639/04 מ-30.7.09. 
ר' ה"ש מס' 48. מכתבו של סג"מ עמוס וגנר, קצין פניות הציבור במנהל האזרחי, אל עו"ד לימור יהודה מהאגודה לזכויות האזרח מ-4.4.11. מכתבו של סגן 

עמוס וגנר, קצין פניות הציבור במנהל האזרחי, אל נועם פרייס מבצלם מ-27.6.11.

94   מכתבו של קצין פניות ציבור בלשכת ראש המנהל האזרח, סגן בר אקוקה, לבצלם מ-8.7.12.

95   פסקה 34 בתגובה לעתירה מטעם פרקליטות המדינה בבג"ץ 639/04 מ-4.2.04. ר' ה"ש 42.

96   פסקה 119 בכתב תשובה מטעם המדינה בבג"ץ 9961/03 ו-639/04 מ-13.11.06. ר' ה"ש 41.

97   פגישה עם ראש ענף מעברים במנהל האזרחי, סא"ל עמוס זוארץ, ב-17.7.12. 

98   פסקה 131 בכתב תשובה מטעם המדינה בבג"ץ 9961/03 ו-639/04 מ-13.11.06. ר' ה"ש 41.

99   פגישה עם ראש ענף מעברים במנהל האזרחי, סא"ל עמוס זוארץ, ב-17.7.12.
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הלשון של פקודות הקבע למרחב התפר עמומה ומותירה מרחב רב להפעלת "שכל ישר", כהגדרת ראש ענף מעברים 
"תפקודו  לשם  נחוץ  שההיתר  בכך  מותנה  התפר  מרחב  באזור  עסק  לבעל  היתר  מתן  למשל,  כך,  האזרחי.  במנהל 
הסביר של העסק" – אולם המונח "תפקוד סביר" אינו מוגדר בפקודות. כך גם בכל הקשור לכמויות המזון לצריכה 

אישית שניתן להכניס לאזורי מרחב התפר.

דרישת המנהל האזרחי להצגת הוכחות ל"זיקת הבעלות" על הקרקע מתושבים ומחקלאים קבועים מציבה בפניהם 
לחקלאים  להיתרים  הסירובים  מרבית  כי  העליון  המשפט  בית  בפני  הודתה  המדינה  ופרקליטות   – דרקוני  מכשול 
"נובעים בשל אי-הוכחת זיקה לקרקעות חקלאיות".100 הליך רישום הקרקע הוא מסובך, ממושך ויקר מאוד מאחר 

שבקרקעות רבות באזורי מרחב התפר, כמו באזורים אחרים בגדה, לא התבצע הליך רישום לקרקע. 

ישראל הייתה זו שהקפיאה ב-1968 את הסדר רישום הקרקעות בגדה המערבית – הליך שהחל בו השלטון הבריטי 
בתקופת המנדט והמשיך אותו השלטון הירדני. הרישום שנעשה עד אז לא כיסה כ-70% מהקרקעות בגדה המערבית, 
ובהן גם רוב אדמות מרחב התפר. עתה ישראל מטילה את האחריות על הרישום ואת עלותו על הפלסטינים. מאז 
המקרקעין  רישום  שבספרי  הישנים  הרישומים  בין  התאמות  אי  נוצרו  ב-1968  הקרקעות  רישום  הסדר  הקפאת 
בין  חלקותיהם  של  דה-פקטו  לחלוקה  או  לעולמם  הלכו  כבר  שרובם  קרקע  לבעלי  המתייחסים   – הפלסטיניים 
יורשיהם – לבין הרישומים של המנהל האזרחי. תיקון הרישום, כולל התיאום בין הרישום שבמשרד התיאום והקישור 
הפלסטיני ובין זה שבמקבילו הישראלי, גוזל זמן רב ומאמץ גדול. יתרה מכך, כיום ישנם יורשים רבים לקרקעות, ולא 
כולם חיים בגדה המערבית. לפיכך, בקשה לרישום הקרקע מצדם של חלק מבעלי הקרקע עלולה להידחות. ראש 
מנפיקים  הם  כך  ושמשום  זה  לקושי  מודע  הוא  כי  לבצלם  מסר  זוארץ,  עמוס  סא"ל  האזרחי,  במנהל  מעברים  ענף 
היתרים לחקלאים כהיתרי תעסוקה זמניים.101 ואולם, כאמור לעיל, פתרון זה הוא חלקי ואינו עונה על מרבית צורכי 

החקלאים.

מכשול נוסף בקבלת ההיתרים הוא דרישת המנהל האזרחי להמצאת מסמכים המעידים על בנייה כחוק. היתר כזה 
נדרש, למשל, להביא אדם המבקש להעתיק את מקום מגוריו לאזור מרחב התפר ולקבל תעודת תושב קבוע. גם צוותי 
ואולם מאחר שמדיניות התכנון של ישראל בשטחי C בגדה  כי הם פועלים במבנים כאלה.  רפואה נדרשים להוכיח 
זו מונעת כמעט מראש את האפשרות שהבקשה  המערבית מקשה מאוד על פלסטינים לקבל היתרי בנייה, דרישה 
תאושר. כך, למשל, בכפרים דהר אל-מאלח שבמובלעת ברטעה א-שרקייה ובקהילות הבדואיות ערב א-רמאדין אל-
ג'נובי או ערב אבו פרדה שממזרח לקלקיליה, המנהל האזרחי כלל לא הכין תוכניות מתאר. לכן, בהגדרה, כל בנייה 
ביישובים אלה תיחשב על ידי המנהל האזרחי לבלתי חוקית. תוכנית המתאר שהכין המנהל האזרחי לכפר ברטעה 
א-שרקייה ב-1995, לפני העברתו לאחריות הרשות הפלסטינית במסגרת הסכמי הביניים, נועדה בראש ובראשונה 
להגביל את הבנייה בכפר, וכבר בעת הכנתה לא כללה את כל הבתים הקיימים בו.102 המנהל האזרחי אינו מציע כל 
פתרון לבנייה בהיתר בקהילות אלה. המנהל האזרחי מסר לבצלם כי "לא יאפשר בנייה לא חוקית" וכי המנהל "עוסק 

בקיבוע" של הקהילות הבדואיות.103

הליך לא הוגן
המנהל  מסגל  נוסף  זוטר  וקצין  האזורי  והקישור  התיאום  מנהלת  ראש  חברים  בה  האזרחי,  במנהל  שימוע  ועדת 
האזרחי, היא המחליטה האם לאשר את הבקשה להיתר. ועדה זו אינה מתירה למבקשי ההיתרים להופיע בפניה טרם 
הכרעתה, אלא רק בעררים על החלטותיה. למבקשי ההיתרים אין זכות לייצוג על ידי עורך דין, אם כי אלה רשאים 
להיות נוכחים בישיבות הוועדה. במקרים "חריגים בלבד", בהם המבקש או מסורב ההיתר "לא מסוגל להשמיע דבריו 

כראוי" )למשל, בעלי נכות שכלית או נפשית(, רשאי עורך דין לייצגם.104

100   פסקה 33 בכתב תשובה מטעם המדינה בבג"ץ 9961/03 ו-639/04 מ-13.11.06. ר' ה"ש 41.

101   פגישה עם ראש ענף מעברים במנהל האזרחי, סא"ל עמוס זוארץ, ב-17.7.12. 

102   להרחבה ר' התחום האסור – מדיניות התכנון הישראלית בכפרים הפלסטיניים בשטח C, במקום, יוני 2008, ובמיוחד עמ' 117-115. 

103   פגישה עם ראש ענף מעברים במנהל האזרחי, סא"ל עמוס זוארץ, ב-17.7.12. על תוכנית "קיבוע" הקהילות הבדואיות בשטחי C של הגדה המערבית 
:C ר' באתר בצלם 10.10.11: המנהל האזרחי מתכנן לגרש עשרות אלפי בדואים מאזור

 http://www.btselem.org/hebrew/settlements/20111010_forced_eviction_of_bedouins

104   קבוצת פקודות קבע מרחב התפר 2011, עמ' 11-9. ר' ה"ש 40.
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נקבעו בפקודות מרחב  לא  בנוגע למשטר ההיתרים,  בית המשפט העליון  ניתן פסק הדין של  אז   ,2011 נובמבר  עד 
הזמן  פרקי  נקבעו   2011 מנובמבר  המעודכן  הפקודות  בקובץ  להיתרים.  בבקשות  לטיפול  מחייבים  מועדים  התפר 
הבאים: חודש לטיפול בבקשה להיתר חדש, שבועיים לחידוש היתר תקף, ערר על החלטות ועדת השימוע יתקיים 
לבקשה  סירוב  על  החלטה  של  במקרה  שבועיים.  בתוך  החלטתה  את  לתת  הוועדה  ועל  הגשתו  מיום  חודש  בתוך 
סא"ל  האזרחי,  במנהל  מעברים  ענף  ראש  שנה.105  חצי  כעבור  השימוע  לוועדת  מחדש  לפנות  המבקש  יוכל  להיתר, 
ניתן לפנות לאשנבי קבלת הקהל במשרדי התיאום  ציין בפני בצלם שבמקרים הומניטאריים דחופים  זוארץ,  עמוס 

והקישור האזוריים או למוקד ההומניטארי במנהל האזרחי.106

בסמכותו של המנהל האזרחי לסרב להנפיק היתרים או לשלול היתרים קיימים בנימוק של "מניעה ביטחונית" או 
פרקליטות  התפר.107  מרחב  לאזורי  קשורים  שאינם  אחרים  היתרים  לגבי  גם  נעשה  שהדבר  כפי  פלילית",  "מניעה 
להיכנס  לביטחון"  מוגבר  "סיכון  מהם  שיש  ביטחוני"  עבר  מ"בעלי  נמנע  אכן  כי  לבג"ץ  בהודעתה  אישרה  המדינה 

למרחב התפר, אך לא פירטה מהו אותו סיכון.108 

סא"ל זוארץ מסר לבצלם כי ה"מניעה" כשלעצמה לא מהווה עילה לסירוב ובמקרים של "מניעה" הבקשה מועברת 
ל"גורמי הביטחון" לאבחון נוסף. בכל מקרה תציג ועדת השימוע בפני מבקש ההיתר את סיבת המניעה, במגבלות של 
שיקולי ביטחון, והוא יוכל להשיג עליה בפני ראש משרד התיאום וקישור. ואכן היתרים ניתנים כשמצוין בהם שלבעל 

ההיתר יש "מניעה".109

אלא שפקודות מרחב התפר אינן מגדירות מהן אותן "מניעות", מהו תוקפן וכיצד ניתן להסירן. הן מאפשרות לרשויות 
להחליט שלא להנפיק היתר למבקש, זאת כשאין ביכולתו לדעת באיזו עילה ובלי שיהיה מסוגל להתמודד עם הטענות 

הקיימות נגדו. 

105   שם, עמ' 10 ו-20. ר' גם תיקון קפ"ק מרחב התפר באתר הפרקליטות הצבאית, 27.11.11
http://www.law.idf.il/163-4906-he/Patzar.aspx

ופסיקת בג"ץ 9961/03 ו-639/04 מ-5.4.11. פסקאות 39 ו-47. ר' ה"ש 60,

106   פגישה עם ראש ענף מעברים במנהל האזרחי, סא"ל עמוס זוארץ, ב-17.7.12.

107   קבוצת פקודות קבע מרחב התפר 2011, עמ' 14. למשל, ביחס לבקשת היתר לתושב קבוע חדש. ר' ה"ש 40. 

108   סעיף 40 בתגובה לעתירה מטעם פרקליטות המדינה בבג"ץ 639/04 מ-4.2.04. ר' ה"ש 42.

109   פגישה עם ראש ענף מעברים במנהל האזרחי, סא"ל עמוס זוארץ, ועם קצין ייעוץ מרשם אוכלוסין, סגן עומר קנובלר, ב-17.7.12. סא"ל זוארץ הוסיף 
שבמנהל האזרחי שוקלים הקמת ועדת ערר אזורית על החלטות ועדת השימוע.
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מפה 1 תוואי גדר ההפרדה
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.24.9.12 ,activestills.org ,בתים נטושים ליד הגדר בעיירה ביר נבאלא. צילום אן פק

.24.9.12 ,activestills.org ,חנויות סגורות בעיירה ביר נבאלא. צילום אן פק
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.24.9.12 ,activestills.org ,בתים נטושים בעיירה ביר נבאלא. צילום אן פק

.20.2.10 ,watch פלסטינים ממתינים במחסום בכניסה למובלעת ברטעה-ריחן. צילום רותי תובל, מחסום
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.24.9.12 ,activestill.org ,חייל בודק חקלאים פלסטינים בשער חקלאי בכפר ג'יוס. צילום אורן זיו

.24.9.12 ,activestill.org ,פלסטינים עוברים בשער חקלאי בכפר ג'יוס. צילום אורן זיו
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.24.9.12 ,activestills.org ,עזובה באזור הסמוך לגדר בקלקיליה, שהצבא אסר לבנות בו. צילום אורן זיו

.24.9.12 ,activestills.org ,חנויות סגורות בעיר קלקיליה. צילום אורן זיו
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 פרק 4
מקרים לדוגמא

לא ניתן לבודד את השפעות גדר ההפרדה מההשפעות של שורה ארוכה של אמצעים שנקטה ישראל בגדה המערבית 
ביניהם  הפלסטינים.  של  הכלכלי  הפיתוח  אפשרויות  את  והגבילו  צמצמו  אשר  אמצעים   – ב-1967  כיבושה  מאז 
ניתן למנות גזלת מאות אלפי דונמים לטובת הקמת התנחלויות;110 צמצום האזורים המותרים לגישה ולשימוש של 
על  הגבלות  להתנחלויות;111  השייכים  מוניציפאליים  כשטחים  בגדה  נרחבים  שטחים  הקצאת  באמצעות  פלסטינים 
תנועת הפלסטינים ברחבי הגדה;112 והגבלות על אפשרויות הבנייה וההתרחבות של היישובים הפלסטיניים באמצעות 

הנהגת מערכת תכנון מפלה.113 

עשר שנים לאחר שהחלה הקמת גדר ההפרדה, ניכרות בשטח השפעותיה ארוכות הטווח. הפיצול המרחבי שיצרה 
הגדר בין קהילות שכנות ובין הקהילות לאדמותיהן שוחק את יכולתן לשרוד ומשתק כל אפשרות לפיתוח בר-קיימא. 
ובאזורים  הגדר  של  ה"ישראלי"  שבצד  בשטחים  הפלסטינית  הנוכחות  את  צמצם  אף  זה  פיצול  מהמקומות  בחלק 
במהלך  שנוצרו  המסחריים  הקשרים  את  גם  מגבילה  הגדר  הקמת  נבאלא.  וביר  קלקיליה  דוגמת  בגדר,  המוקפים 

השנים בין היישובים הפלסטיניים הסמוכים לקו הירוק ובין אזרחים ישראלים. 

רווחי באדמותיהם, שהן המשאב העיקרי שנותר בידם. ההגבלות  הפלסטינים איבדו את האפשרות לעשות שימוש 
שמטילות הרשויות הישראליות על גישה למרחב התפר מצמצמות את האפשרות לייצור משמעותי מאזור זה, ומונעות 
כל אפשרות להשקעה כלכלית משמעותית של הסקטור העסקי הפרטי הפלסטיני: בפיתוח של חקלאות אינטנסיבית 

המטמיעה חידושים טכנולוגיים, במסחר, בהקמת מפעלים ובתי מלאכה ובבנייה למגורים. 

10.2% מהאדמות המעובדות בגדה, שערך תוצרתן החקלאית מגיע ל-38 מיליון  נותרו  בצדה ה"ישראלי" של הגדר 
דולר בשנה – כשמונה אחוזים מכלל התוצרת החקלאית הפלסטינית.114 בשל ההגבלות לא ניתן להשתמש באדמות 

אלה לפי היכולת, הידע והניסיון של החקלאים הפלסטינים או לפי צורכי השוק. 

המקרים שלהלן מתארים את ההשלכות של גדר ההפרדה על ארבע הקהילות הגדולות ביותר שהושפעו מהקמתה: 
אדמותיו  רוב  ובין  בינו  הפרידה  שהגדר  ג'יוס  הכפר  הגדר,  של  ה"ישראלי"  בצד  שנותר  א-שרקייה  ברטעה  הכפר 

החקלאיות, העיר קלקיליה שהוקפה בגדר מארבעת עבריה והעיירה ביר נבאלא שנכלאה במובלעת המוקפת בגדר.

התוצרת  כמות  כמו   – אלה  קהילות  בחיי  מרכזיים  משתנים  הבוחנים  השוואתיים  סטטיסטיים  נתונים  קיימים  לא 
החקלאית השנתית, היקף הבנייה, פילוח המועסקים לפני ענפים, אבטלה, עוני או הגירה – מהשנים שלפני הקמת 
רשויות  ידי  על  שנאספו  נתונים  על  מתבסס  זה  בפרק  המובא  המידע  רוב  לפיכך  שאחריה.  ומהשנים  ההפרדה  גדר 
פלסטיניות ועל עשרות עדויות שגבה בצלם מהתושבים הגרים בקהילות. ההשפעות ארוכות הטווח של גדר ההפרדה 

שונות בכל קהילה וקהילה, אך כולן מעידות על הפגיעה בחוסנן הכלכלי והחברתי. 

110   להרחבה ר' גזל הקרקעות – מדיניות ההתנחלות בגדה המערבית, בצלם, מאי 2002, כל האמצעים כשרים, ר' ה"ש 22 ובאצטלה של חוקיות, ר' 
ה"ש 32.

111  השטחים המוניציפאליים של ההתנחלויות גדולים יותר מפי תשע מהשטח הבנוי בהתנחלויות. ר' כל האמצעים כשרים, עמ' 11. ר' ה"ש 22. להרחבה 
ר' נישול וניצול: מדיניות ישראל באזור בקעת הירדן וצפון ים המלח, בצלם, מאי 2011 ו- ו צמאים לפתרון: מצוקת המים בשטחים ופתרונה במסגרת 

הסדר הקבע, בצלם, יולי 2000, עמ' 54-31.

112   להרחבה ר' אי-תנועה – שלילת חופש התנועה מפלסטינים בגדה המערבית, בצלם, אוגוסט 2007.

113   להרחבה ר' התחום האסור, ר' ה"ש 102.  

The Economic Effects of Restricted Access to Land in the West Bank, World Bank, October 2008, p.16    114
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ברטעה א-שרקייה, אזור ג'נין
באזור ג'נין הוקמו מעט מאוד התנחלויות. הבעלות על הקרקעות באזור זה הוסדרה במסגרת תהליך הסדר רישום 
הקרקעות ונרשמה בטאבו עוד בימי המנדט הבריטי, וישראל התקשתה לאתר בו אדמות שישמשו להקמת יישובים 
יהודיים.115 לפיכך גדר ההפרדה באזור זה נצמדת כמעט כולה אל תוואי הקו הירוק. החריגה הבולטת, שמגיעה עד 
4.9 ק"מ מהקו הירוק, נמצאת באזור ברטעה א-שרקייה, שם הושלמה בניית הגדר ב-2003. חריגה זו נועדה לאפשר 

הרחבה משמעותית, מערבה ודרומה, של ההתנחלות ריחן – על סמך תוכניות שטרם אושרו.116

ושבעה  א-שרקייה  ברטעה  הכפר  את  הכולל  דונם  כ-32,000  של  שטח  הירוק  לקו  הגדר  תוואי  בין  כולאת  החריגה 
 5,348 זה  גרו בשטח   2011 נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הפלסטינית, בשנת  פי  על  יותר.117  כפרים קטנים 
פלסטינים, מתוכם 4,575 בכפר ברטעה א-שרקייה. מיקומו של תוואי הגדר ניתק את תושבי המובלעת מעיר המחוז 
ג'נין ומהעיירות יעבד שממזרח וקפין שמדרום. יישובים אלה סיפקו לתושבים מזון וסחורות אחרות וכן שירותי חינוך 

ובריאות. באוקטובר 2003 החיל הצבא על שטח זה את משטר ההיתרים. 

– חיננית )הכוללת גם את המאחז טל מנשה(, שקד  ישנן גם שלוש התנחלויות קטנות  ידי הגדר  בשטח שהוקף על 
וריחן– ואזור התעשייה שח"ק, המשותף למועצה האזורית שומרון )שבתחומי הגדה( ולמועצה המקומית קציר-חריש 

)שבתחומי הקו הירוק(. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2010 גרו בהתנחלויות אלה 1,651 איש. 

שער  הוא  האחד  חיים".  "מרקם  מעברי  שני  הביטחון  מערכת  הקימה  ברטעה  מובלעת  סביב  ההפרדה  גדר  בתוואי 
ולתלמידים  הגדר  ה"ישראלי" של  בצד  נותרו  ליד הכפר טורה א-שרקייה, המיועד לחקלאים שאדמותיהם  חקלאי, 
הדרך  על  הוקם   – ריחן  מעבר   – יותר  והמרכזי  השני  המעבר  הגדר.  של  ה"פלסטיני"  שבצד  ספר  לבתי  העוברים 
2007 הופרט המעבר  ושינוע סחורות. במאי  והוא מאפשר תנועת אנשים  מג'נין לכפר ברטעה א-שרקייה  המובילה 

והועבר לאחריות חברת האבטחה האזרחית "ש.ב. שמירה וביטחון".

ואחרי  בבוקר   – העומס  ובשעות  ממושך,  ריחן  במעבר  העוברים  פרטיים  רכב  כלי  ושל  אנשים  של  הבדיקה  הליך 
כרוניים,  חולים  ובהם   – המובלעת  לשטח  לצאת  או  להיכנס  המבקשים  כל  כשעה.  להימשך  עלול  הוא   – הצהריים 
חולים הנדרשים לקבל טיפול רפואי דחוף מחוץ למובלעת, חולים אחרי ניתוח, נשים בהריון, נכים וילדים– נאלצים 
לעבור בדיקות מחמירות, הכוללות כמה שלבי בדיקה לאורך מסלול של כ-200 מטרים. בתחילת המסלול הם נדרשים 
מול  פשוקות,  וברגליים  מורמות  בידיים  גופם,  את  ולהציג  שיקוף  במכונות  בנפרד  הנבדקים  חפציהם,  מכל  להיפרד 
מכשיר שיקוף נוסף הסובב סביב הגוף. מעדויות שגבה בצלם עולה כי בשל הצורך בבדיקה במכשיר זה ישנן נשים 
גם  לעבור  במחסום  העוברים  נדרשים  מהמקרים  בחלק  בצניעותן.  לפגיעה  מחשש  מהכפר,  לצאת  שלא  המעדיפות 
בדיקה בעירום חלקי בחדר בידוק סגור. רק לאחר סדרת בדיקות אלה נבדקת זכאותם לעבור במחסום באמצעות 
בדיקה ביומטרית )טביעת אצבע(, בדיקת ההיתר ומספר תעודת הזהות. מעדויות שגבה בצלם מתושבי המובלעת 
עולה כי כמעט מדי יום, בשעות משתנות, מגבילים המאבטחים את המעבר למסלול אחד בלבד, המיועד הן לנכנסים 
למובלעת והן ליוצאים ממנה, דבר המעכב עוד יותר את המעבר. גם בדיקת כלי הרכב ממושכת: כל החפצים שבתוך 

הרכב מוצאים ממנו ורק אז הוא נלקח לבדיקה במתחם נפרד. 

בברטעה א-שרקייה ישנה מרפאה המעניקה טיפולים ראשוניים בלבד, ארבעה ימים בשבוע. במרפאה אין מכשירים 
לעריכת בדיקות מעבדה ובדיקות אולטרא-סאונד לנשים בהיריון והיא אינה ערוכה לטיפול בחולים במחלות כרוניות 
– ואלה נאלצים לנסוע לטיפול בבתי חולים בשאר אזורי הגדה.118 המועצה מעסיקה פקיד תורן שתפקידו לתאם מעבר 
דחוף של חולים בשעות הלילה שבהן המעבר סגור. ועדיין, בשל חוסר הוודאות, מעדיפות נשים הרות הגרות בכפר 
לצאת ממנו חודש לפני הלידה ולשהות סמוך לג'נין על מנת לוודא שיספיקו להגיע לבית החולים.119 מזכיר המועצה 

115   להרחבה ר' כל האמצעים כשרים,  עמ' 21, ר' ה"ש 22, והפרק על רישום מקרקעין בתוך באצטלה של חוקיות, עמ' 27-25, ר' ה"ש 32. 

116  במסווה של ביטחון, עמ' 78-75, ר' ה"ש 4.

117   שבעת הכפרים הם: אום א-ריחאן, דהר אל-מאלח, ח'רבת עבדאללה אל-יונס, ח'רבת א-שיח' יונס, ח'רבת א-שיח' סעיד, ח'רבת אל-מונטאר אל-
ר'רבייה וח'רבת אל-מונטאר א-שרקייה.

118   עדותו של מנהל לשכת הבריאות בג'נין, ד"ר סאלח תאוופיק סאלח זכארנה. נגבתה על ידי עאטף אבו א-רוב ב-27.5.12.

119   פגישה של ראש המועצה המקומית, ר'סאן נאיף כבהא עם עובד בצלם עאטף אבו א-רוב ב-13.9.11. ר' גם חמש שנים לאחר מתן חוות הדעת 
, המשרד לתיאום עניינים הומניטאריים )OCHA( – השטח הפלת רהמייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק: סיכום ההשלכות ההומניטאריות של הגד

סטיני הכבוש, האו"ם, יולי 2009, עמ' 34. 
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חיים בהפרעה ההשפעות ארוכות הטווח של גדר ההפרדה

מסר לבצלם כי זמן ההמתנה הממוצע להעברת חולה בשעות הלילה במעבר, גם לאחר קבלת אישור ממשרד התיאום 
והקישור הישראלי, הוא כעשרים דקות.120

בתשובה  ריחן.  במעבר  בעצמם  להעביר  רשאים  שהם  המזון  בכמויות  גם  הכפר  תושבי  את  מגביל  האזרחי  המנהל 
לשאלת בצלם בנושא זה, מסר ראש ענף מעברים במנהל האזרחי, סא"ל עמוס זוארץ, שהמנהל האזרחי מגביל את 
הכנסת הסחורות כדי למנוע "כניסה של סחורות שייעודן הוא ישראל. אנחנו מבינים שמרחב התפר הוא פלטפורמה 
המודיעה  מסודרת  רשימה  האזרחי  המנהל  פרסם  לא  היום  עד  כי  לבצלם  מסר  הכפר  מועצת  מזכיר  לייצוא".121 
לתושבים מהן כמויות המזון שהם רשאים להעביר לצריכה אישית וכי הדבר נתון לשיקול דעתם של הבודקים במעבר. 
בדרך כלל, אלה מאפשרים לכל תושב להעביר עד שלושה ק"ג מזון ושני קרטונים של ביצים בלבד. בנוסף, חל איסור 

על התושבים להכניס לכפר בשר טרי.122 

ההגבלות במחסום חלות גם על העברת סחורות. רק ל-42 משאיות קטנות – עד 4 טון – יש היתרים להכנסת סחורות 
ריחן,  מעבר  דרך  ביום,  אחת  פעם  רק  לכפר  להיכנס  רשאיות  אלה  משאיות  וביגוד.  חשמל  מוצרי  מזון,  כולל  לכפר, 
בין השעות 5:00 ל-12:00. הסחורות המועברות במשאיות אלה חייבות להיות מסודרות במשטחים שרוחבם וגובהם 
אינם עולים על 150 ס"מ על מנת שיתאימו למכשיר השיקוף שבמעבר. הגבלה זו מאפשרת לרוב המשאיות להעביר 

רק משטח אחד ביום, ללא קשר ליכולת ההעמסה שלהן.123

כך  לצורך  היתרים  שקיבלו  סוחרים  ידי  על  אם  ובין  הכפר  מועצת  באמצעות  נעשה  הוא  אם  בין  סחורות,  מעבר  כל 
מהמנהל האזרחי, מחייב קבלת אישור מוקדם – בן לפחות 24 שעות – ממשרד התיאום והקישור )מת"ק( הישראלי. 
לפי עדותו של מזכיר מועצת הכפר, האחראי על תיאום העברת הסחורות, בדרך כלל מאשר המת"ק כמות נמוכה מזו 

שהתושבים מבקשים להכניס.124 

וגורמות לכך שמחירי הסחורות בכפר,  ההגבלות המוטלות על העברת הסחורות לכפר מייקרות את עלות הובלתן 
ובהן מוצרי מזון בסיסיים, יקרים במאות אחוזים בהשוואה למחירם בג'נין. למשל, לפי עדויות שגבה בצלם מתושבי 
הכפר בקיץ 2012 היה מחיר ק"ג עגבניות בג'נין שקל עד שקל וחצי – בעוד שבברטעה א-שרקייה הגיע מחירו לחמישה 
שקלים. חבילה של עשר פיתות עלתה בג'נין חמישה שקלים ובברטעה א-שרקייה – תשעה שקלים. בג'נין ניתן לקנות 
או  שניים  לקניית  הסכום  מספיק  א-שרקייה  שבברטעה  בעוד  במשקלם,  תלוי  עופות,  ששה-שבעה  שקלים  במאה 

שלושה עופות בלבד. העלות הגבוהה של המוצרים מצמצמת את יכולת הקנייה של תושבי הכפר.

המנהל האזרחי מטיל הגבלות גם על בנייה בכפר, כולל על עבודות תשתית ופיתוח. עד תחילת 2012 נדרשו קבלנים 
להעביר את חומרי הבנייה לפרויקטים של בנייה ציבורית במשאיות פלסטיניות עד למחסום ג'למה, ומשם להסיעם 
ייקר באופן משמעותי את  זה  במשאיות ישראליות אל תוך הכפר, דרך ברטעה אל-ר'רבייה שבתוך ישראל. מסלול 

עלויות ההובלה. 

מתחילת 2012 מתיר המנהל האזרחי לקבלנים להעביר את חומרי הבנייה לפרויקטים של בנייה ציבורית דרך מעבר 
ריחן, אולם הנהלים שקבע לצורך כך מייקרים את עלות עבודות הפיתוח והתחזוקה השגרתיות של תשתיות הכפר. 
מעבר קבלנים מחייב תיאום מוקדם עם המנהל האזרחי וקבלת היתרים – בעבורם, בעבור כלי הרכב שלהם ובעבור 
חומרי הבנייה. לאחר קבלת ההיתרים, נדרשים כלי הרכב להתייצב במעבר עם פתיחתו ב-5:00 בבוקר ולעבור בדיקות 
נוספות. להערכת ראש המועצה המקומית, הליכים אלה מייקרים את הצעות הקבלנים בכל פרויקט ומאריכים את 

משך ביצוע הפרויקטים.125

המנהל האזרחי עדיין אוסר על העברת חומרי בנייה מהגדה המערבית לבנייה פרטית בכפר, ותושבי הכפר נאלצים 
לקנות חומרים אלה בישראל. המנהל גם אוסר על העברת חלפים למכוניות מהגדה המערבית למוסכים בכפר ובעלי 

המוסכים נאלצים לקנות את החלפים מיבואנים ישראלים. 

120   פגישה עם מזכיר מועצת הכפר, אחמד כבהא, ב-7.3.12.

121   פגישה עם ראש ענף מעברים במנהל האזרחי, סא"ל עמוס זוארץ, ב-17.7.12.

122  פגישה עם מזכיר מועצת הכפר ברטעה א-שרקייה, אחמד כבהא, ב-7.3.12.

123   פגישה עם מזכיר מועצת הכפר ברטעה א-שרקייה, אחמד כבהא, ב-7.3.12. ר' גם עדותו של ראש מועצת הכפר ר'סאן נאיף כבהא שנגבתה על ידי 
עאטף אבו א-רוב ב-13.9.11, ופגישה עמו ב-16.7.12. בין הגדרות – המובלעות שיצר מכשול ההפרדה, במקום, אוקטובר 2006, עמ' 46. ר' גם חמש שנים 

לאחר מתן חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק: סיכום ההשלכות ההומניטאריות של הגדר, עמ' 19, ר' ה"ש 119

124   פגישה עם מזכיר מועצת הכפר ברטעה א-שרקייה, אחמד כבהא, ב-7.3.12.

125   פגישת ראש המועצה המקומית, ר'סאן נאיף כבהא, עם עובד בצלם עאטף אבו א-רוב ב-13.9.11.
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מנהל בית הספר התיכון לבנים בכפר, ראזי כבהא, אמר לבצלם כי הגדר משפיעה על מערכת החינוך וכי הכפר "מאבד 
השנה  ובמהלך  העדיפויות  סדר  בראש  פרנסתן  את  כיום  מעמידות  המשפחות  לדבריו,  תלמידים".  של  שלם  דור 
שנותרו  התלמידים  של  רמתם  מכך,  יתרה  השנה.  את  שהחלו   210 מתוך  תלמידים   40 ספרו  מבית  נשרו  האחרונה 
שבעים  עד  כשישים  על  )התווג'יה(  הבגרות  בבחינות  ההצלחה  ממוצע  עמד  הגדר  הקמת  לפני  נפגעה.  הספר  בבית 
בבית  ההצלחה  ממוצע  צנח  האחרונה  בשנה  ואולם  אחוז.  מאה  כדי  עד  הגיע  הבחינות  של  המדעי  ובחלק  אחוזים, 
הספר לארבעים אחוז בלבד. מורים משאר הגדה מסרבים להגיע ללמד בבתי הספר בכפר בגלל הבדיקות הממושכות 
שחלקם  הכפר  תושבי  מורים  על  להסתמך  נאלצת  והמועצה  למובלעת  מחוץ  אחד  מורה  רק  מועסק  כיום  במעבר. 
חסרי ניסיון. הפיקוח של משרד החינוך הפלסטיני על בתי הספר מזדמן, ואינו רצוף ויומיומי כפי שהיה לפני הקמת 

הגדר.126

בשל צמידותו של הכפר לכפר ברטעה אל-ר'רבייה שמצדו הישראלי של הקו הירוק, והמעבר החופשי בין שני חלקי 
הכפר, ניזוקה כלכלת הכפר פחות מקהילות אחרות שבסמוך להן הוקמה גדר ההפרדה. מאז הקמת הגדר התרחב 
כולל  עסק,  בתי  כ-1,100  בו  פועלים  וכיום  אל-ר'רבייה,  ולברטעה  הירוק  לקו  בצמוד  שהוקם  שוק  ניכרת  במידה 
מוסכים, המציעים מגוון סחורות ושירותים זולים. לפי מזכיר מועצת הכפר, אחמד כבהא, כ-80% מתקציב המועצה 
מגיע ממסים מקומיים הנגבים מסוחרים אלה – שרובם הגדול הם תושבי אזורים אחרים מהגדה המגיעים מדי יום אל 
בתי העסק שבשוק. תושבי הכפר שבבעלותם אדמות באזור משכירים אותן בעבור מחסנים וחנויות בסכום ממוצע 
מהגדה  פלסטינים  פועלים  להלין  כדי  אלה  במבנים  משתמשים  מהסוחרים  חלק  בשנה.127  ירדני  דינר  כ-15,000  של 

העובדים בישראל.128

אפשרויות הפיתוח בכפר מוגבלות. בהסכמי הביניים שנחתמו בין ישראל לארגון לשחרור פלסטין ב-1995 סווג חלק 
שמצפון  והשטחים   ,B כשטח   – בשטחו  הבנייה  אפשרויות  את  ומיצה  כמעט  אז  שכבר   – הכפר  של  הבנוי  מהשטח 
את  מאוד  הגבילה  התוכנית  לכפר.  מתאר  תוכנית  האזרחי  המנהל  הכין  שנה  באותה   .C כשטחי  סווגו  לו  ומדרום 
הבנייה בכפר ואף לא כללה את כל הבתים הבנויים, אשר הפכו כתוצאה מכך ל"בלתי חוקיים". לפי מפות המועצה 
נבנו ללא  נתונים תחת איום הריסה שכן  ולכן   ,C היום בשטחי  נמצאים  המקומית, כשלושים אחוז מהמבנים בכפר 
70 צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה לבתים שכבר נבנו  היתר. לפי נתוני המועצה המקומית, המנהל האזרחי הוציא 

 .C ואוכלסו בשטח

אזור קלקיליה 
 – התוואי  ישראל.  לבין  קדומים  באזור  ההתנחלויות  "אצבע"  בין  רצף  ליצור  נועד  זה  באזור  ההפרדה  גדר  תוואי 
הבנוי והמתוכנן – מבתר את השטח, מקשה על הגישה בין הכפרים ובין עיר המחוז קלקיליה ומפריד בין היישובים 

לאדמותיהם החקלאיות.

אדמות מחוז קלקיליה נחשבות בין הפוריות ביותר בגדה. שיעור השטח החקלאי המעובד בו כיום הוא השני בגודלו 
בין מחוזות הגדה: 33.3%, שהם 55,236 דונם.129 לפני הקמת גדר ההפרדה היה שיעור השטח החקלאי המעובד במחוז 

גבוה אף יותר )46% )והוא פיגר רק אחרי מחוזות טול כרם וג'נין.130 

126   פגישה עם מנהל בית הספר התיכון לבנים, ראזי כבהא, ב-16.7.12. עדותה של מנהלת החינוך והתרבות במחוז ג'נין של משרד החינוך הפלסטיני, 
סלאם א-טאהר. נגבתה על ידי עאטף אבו אל-רוב ב-19.6.12.

127   נכון לאוגוסט 2012, דינר ירדני היה שווה 5.66 ש"ח. הערך הממוצע של דינר ירדני בין החודשים ינואר-אוגוסט 2012 היה 5.42. 

 128   פגישה עם מזכיר מועצת הכפר ברטעה א-שרקייה, אחמד כבהא, ב-7.3.12. ר' "ברטעה: כפר אחד, שני עולמות תכנוניים", בתוך התחום האסור, 
.29.1.12 ,The Marker ,"עמ' 93-92 ו-117-115, ר' ה"ש 102. ר' גם טלי חרותי-סובר, "מחפשים קניות זולות ב-30%? נסו מעבר לקו הירוק

 Press Conference on the Preliminary Findings on  .34% הוא  המעובד  החקלאי  השטח  שיעור  לקלקיליה,  שמצפון  כרם,  טול  בנפת     129
 the Agriculture Census 2010, Palestinian National Authority, Palestinian Central Bureau of Statistics and Palestinian Ministry of

 Agriculture, April 2011, P. 31.

זכויות האדם כתוצאה ממכשול  – הפרת  הגדר הרעה   .50% לכדי  הגיע  הוא  ג'נין  ובמחוז   59% אז  היה  השטח המעובד  שיעור  כרם  טול   130   במחוז 
ההפרדה, בצלם, נייר עמדה, מארס 2003, עמ' 11.
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חיים בהפרעה ההשפעות ארוכות הטווח של גדר ההפרדה

ממקומות  והניתוק  השנייה  האינתיפאדה  בשנות  באזור  החמורות  התנועה  הגבלות  החקלאיות,  מהאדמות  הניתוק 
העבודה בישראל השפיעו על המצב הכלכלי באזור.131 אחוז המובטלים במחוז קלקיליה גבוה כיום מהממוצע בגדה 
17.8% בכל הגדה המערבית.  – לעומת ממוצע של  ביותר בגדה  – הגבוה   23.4% המערבית. ב-2009 הוא הגיע לכדי 

ב-2010 הוא ירד ל-19.8% לעומת ממוצע של 17.2% בכל הגדה.132 

א. הכפר ג'יוס
הכפר ג'יוס שוכן צפונית-מזרחית לקלקיליה. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הפלסטינית, בשנת 2011 גרו 
בו 3,173 תושבים. השטח הבנוי של הכפר נמצא בשטח B אולם רוב אדמותיו החקלאיות – לכפר זה יש את האדמות 
החקלאיות הרבות ביותר באזורי מרחב התפר – הן בשטחי C שבשליטה ישראלית מלאה. ממערב לכפר, כשלושה 
ק"מ ממזרח לקו הירוק, הוקמה ב-1989 ההתנחלות צופין – חלקה על אדמות ג'יוס שהוכרזו כ"אדמות מדינה". לפי 

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בסוף שנת 2010 גרו בהתנחלות זו 1,251 תושבים. 

כלכלת הכפר מבוססת על חקלאות אינטנסיבית הכוללת עצי פרי, עצי זית, חממות של ירקות, שדות תבואה, וגידול 
עדרי צאן. לפני הקמת גדר ההפרדה עסקו כ-90% מתושבי הכפר הבוגרים בחקלאות, והתוצרת החקלאית הגיעה 

לכ-9,000 טון בשנה. רובה נמכרה לשווקים הפלסטיניים והשאר לסוחרים ישראלים.133 

את  דחו  השופטים  אך  הגדר,  הקמת  לצורך  אדמותיהם  תפיסת  נגד  לבג"ץ  הכפר  תושבי  עתרו   2002 בספטמבר 
צווי תפיסה  גדר ההפרדה בתוואי שתוכנן. לצורך הקמתה הוציא הצבא  בניית  2003 הושלמה  העתירה.134 באוגוסט 
לכ-550 דונם מהאדמות החקלאיות של הכפר ועקר כ-4,000 עצים.135 8,229 דונם נוספים מאדמות הכפר, המהווים 
כללו  אלה  אדמות  התפר.  ממרחב  כחלק  והוכרזו  הגדר  של  המערבי  מִצדה  נותרו  החקלאיות,  מאדמותיו  כ-70% 
ירקות. באדמות  לגידול  וכמאה חממות  ודגנים  ירקות  וגויאבות, שדות  זית, הדרים, שזיפים, תפוחים  כ-25,000 עצי 
משותפות  אלה  מבארות  חלק  הכפר.  לתושבי  ביתית  ולצריכה  לחקלאות  מים  שסיפקו  בארות  שש  גם  נותרו  אלה 

לג'יוס ולכפר פלאמיה, הנמצא מצפון לו. 

במאי 2006 התקיים בבג"ץ דיון בעתירה נוספת נגד תוואי הגדר באזור זה, שהגישו תושבי הכפרים עזון ונבי אליאס, 
מדרום לג'יוס. במהלך הדיון התברר לשופטים כי המדינה הטעתה את בית המשפט בנוגע לשיקולים שעמדו בבסיס 
קביעת התוואי, וכי הוא לא התבסס על שיקולי ביטחון. במקום זאת, התוואי תוכנן להקיף שטחים שנועדו להרחבות 
עתידיות של ההתנחלות צופין: שכונה חדשה על אדמות הכפר ג'יוס, מצפון לשטח הבנוי בהתנחלות, ואזור תעשייה 
למדינה  בג"ץ  הורה  האמת  משהתבררה  וג'יוס.136  עזון  הכפרים  אדמות  על  הבנוי,  לשטח  ממזרח  להיבנות  המתוכנן 
ונבי אליאס(,  עזון  והשאר לכפרים  ג'יוס  )579 מהם שייכים לכפר  דונם  להעתיק את המכשול מערבה, כך ש-1,790 
שנים  משלוש  יותר  לאחר  ב-2009,  רק  הגדר.  של  ה"פלסטיני"  לצד  יושבו  התעשייה,  לאזור  שיועדו  האדמות  ובהם 
ממתן פסק הדין, ורק לאחר שהעותרים הגישו בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, העתיק הצבא את תוואי הגדר.137 
מאדמותיו   63% שהם  הכפר,  מאדמות  דונם   7,650 ההפרדה  גדר  של  ה"ישראלי"  בצד  נותרו  הגדר  העתקת  לאחר 

החקלאיות. 

המכשול  תוואי  את  להעתיק  המדינה  הבטיחה  ג'יוס,  הכפר  מועצת  של  נוספת  בעתירה  דיון  במהלך   ,2008 במאי 
ה"פלסטיני"  לצד  שישיב  באופן  צופין  ההתנחלות  של  הצפונית  ההרחבה  את  לאפשר  שנועד  לכפר  שמצפון-מערב 
של הגדר 2,488 דונם נוספים, חלקם אדמות המעובדות על ידי תושבי הכפר פלאמיה.138 הצבא הודיע למועצת הכפר 

131   האיסור על כניסת ישראלים לקלקיליה עדיין בתוקף אך כיום הוא לא נאכף. מאז 2009 מותרת כניסת ערבים אזרחי ישראל לקלקיליה. להרחבה על 
הגבלות התנועה ר' אי תנועה,  עמ' 52 ו-76, ר' ה"ש 112.

 Press Release on Labor Force Survey 2009 and Press Release on Labor Force Survey 2010, Palestinian Central Bureau    132 
of statistics.

133   פגישה עם ראש מועצת הכפר, מוחמד טאהר חסן ג'אבר, ב-9.8.11.

134   בג"ץ 8172/02 ו-8532/02, אבתסאם מחמד אברהים ואח' ורשיד עבד אלסלאם סלאמה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית.

135   חמש שנים לאחר מתן חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק, עמ' 39, ר' ה"ש 119.

136   להרחבה ר' במסווה של ביטחון, עמ' 35-21, ר' ה"ש 4. 

137   פסק דין בג"ץ 2732/05, ראש מועצת עזון, עבד אלטיף חסין ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' מ-15.6.06. החלטת בג"ץ 2732/05  מ-5.10.09.

ח'רבת  ואח', ראש מועצת הכפר  ג'יוס  עיריית  ואח', ראש  פאיז סאלם  ו-8109/07,   11765/05  ,10905/05  ,11344/05 בג"ץ  דין  בפסק   14 פסקה     138
ג'בארה ואח' והמועצה המקומית כוכב יאיר נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' מ-9.9.09.
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2012, כמעט שלוש שנים לאחר פסיקת בג"ץ, בלי לנמק את העיכוב  ג'יוס כי העבודות לתיקון התוואי יחלו באמצע 
בביצוע פסק הדין.139 נכון לאוגוסט 2012 עבודות אלה טרם החלו. העתקת גדר ההפרדה עתידה לפגוע בכ-280 דונם 

נוספים של אדמות חקלאיות של תושבי ג'יוס ופלאמיה שייתפסו לטובת התוואי החדש.140 

מאז הקמת הגדר יכולים החקלאים להגיע לאדמותיהם דרך שלושה שערים חקלאיים בלבד: 

עזון.  מהכפר  לחקלאים  גם  ומשותף  הכפר  של  הבנוי  לשטח  מדרום  מטר  כ-600	   של  במרחק  הנמצא  הדרומי, 
השער פתוח שלוש פעמים ביום, ל-15 דקות כל פעם. 

המערבי, הנמצא במרחק של כ-400	  מטר מהשטח הבנוי של הכפר. השער פתוח שלוש פעמים ביום, בכל פעם 
לשעה. 

פתוח  זה  שער  פלאמיה.  לתושבי  גם  ומשותף  הכפר  של  הבנוי  מהשטח  ק"מ  כשני  של  במרחק  הנמצא  	 הצפוני, 
ברציפות מהשעה 6:00 בבוקר עד השעה 17:00. 

ה"ישראלי"  שבצד  אדמותיהם  את  לעבד  היתרים  לקבל  הזוכים  הכפר  תושבי  מספר  ההיתרים  משטר  הנהגת  מאז 
להיתרים  לבקשות  הסירובים  ושיעור  הגדר,  הקמת  לפני  בחקלאות  המועסקים  למספר  בהשוואה  נמוך  הגדר  של 
שהם  חקלאים,   278 היתרים  קיבלו  ב-2007  דרכה,  להיתרים  בבקשות  לפונים  בנוגע  הכפר  מועצת  נתוני  לפי  גבוה. 
32% מהמבקשים. ב-2008 קיבלו היתרים 292 חקלאים, שהם 44% מהמבקשים, וב-2009 – 121 חקלאים, שהם 41% 
ממבקשי ההיתרים. בשנת 2010 סירבה מועצת הכפר להגיש בקשות דרך משרד התיאום והקישור הפלסטיני ולפיכך 
61% מהמבקשים ובמחצית הראשונה  306 חקלאים, שהם  אין ברשותה נתונים לגבי שנה זו. ב-2011 קיבלו היתרים 

של 2012 קיבלו היתרים 276 חקלאים, שהם 84% מהמבקשים.141 

מספר ההיתרים המצומצם, כמו גם היעדר הרצף ביניהם, מגביל את אפשרויות עיבוד האדמות החקלאיות. מחשש 
וירקות הגדלים בחממות – שכן אלה  – פירות  שיאבדו את השקעתם, צמצמו תושבי הכפר את הגידולים הרווחיים 
דורשים טיפול יומיומי רציף לאורך שנים. שעות פתיחת השערים מאפשרות אמנם עשר שעות של עבודה חקלאית 
בשעות היום, אך הן מקשות על עיבוד הגידולים בחממות, הזקוקים להשקיה בשעות הערב על מנת לצמצם את אידוי 

המים.142 

נוסף על כך עקרו התושבים כ-2,000 דונם של מטעי פירות )בעיקר עצי גויאבה והדרים( מתוך 3,500 דונם שעובדו 
לפני הקמת הגדר – ובמקומם מגדלים חקלאי הכפר חיטה ועצי לימון וזית, הדורשים השקעה פחותה אך גם מניבים 
יותר.143 ראש מועצת הכפר העריך כי התוצרת החקלאית של הכפר הצטמצמה לכ-4,000 טון, פחות  הכנסה נמוכה 

מחצי מהתוצרת בתקופה שלפני הקמת הגדר.144 

ראש המועצה, מוחמד ג'אבר, סיפר לבצלם:

דונם  נוספים,  דונם  בשלושה  ותפוזים  גויאבות  עצי  דונם,  בשבעה  ירקות  גידלתי  הגדר  הקמת  לפני 
גידולי חיטה, שעורה  דונמים של   26 ועוד  כולם מושקים,  ועגבניות,  גידלתי מלפפונים  חממות שבהן 
הכנסה  לי  הייתה  מצוין.  היה  שלנו  הכלכלי  והמצב  בחקלאות  המשפחה  בני  כל  עם  עבדתי  ודגנים. 
מהגידולים בסדר גודל של 40,000 ₪ בשנה, המספיקה לכל המשפחה בלי שתזדקק למקורות הכנסה 

נוספים. 

מאז הקמת הגדר אנו נתקלים בקשיים להגיע אל האדמות ולעבוד בהן, במיוחד לאחר הקמת השערים 
החקלאיים והנפקת ההיתרים לחקלאים. בהתחלה קיבלנו היתרים עד אמצע 2004, אבל אז נעצר אחד 

139   מכתבו של רס"ן כמאל זהר אלדין, ראש תחום תשתית ותפר במנהל האזרחי אל עו"ד משכית בנדל באגודה לזכויות האזרח מ-8.8.11.

140   פסקה 14 בפסק דין בג"ץ 11344/03, 10905/05, 11765/05 ו-8109/07. ר' ה"ש 138. ר' גם שאול אריאלי, "עלותה של חמדנות", הארץ, 20.7.11.

141   הנתונים נאספו מרישומי מועצת הכפר. פגישה עם ראש מועצת הכפר, מוחמד טאהר חסן ג'אבר ב-3.7.12. נרשם על ידי עבד אל-כרים א-סעדי. 

142   שיחה עם ראש מועצת הכפר, מוחמד טאהר חסן ג'אבר, ב-28.5.12. ר' גם "מקרה המבחן של ג'איוס: נישול ו'עקירה'" בחמש שנים לאחר מתן חוות 
הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק, עמ' 28, ר' ה"ש 119.

143   שיחה עם ראש מועצת הכפר, מוחמד טאהר חסן ג'אבר, ב-14.5.12. נרשם על ידי עבד אל-כרים א-סעדי. עדותו של מאג'ד עבד א-רחים עבדאללה 
ח'אלד. נגבתה על ידי עבד אל-כרים א-סעדי ב-23.7.12.

144   פגישה עם ראש מועצת הכפר, מוחמד טאהר חסן ג'אבר, ב-9.8.11. ר' גם עתירה מתוקנת לצו על תנאי, לבג"ץ 11343/03 פאיז סאלם ואח' נ' מפקד 
כוחות צה"ל ביהודה ושומרון מ-1.3.06. "מקרה המבחן של ג'איוס: נישול ו'עקירה'" בחמש שנים לאחר מתן חוות הדעת המייעצת של בית הדין 

הבינלאומי לצדק, עמ' 28. ר' ה"ש 119.
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חיים בהפרעה ההשפעות ארוכות הטווח של גדר ההפרדה

הבנים שלי ונכלא לשלוש שנים וחצי. מאז נשללו ההיתרים מכל בני המשפחה. ב-2009 קיבלתי שוב 
היתר וביוני 2011 גם שניים מבניי התחילו לקבל היתרים. שמונת הבנים האחרים שלי עדיין מסורבים. 

והם  ולרסס אותם  כדי להשקות  הגויאבות  ולמטע  להגיע לפרדס התפוזים  יכולתי  לא  זאת  בעקבות 
שונה.  בתדירות  אך  לעבודה,  חזרתי  כיום  לגדר.  ממזרח  הכפר,  ליד  החממה  את  העברתי  התייבשו. 
נטעתי מחדש שתילים חדשים של עצי גויאבות, תפוזים ואבוקדו. הגידולים שלי היום הם בעיקר חיטה 

ושעורה. לא שתלתי ירקות בגלל שאין לי היתרים למספיק פועלים.145 

לשווקים  טרייה  חקלאית  תוצרת  העברת  על  מקשות  הגדר  את  לעבור  המורשים  הרכב  כלי  מספר  על  ההגבלות 
הפלסטיניים, דבר הגורע ממחירה. החקלאי מאג'ד ח'אלד סיפר לבצלם:

לימון  עצי   120 ותפוזים,  שזיף  עצי   240 היו  שבה  לגדר,  מערבית  דונם,   12 של  בשטח  קרקע  לי  יש 
וקלמנטינה ועוד 50 עצי זית מבוגרים. לפני הקמת הגדר באו סוחרים, גם סוחרים ישראלים, אל המשק 
ובמחירים טובים. ההכנסה השנתית  ושיווק,  הובלה  עלויות של  ללא  ישירות,  וקנו את התוצרת  שלי 

שלי אז הייתה 30,000 שקלים בערך ואפשרה לי לכסות בקלות את הוצאות המשפחה.

לאחר הקמת הגדר התחלנו לאבד חלק מהרווחים בגלל הצורך לכסות את הוצאות ההובלה והשיווק, 
-35 ולעתים כתוצאה מקלקול הסחורה בזמן המעבר מהמשק אל השווקים. במקום לקבל מחיר של 
30 שקלים בעבור כל קרטון, כפי שמכרנו לסוחרים במשק עצמו, התחלנו לקבל מחיר של ארבעה עד 
חמישה שקלים בעבור כל קרטון. ההכנסה שלי לא מכסה יותר את ההוצאות על מים, חריש וסילוק 
כדי להפחית  והקלמנטינה  עצי השזיף, התפוח  לייבש את  נאלצתי  עשבים באמצעות חומרי הדברה. 

את הפסדיי ונטעתי במקומם עצי לימון, העמידים יותר בתנאי מזג האוויר ובהובלה לשווקים.146 

נכון ליולי 2012, רק שלוש משאיות של תושבי הכפר קיבלו היתרים לעבור בשערים אל אזור מרחב התפר, ורוב בעלי 
ההיתרים מגיעים אל אדמותיהם ברגל או כשהם רכובים על גבי חמורים.

גם בעלי ההיתרים מתקשים לעבד את האדמות שבבעלותם. אחד מבעלי האדמות הגדולים בכפר, שריף עומר )אבו 
עזאם( – בעבר פעיל נגד הקמת הגדר – מחזיק בחלקה גדולה ששטחה 177 דונם. על אף שהוא נזקק מדי יום לשלושה 

פועלים על מנת לעבד את אדמותיו, מסרב המנהל האזרחי להנפיק בעבורו היתרים לפועלים.147 

ה"ישראלי"  בצד  שנותרו  המרעה  מאדמות  ניזונו  שעדריהם  שבכפר,  הצאן  במגדלי  גם  פגעו  השערים  פתיחת  שעות 
של הגדר. צמצום הנגישות לאדמות המרעה חייב אותם לקנות מספוא כתחליף להזנת העדרים, אך מחירי המספוא 
את  מאפשרות  לא  השערים  פתיחת  של  המוגבלות  השעות  כן,  כמו  מפסיד.  לעסק  הצאן  גידול  את  הפכו  הגבוהים 
בשטחי  קירור  אמצעי  והיעדר  וגבינות,  לבן  לייצור  ואם  למכירה  אם  השווקים,  אל  היום  באותו  הטרי  החלב  שיווק 
המרעה מביא לאובדן החלב ולקלקולו. מגדלי הצאן מתקשים להשיג תרופות וטרינריות או להביא רופא וטרינר אל 

עדריהם בגלל הצורך בתיאום מוקדם עם המנהל ובקבלת היתרים ובשל הבדיקות הביטחוניות בשערים. 

לפני הקמת גדר ההפרדה התפרנסו שמונה משפחות בכפר מגידול עדרים, וראש מועצת הכפר העריך כי מספר ראשי 
2011 רק שלושה מתושבי הכפר קיבלו היתרים לרעיית צאן בצד ה"ישראלי"  הצאן בכפר היה כ-148.9,300 נכון ליולי 
של הגדר. שאר המשפחות הפסיקו לגדל צאן ומספר ראשי הצאן בכפר הצטמצם לכ-3,000 בלבד.149 עבד אל-חלים 

בעג'י, 53, בעל עדר של 140 ראשי צאן שהוא מגדל עם תשעת אחיו סיפר לבצלם:

אנחנו מתבססים על מוצרי החלב של הצאן – גבינות ולבנה – ועל מכירת כבשים. לפני הקמת הגדר, 
כל בוקר אני ואחיי היינו לוקחים את עדר הצאן אל שטחי המרעה, מערבית לכפר, וחוזרים עם הצאן 

למכלאה בכפר. לא היינו צריכים מספוא במשך היום בגלל שהצאן היה בשטחי המרעה.

145   עדותו של מוחמד טאהר חסן ג'אבר, ראש עיריית ג'יוס. נגבתה על ידי עבד אל-כרים א-סעדי ב-8.8.11 וב-17.1.12.

146   עדותו של מאג'ד עבד א-רחים עבדאללה ח'אלד. נגבתה על ידי עבד אל-כרים א-סעדי ב-10.8.11.

147   שיחה עם שריף עומר ב-4.4.12. נרשם על ידי עבד אל-כרים א-סעדי.

148   פסקה 40 בעתירה לבג"ץ 11344/03, פאיז סאלם ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון מ-24.12.03. שיחה עם ראש מועצת הכפר, מוחמד 
טאהר חסן ג'אבר, ב-9.8.11. 

149   הנתונים נמסרו בשיחה עם ראש מועצת הכפר, מוחמד טאהר חסן ג'אבר, ב-9.8.11. 



40

בשעות  נחלב  הצאן  הבוקר.  בשעות  במיוחד  מאוד,  מקשים  השערים  דרך  והיציאה  הכניסה  נוהלי 
הבוקר המוקדמות ולכן מגדלי הצאן לא יכולים לעמוד בלוחות הזמנים של פתיחת השערים. אני ואחיי, 
וגם מגדלי צאן אחרים, נאלצנו להקים מכלאות לצאן בשטחי המרעה, לאחר שקיבלנו את ההיתרים 
החקלאיים הדרושים. למרות שחלק מאיתנו נשואים ויש לנו ילדים קטנים אנו נאלצים להישאר שם 

בלילה עם הצאן מחשש לגניבות.

אנו נתקלים בבעיות רבות. אסור להכניס מספוא לאדמות אלא לאחר תיאום. היו לנו כבר שני מקרי 
המלטה שחייבו נוכחות וטרינר, שלא יכול היה להגיע דרך השערים, דבר שגרם למות הוולד.150 

ההגבלות על הגישה אל השטח שבצד ה"ישראלי" של הגדר פגעו גם באספקת המים אל הכפר. המנהל האזרחי דחה 
את בקשת מועצת הכפר, שהוגשה כבר בשנת 2002, להניח תשתית מים מהבארות שנותרו בצד ה"ישראלי" של הגדר 
היום  בשאיבה.  המותרת  המים  כמות  את  המגבילים  מונים  הללו  בבארות  להתקין  למועצה  הורה  ואף   – הכפר  אל 
מגיעים המים לכפר מבאר הנמצאת ליד הכפר עזון, אולם לטענת ראש המועצה התושבים מעדיפים לא להסתמך על 
מים אלה משום שהבאר נמצאת ליד אתר השלכת פסולת, והם מעדיפים לקנות מים ממיכליות המגיעות מפלאמיה 

השכנה. מחיר המים המובלים יקר ומגיע לכמעט שלושים ש"ח למ"ק.151 

ב. העיר קלקיליה
ב-2003 הושלמה בניית גדר ההפרדה סביב העיר קלקיליה. הגדר כולאת את העיר מארבעה צדדים: ממערב נבנתה 
חומה על גבול הקו הירוק – ומצפון, ממזרח ומדרום נבנו גדרות בתוואי היקפי שאורכו שבעה ק"מ. הגדר מפרידה את 

העיר ממחצית מאדמותיה החקלאיות – כ-2,500 דונם, ובהם גידולי ירקות, פרדסי הדרים וחממות.152 

הכניסה לעיר והיציאה ממנה אל שאר חלקי הגדה המערבית מתאפשרים דרך פתח אחד בלבד – המוביל לכביש מס' 
55, אשר מתחבר בהמשך אל ההתנחלות קדומים. עד יולי 2009 הוצב בכניסה זו לקלקיליה מחסום צבאי שבו נבדקו 
היוצאים מהעיר והנכנסים אליה. ב-2006 חוברו הכפרים שמדרום ומדרום-מזרח לקלקיליה אל העיר בכביש "מרקם 

חיים" העובר מתחת לגדר ולכביש מס' 55. זהו כביש "מרקם החיים" הראשון שנבנה לאורך תוואי המכשול. 

בידוד העיר באמצעות גדר ההפרדה חסם כל אפשרות להתפתחות משמעותית של העיר. התפתחות העיר הוגבלה 
עוד לפני בניית הגדר: בהסכמי הביניים הוגדר שטחה הבנוי של העיר כשטח A; בדרומה של העיר נותרה רצועה צרה 
ובדרומה הוגדרו כשטחי C. כבר באמצע העשור הקודם מיצתה הבנייה  והאזורים שבצפונה, במזרחה   ;B של שטח 
בניינים  הקמת  על  הצבא  אסר  אלה,  הגבלות  על  נוסף  בלבד.153  דונם   4,200 לה:  שהוקצה  השטח  מרבית  את  בעיר 
חדשים ברצועה של מאתיים מטרים מהגדר המקיפה את העיר.154 רוב הבנייה הנעשית היום בעיר היא הוספת קומות 
ליד  לעיר,  המזרחית  לכניסה  בסמוך  בעיקר   ,C שטחי  אל  בעיר  הבנייה  גולשת  האחרונות  בשנים  קיימים.  למבנים 
הכביש המחבר את העיר עם הכפרים שמדרום לה. בנייה זו נעשית ללא היתרי בנייה ובלי שניתנה הסכמה ישראלית 

להרחיב את גבולות העיר.155 

תחימת גבולות העיר מאז הסכמי הביניים, וביתר שאת מאז הקמת גדר ההפרדה, מונעת מעיריית קלקיליה לקדם 
תוכנית שהכינה, המציעה להרחיב את שטחה המוניציפאלי לשטחים נוספים – כולם בבעלות תושביה – ולהסדיר את 

אפשרויות הבנייה בהם, כולל בשטחים שבהם כבר הושלמה הבנייה.156 

150   עדותו של עבד אל-חלים נאג'י חסן בעג'י. נגבתה על ידי עבד אל-כרים א-סעדי ב-10.8.11.

151   פגישה עם ראש מועצת הכפר, מוחמד טאהר חסן ג'אבר, ב-9.8.11.

152   פגישה עם מנהל יחסי הציבור של עיריית קלקיליה, נידאל ג'להוד, ב-9.8.11. 

153   העירייה מסתמכת על תוכנית מתאר שהוכנה ב-1964, בתקופת השלטון הירדני. במהלך השנים אישר המנהל האזרחי את הרחבת גבולותיה: הפעם 
דונם. מאז אותה שנה מנהלת העירייה מו"מ מול המנהל האזרחי על אישור תוכנית  2000, אז הורחב שטח התוכנית ל-4,200   האחרונה הייתה בשנת 

שתרחיב את תחום שטחה המוניציפאלי של העיר ל-7,200 דונם. שיחה עם מהנדס העירייה, וליד ג'עידי ב-16.8.12.

154   צו איסור בנייה צבאי )מכשול התפר( מס' 9/04, המסתמך על צו הפיקוח על הבנייה )מס' 393( )יהודה והשומרון(, ה'תש"ל-1970, נחתם בידי מפקד 
כוחות הצבא בגדה המערבית, אלוף משה קפלינסקי, ב-5.9.04. 

The Economic Effects of Restricted Access to Land in the West Bank, p. 25-26.   155. ר' ה"ש 114.

156   פגישה עם מנהל מחלקת עבודות ציבוריות, המהנדס וליד דאוד, ב-7.9.11.
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לנובמבר   2010 נובמבר  בין  עיריית קלקיליה לבנייה חדשה בעיר  ידי  UNSCO, היקף השטח שאושר על  נתוני  לפי 
2011, היה הנמוך ביותר בין ערי הגדה – 64,895 מ"ר, שהם 1.5% מכלל הבנייה שאושרה בשאר ערי הגדה.157 

 2006 בשנת  קלקיליה,  עיריית  נתוני  לפי  בעיר.  הדיור  צפיפות  על  בנתונים  היטב  משתקפות  הבנייה  על  ההגבלות 
 18 צפיפות האוכלוסייה לקמ"ר בעיר הייתה הגבוהה ביותר בין ערי הגדה המערבית, 10,645 נפש לקמ"ר: יותר מפי 
מאשר במחוז קלקיליה כולו וגבוהה אף מזו שבעיר עזה וברצועת עזה.158 מערכת החינוך בעיר זקוקה לכיתות בעבור 
כ-600 תלמידים. בהיעדר אפשרות לבנותן, ממוצע התלמידים בכיתה מגיע ל-50, והשטח המוקצה לכל תלמיד בבתי 

הספר בעיר הוא מזערי ועומד על פחות מחצי מ"ר.159 

מוסדות  ספר,  כבתי  עירוניים  ומתקנים  מוסדות  של  פיתוח  מהעירייה  מונע  הבנייה  אפשרויות  מיצוי  כך,  על  נוסף 
הבנוי  מהשטח  מה  במרחק  להיבנות  צריך  כזה  מכון  שפכים.  טיהור  מכון  אין  לקלקיליה  וכדומה.  אצטדיון  תרבות, 
לכך.  מסרבת  ישראל  אולם   – העיר  לשטח  שיתווספו   C שטחי  של  להקצאה  ישראלית  הסכמה  נדרשת  כך  ולשם 
בינתיים מזרימה העיר את שפכיה בצינור מבעד למכשול אל מתקן טיהור השפכים הישראלי ניר אליהו. ישראל חייבה 
ובעלות טיהור השפכים בו, למרות שאלה משמשים בסופו של  את הרשות הפלסטינית בעלות הקמתו של המתקן 

דבר להשקיה חקלאית בתוך ישראל.160

היוותה מקום מגורים לאלפי הפועלים שעבדו  כלכלתה של קלקיליה התבססה בעבר על קרבתה לקו הירוק. היא 
בתחילת  השתנה  זה  מצב  שונים.161  שירותים  וקבלת  קניות  לצורכי  לעיר  להגיע  נהגו  ישראלים  ואזרחים  בישראל, 
האינתיפאדה השנייה עם צמצום מקומות העבודה בתוך ישראל, הצבת המחסומים והטלת איסור על כניסת ישראלים 

לעיר. שינויים אלה פגעו פגיעה קשה בכלכלת העיר. 

לאחר הקמת הגדר והצבת המחסום בכניסה לעיר המצב אף הוחמר: 622 חנויות, בתי מלאכה, תחנות דלק ועסקים 
אזור  כיום  הוא  זה  אזור  הירוק.  לקו  הצמוד  העיר,  של  המערבי  שבצדה  המסחרי  באזור  רובם   – נסגרו  נוספים 
רפאים.162 הסוחר עומר א-ראעי סיפר לבצלם על הנזקים שנגרמו לעסקיו עם הקמת הגדר והצבת המחסום בכניסה 

לקלקיליה:

קלקיליה קרובה לקו הירוק ולערים פלסטיניות בתוך ישראל. לפני הקמת הגדר היו לי ארבעה אולמות 
רהיטים: שניים בקלקיליה ושניים בכביש ג'לג'וליה ובכניסה המזרחית לג'לג'וליה. הלקוחות שהגיעו 
סביב  מהכפרים  הגיעו  והשאר  מהלקוחות  אחוז   70 עד   60 היו  ישראל  בתוך  הפלסטיניות  מהערים 
הגדר  הקמת  לאחר  ביום.  שקל  כ-15,000  על  עמד  האולמות  בארבעת  המכירות  ממוצע  קלקיליה. 
ההוצאות  את  לכסות  הצלחתי  ולא  ירדה  החודשית  ההכנסה  לקלקיליה,  בכניסה  המחסום  והצבת 
במרכז  כיום  אחת  חנות  עם  נותרתי  לכן  ולמחסנים.  לאולמות  השכירות  חשמל,  העובדים,  שכר   –
קלקיליה שאני מפעיל בעצמי. פיטרתי ארבעה עובדים, שכיום אין להם פרנסה. כל אחד מהם השתכר 

2,000 שקל בחודש. 

מקומות  ועוד  אל-פחם  באום  רהיטים  מפעל  'כתר',  חברת  בעבור  סחורה  מכרתי  הגדר  הקמת  לפני 
סחורה  איבדתי  וכך  הסחורה,  ספקי  אל  להגיע  הצלחתי  לא  הגדר  מהקמת  כתוצאה  ישראל.  בתוך 

שהייתי משווק ושהלקוחות היו רגילים אליה.

 Socio-Economic Reports April, August and November 2011, Office of the United Nations Special  Coordinator for the  157
  Middle East Peace Process )UNSCO(. 

158   מסמך של עיריית קלקיליה בשם Qalqilya inhabitants suffer from over crowding. הנתונים מעודכנים למחצית 2006. צפיפות 
 Economic Effects of Restricted האוכלוסייה לקמ"ר במחוז קלקיליה עמדה על 587 איש, בעיר עזה על 9,104 איש וברצועת עזה על 3,956 איש. ר' גם

.Land in the West Bank,  p. 37  ר' ה"ש 114

159   סיכום פגישה עם מהנדס מנהלת החינוך, האני ג'עידי, ועם הממונה על התכנון במנהלת החינוך בעיריית קלקיליה, מוחמד עווידה. נרשם על ידי עבד 
אל-כרים א-סעדי ב-30.1.12. תקן משרד החינוך הישראלי מחייב שטח מינימלי של 1.25 מ"ר בתוך כיתה לכל תלמיד ושטח נוסף לחצר. 

160   ר' שפכים ללא גבולות – הזנחת הטיפול בשפכי הגדה המערבית, בצלם, יוני 2009, עמ' 23 וניטור נחלי יהודה ושומרון – הערכת מצב על בסיס 
הדיגום בשנים 2008-9, רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה, דצמבר 2010, עמ' 15.

161   האיסור על כניסת ישראלים לקלקיליה עדיין בתוקף אך כיום הוא לא נאכף. מאז 2009 מותרת כניסת ערבים אזרחי ישראל לקלקיליה. להרחבה על 
הגבלות התנועה ר' אי תנועה, עמ' 52 ו-76, ר' ה"ש 112.

 Statistical monitoring of the Socio-Economic 162   עדותו של פאיז אחמד אברהים שרים. נגבתה על ידי עבד אל-כרים א-סעדי ב-9.7.12. 
Conditions of the Palestinian Society (Second Quarter 2004), Palestinian Central Bureau of Statistics, Oct. 2004, p. 45.
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כיום ממוצע ההכנסה היומי שלי לא עולה על אלף ש"ח, כאשר הרווח היומי הוא לא יותר מ-300 שקל. 
סכום זה לא מספיק לכיסוי הדרישות של המשפחה. אני נאלץ למכור אדמה שקניתי לפני שהוקמה 

הגדר כדי לכסות את עלויות המחיה היומיומיות וכדי להחזיק את החנות שאני מפעיל.163

 .)UNRWA( האו"ם  של  והתעסוקה  הסעד  סוכנות  של  לתמיכה  הזכאים  פליטים  הם  קלקיליה  תושבי  רוב 
מספר  עלה  הסוכנות,  נתוני  לפי  העיר.164  מתושבי   89.4% שהם  איש,   34,616 בסוכנות  רשומים  היו   2007 בשנת 
)לפני  ידי הסוכנות מ-17,542 איש ב-2002  תושבי העיר שנזקקו לשירותי הבריאות הניתנים ברובם בחינם על 
77%. מספר הנזקקים לסיוע של תוכניות הרווחה והשירותים  הקמת הגדר( ל-31,075 איש ב-2011 – עלייה של 
258%. מלבד זאת, 1,049 אנשים ביקשו  הסוציאליים עלה מ-4,855 איש ב-2002 ל-12,557 ב-2011 – עלייה של 
המיקרו-פיננסים  מחלקת  שערכה  סקר  הסוכנות.165  של  עבודה  מקומות  ליצירת  מתוכנית  סיוע  ב-2011 
הלאומי  העוני  לקו  מתחת  שהיו  בקלקיליה  המחלקה  למשרדי  הפונים  ששיעור  מצא  ב-2010  האו"ם  בסוכנות 
משרדיה  שבעת  כל  בין  ביותר  הגבוה  השיעור  ל-33%,  הגיע   – לנפש  ליום  ש"ח   12.29 של  הכנסה   – הפלסטיני 

בגדה המערבית.166

מנהל בית הספר וגן הילדים הפרטי א-תרבייה אל-חדית'ה, ד"ר יחיא ג'אבר, סיפר לבצלם כי נאלץ לסגור השנה את 
בית הספר שנפתח ב-1997 בגלל קשיים כלכליים של ההורים. בשנת 2002, לפני הקמת הגדר, למדו בבית הספר 390 
תלמידים  לששה  עד  בהדרגה  מספרם  הצטמצם  ב-2012  ילדים.  בגני   170 ועוד  ח',  עד  א'  כיתות  בעשרים  תלמידים 
בלבד, למרות שבית הספר הפחית את שכר הלימוד במחצית, מ-400 דינר ל-200 דינר בשנה. בגני הילדים, שעדיין 
הנרשמים  מיעוט  בשל  נסגר  הוא  שגם  אל-מוסתקבל,  נוסף,  פרטי  ספר  בית  יש  בעיר  ילדים.167   90 נותרו  פעילים, 

אליו.168

מציאות זו – כולל ניתוקה של העיר בעקבות ההגבלות הקשות על חופש התנועה מהעיר בזמן האינתיפאדה השנייה 
ובידודה משאר חלקי הגדה באמצעות גדר ההפרדה – הביאה לכך ששיעור גידול האוכלוסייה בעיר הרביעית בגודלה 
נתוני  לפי  המערבית.  הגדה  אוכלוסיית  שאר  של  הגידול  שיעור  קצב  אחרי  מפגר  ירושלים(  מזרח  כולל  )לא  בגדה 
2011 היא  2003 עמדה אוכלוסיית העיר על 41,616 איש ועד  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הפלסטינית, במחצית 
גדלה בעשרה אחוזים בלבד, ל-45,763 איש. שיעור זה נמוך באופן יחסי לשיעור גידול האוכלוסייה השנתי הממוצע 
בגדה שעמד בשנים אלו על 169.2.55% להערכת מנהל יחסי הציבור במשרד הדובר של מושל מחוז קלקיליה, מוחמד 
אבו שיח', כ-10,000 תושבי ערים אחרות בגדה שהתגוררו בקלקיליה בשל קרבתה למקומות העבודה בישראל נטשו 

אותה בשל מציאות זו.170

163   עדותו של עומר מחמוד אחמד א-ראעי. נגבתה על ידי עבד אל-כרים א-סעדי ב-24.6.12. 

 Palestinian Refugees in the West Bank: Socio-Economic Trends and Long Terms Opportunities, UNRWA, April 2011, p. 14.   164

165   דואר אלקטרוני ממג אודט, ממונה על תוכנית סיוע אזורי במשרד תוכנית הסיוע בסוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לבצלם ב-3.7.12. מספר 
הפונים לשירותי הבריאות הם ממחוז קלקיליה כולו.

 Utilizing the Palestinian Simple Poverty Scorecard:'ר המיקרו-פיננסים.  למחלקת  הפונים   7,858 מכלל  פונים   851 הקיף  הסקר     166
 ,Baseline Poverty Study of UNRWA Microfinance Clients in the West Bank (February 2011), UNRWA Microfinance Department 

 April 2011, P. 10.

167   עדותו של ד"ר יחיא עבד א-ראוף עות'מאן ג'בר. נגבתה על ידי עבד אל-כרים א-סעדי ב-28.7.12. 

168   סיכום פגישה עם מהנדס מנהלת החינוך, האני ג'עידי, ועם הממונה על התכנון במנהלת החינוך בעיריית קלקיליה, מוחמד עווידה. נרשם על ידי עבד 
אל-כרים א-סעדי ב-30.1.12.

Census Final Results in the West Bank (Population and Housing), Palestinian Bureau of Statistics, August 2008.   169

כ-6,000- כי  ב-2003  העריך  קלקיליה  עיריית  ראש  ב-26.1.12.  קלקיליה,  מחוז  מושל  במשרד  הציבור  יחסי  מנהל  שיח',  אבו  מוחמד  עם  שיחה   170
 The Impact of Israel’s Separation Barrier on Affected West Bank '8,000 תושבי הגדה עזבו את העיר מאז תחילת האינתיפאדה השנייה. ר
 Communities, Report of the Mission to the Humanitarian and Emergency Policy Group (HEPG) of the Local Aid Coordination
.Committee (LALC), May 04, 2003, p.45. ר' גם עמירה הס, "כחצי מהמשפחות הפלשתיניות ממערב לגדר וכשליש ממזרחה – הופרדו מקרוביהן", 

הארץ, 1.2.04; שאול אריאלי ומיכאל ספרד, חומה ומחדל, עמ' 67, ר' ה"ש 6.
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ביר נבאלא, מחוז רמאללה 
הגדר  אורך  ההפרדה.  בגדר  עבריה  מכל  המוקפת  סגורה  כפרית  מובלעת  יצרה  רמאללה  באזור  ההפרדה  גדר 
המרכזיים  בכבישים  השליטה  את  ישראל  בידי  להותיר  מנת  על  נעשה  הדבר  ק"מ.   18.3 הוא  למובלעת  מסביב 
באזור וכדי לאפשר רצף טריטוריאלי בין "אצבע" ההתנחלות גבעת זאב ובין ישראל. ישראל לא הכריזה על תחומי 
2006 דחה בג"ץ, בהרכב של תשעה שופטים, עתירות שהגישו תושבי ביר  המובלעת כעל מרחב התפר. בנובמבר 
נבאלא וכפרים נוספים במובלעת וקבע כי בהתחשב בתועלת הביטחונית הגלומה בתוואי זה, הפגיעה בזכויותיהם 

היא מידתית.171

לגבעת  מודיעין  בין  המחבר   ,443 מס'  כביש   – והמתנחלים  ישראל  בשימוש  נותרו  העיליים,  המרכזיים,  הכבישים 
45 שמשני צדיו הוקמו חומות גדר ההפרדה, ולבסוף דרך בגין-צפון המקשרת כבישים אלה אל  זאב, בהמשכו כביש 
העיר ירושלים.172 תנועת הפלסטינים הודרה אל כבישי "מרקם חיים" שנבנו במפלסים נמוכים מאלה של הכבישים 

המרכזיים, או אל דרכים כפריות, מפותלות וארוכות יותר, הסלולות באיכות נמוכה יותר. 

גרו  ב-2011  אל-בלד.  חנינא  ובית  אל-ג'יב  אל-ג'ודיירה,  והכפרים  נבאלא  ביר  העיירה  נמצאת  המובלעת  בתוך 
ביישובים אלה 13,214 איש. המובלעת חוברה אל הכפר קלנדיה שמדרום לרמאללה בכביש "מרקם חיים" דו-מסלולי 

באורך של שלושה ק"מ שהושלם ב-2006. 

העיירה ביר נבאלא היא הקהילה הפלסטינית הגדולה ביותר הכלואה בתוך המובלעת. לפני השלמת הגדר גרו בעיירה 
6,090 אנשים וכן, להערכת המועצה המקומית, כ-4,000 תושבי מזרח ירושלים שהתגוררו בדירות שכורות או בדירות 
שבבעלותם אך שמרו על כתובתם בירושלים. לפני נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הפלסטינית, בשנת 2011, 

חמש שנים לאחר בניית הגדר, גרו בעיירה 5,140 איש, כולם תושבי הגדה.

בשנות  התעצמה  שלה  הכלכלית  הפריחה  ירושלים.  מזרח  של  עירוני  כפרבר  העיירה  תפקדה  השבעים  שנות  מאז 
התשעים בשל מיקומה המרכזי: לפני הקמת הגדר – גם בשנים שבהן הגבילה ישראל את תנועת הפלסטינים ברחבי 
הגדה – ניתן היה להגיע ממנה בקלות אל שכונות מזרח ירושלים ואל רמאללה. נוסף על כך, דרך כביש מס' 60 ניתן 
היה להגיע אל שאר ערי הגדה, ודרך הכבישים מס' 45 ו-443 ניתן היה להגיע אל ערי המרכז בישראל. מיקום מרכזי זה 
של העיירה הפך אותה למקום מפגש בין סוחרים פלסטינים מהגדה לסוחרים ישראלים ואפשר את שגשוג בתי העסק 

והמסחר בה. 

בעבור תושבי מזרח ירושלים שימשה העיירה כפתרון חלקי לבעיית צפיפות הדיור בעיר, הנובעת בעיקר מההגבלות 
מגורים  בנייני  נבנו  בעיירה  בירושלים.  הפלסטיניות  בשכונות  הפיתוח  ועל  הבנייה  על  ישראל  שמטילה  החמורות 
מהמקובל  בהרבה  זולים  במחירים  בעבורם  נפרדת  שכונה  הוקמה  ואף  דירות,  מאות  ובהם  העיר,  לתושבי  שיועדו 
בירושלים. כמו כן הוקמו בתי ספר, בתי עסק ומסחר ואולמות שמחות ששירתו את תושבי ירושלים. כארבעים מורים 
ממזרח ירושלים הועסקו בבתי הספר בעיירה. במקביל, נשענו תושבי ביר נבאלא על שירותי חינוך גבוה ועל שירותי 

בריאות שקיבלו בבתי החולים ובמרפאות במזרח ירושלים. 

ובין העיר  ויצרה במקום זאת חיבור בלעדי ומלאכותי בינה  גדר ההפרדה כפתה על העיירה ניתוק ממזרח ירושלים 
רמאללה באמצעות כביש "מרקם חיים" חדש. גדר ההפרדה ניתקה כמעט לחלוטין את הקשרים של בעלי העסקים 
ירושלים עם העיירה. חיבור  וכן את הקשרים המסועפים של תושבי מזרח  ישראל  ועם  ערי הגדה  בעיירה עם שאר 
העיירה עם רמאללה אינו עונה על צורכי התושבים מאחר שתושבי רמאללה אינם זקוקים לפתרונות הדיור או למגוון 

העסקים שהעיירה יכולה להציע. 

לפני הקמת גדר ההפרדה יכלו תושבי מזרח ירושלים שגרו בביר נבאלא להגיע לעיר בנסיעה קצרה של דקות ספורות. 
כיום הנסיעה מהעיירה למזרח ירושלים ממושכת – ומחייבת נסיעה דרך רחובות הכפר קלנדיה שמצפון-מזרח לביר 

נבאלא ומשם דרומה לירושלים דרך מחסום קלנדיה, שבשעות העומס נמשכת ההמתנה בו לפחות שעה. 

171   בג"ץ 4289/05 מועצה מקומית ביר נבאלה ואח' נ. ממשלת ישראל ואח'.

172   ההגבלות שהטיל הצבא על תנועת פלסטינים בכביש 443 לאחר פסיקת בג"ץ בנושא – פסק דין בבג"ץ 2150/07, עלי חסיין מחמד אבו צפייה, ראש 
מועצת הכפר בית סירא ואח' נ' שר הביטחון ואח' מ-29.12.09 – מנעו מהם שימוש בכביש זה. ר' באתר בצלם: 443 – כביש לישראלים בלבד:

http://www.btselem.org/hebrew/freedom_of_movement/road_443
ר' גם פסקה 2 בפסק דין בג"ץ 1679/09, מנכ"ל משרד הביטחון ואח' נ' מועצת הכפר קלנדיה ואח' מ-30.11.11.
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מציאות זו הביאה את תושבי מזרח ירושלים שהתגוררו בביר נבאלא לחזור ולגור בה. זאת מלבד מספר מועט של תושבים 
עניים שאינם יכולים לעמוד בעלות שכירת דירה בשכונות העיר. שכונת אל-מוואחל שבמזרח העיירה – שאכלסה לפני 
הקמת הגדר כ-250 משפחות ממזרח ירושלים ושפעלו בה כשלושים בתי מלאכה – התרוקנה כמעט מכל תושביה, וכיום 
היא שכונת רפאים שמבתיה נבזזו חלונות, אסלות וברזים. למרות תלונות בעלי הבתים בשכונה למועצת העיירה, אין 
למשטרה הפלסטינית סמכות לפעול באזור זה. מעדויות שגבה בצלם מתושבי מזרח ירושלים שגרו בביר נבאלא עולה כי 

הם השקיעו מאות אלפי דולרים בבניית דירות ובניינים בשכונה, וכעת איבדו את השקעתם. 

הישאם אבו סנינה, מסגר מירושלים ובעל עסק בשכונת אל-מוואחל סיפר לבצלם:

150 דינר לחודש. שכרנו  2000 שכרתי מסגרייה עם תושב הגדה בשכונת אל-מוואחל. שילמנו  בשנת 
וכלכלית. מאות מבנים באזור – מפעלים, מסעדות,  כי הוא פרח מבחינה אורבנית  את העסק באזור 
חזיתי  שלא  לממדים  התפתחה  העבודה  מסגרות.  עבודות  צריכים  היו  מגורים  ובתי  חתונה  אולמות 
אותם. למסגרייה הייתה הכנסה של 40-30 אלף שקל בחודש נטו והחלק שלי הגיע לחצי מזה. סיפקתי 
את כל צורכי פרנסת המשפחה שלי, שש נפשות, בלי שום מחסור. העסקנו שני פועלים נוספים ובקושי 

עמדנו בדרישות של הלקוחות עקב עומס העבודה.

הממושך  הנסיעה  זמן  בגלל  מירושלים  הלקוחות  של  בהזמנות  לעמוד  התקשינו  הגדר  הקמת  לאחר 
והעלות הגבוהה של ההובלה. רוב אנשי העסקים והתושבים עזבו את השכונה ומספר ההזמנות שלנו 
ירד. לא עלה בידינו להשיג הכנסה מינימאלית כדי לכסות את הוצאות העסק והתחבורה או לשלם 

שכר.

ב-2009 נאלצנו לסגור את המסגרייה ופיטרנו את הפועלים. המשכנו להגיע לשם מדי פעם כדי לשמור 
על הציוד מחשש לגניבות ומעשי שוד המתרחשים באזור. צברנו חובות של דמי שכירות המגיעים לכ-
55 אלף שקל. לי יש עוד חובות של כ-40 אלף ש"ח. אני והשותף שלי שוקלים לחסל את העסק ולמכור 

את הציוד, שבזמנו היה שווה 100-80 אלף שקל. כיום אולי נוכל למכור אותו ב-25-20 אלף שקל. 

שבקושי  מזדמנות  בעבודות  עובד  ואני  שכיר  להיות  חזרתי  הכרתי.  לא  שמעולם  במצוקה  שרוי  אני 
מכניסות לי 2,000 שקל בחודש. אני בקושי מצליח לכסות את ההוצאות היומיומיות.173

הרחוב הראשי בעיירה, א-לטרון, היה בעבר ציר תנועה מרכזי. צדו המזרחי הוביל אל אזור התעשייה עטרות, ומשם 
למזרח ירושלים, בעוד צדו המערבי חיבר את העיירה אל הגדה המערבית. היום יש ברחוב עשרות בתי עסק סגורים, 

בניינים גבוהים שקומות שלמות בהם ריקות ובניינים שבנייתם לא הושלמה.174 

הנטישה ההמונית של תושבי מזרח ירושלים הביאה גם לצניחה דרמטית בהיקף הבנייה בעיירה. לפני הקמת המכשול 
הנפיקה המועצה מדי שנה כשבעים עד מאה היתרי בנייה, לבנייה פרטית ולבניית בתי מלאכה ועסקים. כיום מנפיקה 
המועצה פחות מעשרה היתרי בנייה בשנה. מחירי הדירות צנחו: לפני הקמת הגדר נמכרה דירה בגודל ממוצע של 150 
מ"ר במחיר ממוצע של 26,000 דינר ירדני – בעוד שכיום מחירה הממוצע של דירה כזו הוא 12,000 דינר ירדני בלבד. 
צנח  כיום  לחודש.  דינר   250 עד  כ-200  על  כזה  בגודל  דירה  שכירת  של  הממוצעת  העלות  עמדה  הגדר  הקמת  לפני 

מחיר השכירות לארבעים עד חמישים דינר. 175 

לייצור מרצפות, בעל תו תקן בינלאומי, שפעל מ-1973  גדול  ראש המועצה, תאוופיק א-נבאלי החזיק בעבר מפעל 
ומכר את תוצרתו ברחבי הגדה ובישראל. במפעל עבדו 25 פועלים והמחזור הכספי השנתי שלו הוערך על ידי א-נבאלי 
בתשעה מיליון ש"ח בשנה. א-נבאלי סגר את המפעל ב-2008. לדבריו, הוא השקיע במפעל 1.5 מיליון דולר וכיום הוא 
מוכן למכור אותו, על כל הציוד שבו, אפילו במאה אלף דולר. בבעלותו של א-נבאלי גם דירות רבות בעיירה. כך הוא 

סיפר לבצלם:

השנייה  האינתיפאדה  התחילה  כאשר  המערבית.  בגדה  ותעשייתי  מסחרי  מוקד  הייתה  נבאלא  ביר 
נקרע  וכך  רמאללה,  לעיר  היחידה  הכניסה  העיירה,  של  הצפונית  בכניסה  מחסומים  הציבה  ישראל 

173   עדותו של השאם עומר עבד א-רחמן אבו סנינה. נגבתה על ידי איאד חדאד ב-8.7.12.

174   עדותו של ג'מיל אחמד אל-קוואסמי. נגבתה על ידי איאד חדאד ב-5.7.12.

175   פגישה עם ראש מועצת ביר נבאלא, חאג' תאוופיק א-נבאלי, ב-22.8.11.



45

חיים בהפרעה ההשפעות ארוכות הטווח של גדר ההפרדה

הרצף ]הטריטוריאלי[ עם הגדה. עסקים רבים התחילו להיפגע ולסגת. הקמת גדר ההפרדה בכניסה 
המזרחית של הישוב, הכניסה היחידה המחברת את אזור ירושלים וא-ראם עם הגדה ועם ביר נבאלא, 

גרמה לנסיגה בכל היבטי החיים: הכלכלי, המסחרי, החברתי והתיירותי. 

בקושי  מרוויח  אני  כיום  הנדל"ן.  של  השכירות  מדמי  בשנה  דינר   80,000 הרווחתי  הגדר  הקמת  לפני 
כי  מאוכלסות  אינן  שבבעלותי,  להשכרה  הדירות  שישים  מתוך  דירות,  משלושים  יותר  דינר.   10,000
לי היקף מכירות של  היה  60 אחוז בהיקף הסחר שלי. בעבר  ירידה של  זה, חלה  אין שוכרים. מלבד 
ההוצאות  את  מכסים  שבקושי  ביום  שקלים   10,000 על  עולות  לא  הן  כיום  אך  ביום,  שקלים   60,000
של המשפחות שלי ושל בניי. גם הכנסה זו אינה מגיעה מביר נבאלא אלא מעסק שפתחנו ברמאללה 

שהציל אותנו, אחרת לא היינו מצליחים לאכול ולהתקיים.176

נטישת המזרח-ירושלמים השפיעה גם על אפשרויות הפיתוח של מוסדות החינוך בעיירה. מנהל בית הספר מור'תרבי, 
כמאל ח'דר, סיפר לבצלם על השפעת הגדר על בית הספר:

בשנים 2001 ו-2002, לפני שבית הספר הוצא אל מחוץ לגדר, היו לנו 400 תלמידים ותלמידות. ב-2005 
נאלצו  הירושלמים  התלמידים  תלמידים.  ל-270  נבנתה  שהגדר  ואחרי  ל-300  ירד  התלמידים  מספר 

לעבור ללמוד בבתי ספר בירושלים. קודם הם גרו בבתים ובדירות הסמוכים לבתי הספר. 

בגן הילדים אל-אימאן השייך לבית הספר היו לנו כ-300 ילדים בני שלוש עד שש, 70% מהם ירושלמים. 
אחרי 2006 המספר לא עבר את ה-35 ילדים בשנה, זאת למרות שהנהלת העמותה הפחיתה את דמי 
בלבד.  ארבע  לנו  יש  והיום  בגן  מורות   18 לנו  היו  בשנה.  שקלים  ל-1,500  שקלים  מ-3,000  הרישום 

המשכורות שלהן ירדו מ-3,000 שקלים ל-1,500 שקלים בחודש. 

את  כיסה  בקושי  הלימוד  שכר  שלו,  הפוטנציאל  במלוא  תפקד  הספר  בית  כאשר   ,2000 בשנת  עוד 
הוצאותיו שכללו כשלושים מורים ופקידים. מאז הפכו עלויות התפעול של בית הספר לגדולות יותר 
יש  תמיד  בזמן.  שלו  המשכורת  את  שקיבל  פקיד  אין  כלכלי.  למשבר  נקלע  הספר  ובית  מההכנסות 

גירעון. עד עכשיו, חודש אוקטובר, לא קיבלנו את משכורות חודש יוני, יולי, אוגוסט וספטמבר. 

אותם.  להחליף  מסוגלים  לא  שאנו  מאוד  ישנים  מחשבים  לנו  יש  ולחידושים.  לפיתוח  מקום  אין 
החצר זקוקה לשיפוץ אך אין לנו משאבים לעשות זאת. תוכניות לפיתוח המעבדה או פיתוח ספריה 
אלקטרונית ומעבדת מחשבים תקועות במגירה. הסבל שנוצר בגלל הגדר הוא בכל הרמות. בית הספר 

סובל, התלמיד סובל, המורה סובל וגם המנהל סובל.177

176   שיחה עם תאוופיק א-נבאלי, ראש המועצה המקומית. נערכה על ידי איאד חדאד ב-12.9.11. שיחה עם תאוופיק סאלם. נערכה על ידי איאד חדאד 
ב-5.4.12.

177   עדותו של כמאל ח'דר, מנהל בית הספר מור'תרבי בביר נבאלא. נגבתה על ידי איאד חדאד ב-19.9.11.
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 פרק 5 
 הפרות זכויות האדם 

 של פלסטינים עקב הקמת 
גדר ההפרדה

שישראל  הבינלאומי,  במשפט  המעוגנים  רבים  כללים  בהפרת  כרוכה  המערבית  הגדה  בשטח  ההפרדה  גדר  הקמת 
התחייבה לקיימם. בפרק זה תסקרנה הפגיעות בזכויות האדם של פלסטינים כתוצאה מהקמת הגדר. 

מלבד הפגיעה בזכויות האדם, תוואי המכשול – ש-85% ממנו עובר בתוך שטח הגדה המערבית – יוצר רצף טריטוריאלי 
בין עשרות התנחלויות לבין שטחה של מדינת ישראל. כפי שפורט בדו"חות קודמים של בצלם – גזל הקרקעות וכל 
אינה  ישראל  כבוש.178  בשטח  התנחלויות  הקמת  על  אוסר  הבינלאומי  ההומניטארי  המשפט   – כשרים  האמצעים 
רשאית להשתמש בגדר כדי לספח שטחים נוספים לשטחה הריבוני או כדי להרחיב את שטחי ההתנחלויות, ולפיכך 
המשפט  הוראות  תמצית  תובא  הפרק  בהמשך  אסורה.  תכלית  משרתת  מטרותיו  שאלה  בתוואי  המכשול  הקמת 

הבינלאומי בנושא זה. 

א. המשפט הבינלאומי בדבר זכויות האדם
הקמת גדר ההפרדה הובילה לפגיעה בשורה ארוכה של זכויות אדם של התושבים הפלסטינים בגדה המערבית, כפי 
שעוגנו באמנות בינלאומיות שישראל חתמה עליהן והתחייבה לקיימן. טענת ישראל, ולפיה אמנות אלה אינן חלות על 
פעולותיה בשטחים, נדחתה שוב ושוב על ידי הגופים המקצועיים האמונים על יישומן של האמנות, על ידי משפטנים 
2004( – אשר קבעו כי הן חלות על כל אזור שבו יש  ועל ידי בית הדין הבינלאומי לצדק שבהאג )בחוות דעתו מיולי 

למדינה שליטה, ללא קשר לשאלת הריבונות.179

178   ר' דו"חות בצלם גזל הקרקעות, עמ' 31-25, ר' ה"ש 110 וכל האמצעים כשרים, עמ' 46-31, ר' ה"ש 22.

 Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights – Israel. 23/05/2003, Economic and    179
 Social Council, E/C.12/1/Add.90, 23.5.03. Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights –
 Israel, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/1/Add.69, 31.8.01. Consideration of reports submitted by States
 parties under article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in
 armed conflict, Concluding observations: Israel, Committee on the Rights of the Child, 4.3.10. Consideration of reports submitted
 by States parties under article 40 of the Covenant, International covenant on Civil and Political Rights, CCPR/C/ISR/CO/3, 3

September 2010.
 Committee on Economic, Social and Cultural ר' גם את "הערות הסיכום" שפרסמו שתי הוועדות לאחר הדיון בדו"חות שהגישה להן ישראל: 

.Rights, 19th session 1998, E/C.12/1/Add.27; Human Rights Committee , 63rd session, 1998, CCPR/C/79/Add.93
ר' סעיפים 101-86 בחוות דעתו של בית הדין הבינלאומי לצדק בשאלת חוקיותו של מכשול ההפרדה מ-04 4 9:
http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf?PHPSESSID=265ab2ca6395936e289222561a24ff28

ר' גם באתר בצלם:
http://www.btselem.org/hebrew/separation_barrier/international_court_decision.asp
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פגיעה בזכות לחופש תנועה ובזכויות הנובעות ממנה
סעיף 12 לאמנה הבינלאומית בדבר הזכויות האזרחיות והפוליטיות קובע כי לכל אדם יש זכות לחופש תנועה בתוך 
ארצו, "לנוע ולבחור את מקום מגוריו באורח חופשי".180 חשיבותה של זכות זו נעוצה בהיותה תנאי הכרחי לניהול חיי 
זכויות אחרות המעוגנות במשפט הבינלאומי ובהן הזכות לעבוד, הזכות לבריאות, הזכות  יומיום ולמימוש רחב של 

לחינוך והזכות לחיי משפחה.

גדר ההפרדה מצמצמת ומגבילה את אפשרויות הגישה של פלסטינים לאזורים נרחבים של הגדה המערבית. 

משטר ההיתרים במרחב התפר – שהוכרז כשטח צבאי סגור – מתנה את הכניסה לאזורי הגדה המערבית המצויים 
בצדה ה"ישראלי" של גדר ההפרדה בקיומה של "עילה מוצדקת" מתוך רשימה סגורה ומצומצמת, במתן היתר פרטני 
זה מוטלות הגבלות על האזורים שבהם מותר לשהות  ובבדיקה ביטחונית ממושכת במעברי המכשול. מלבד  וזמני 
ועל זמן השהייה המותר מעבר למכשול – באופן המדיר מהם את רוב תושבי הגדה. מספר ההיתרים מוגבל, ומספרם 
אלה  הגבלות  מצומצם.  הוא  שנתיים(  מדי  לחדשם  שיש  אף  על  "קבועים",  )המכונים  הטווח  ארוכי  ההיתרים  של 
מסכלות את האפשרות לקיום חיי שגרה בקהילות הפלסטיניות המושפעות מגדר ההפרדה, ומציבות את הפלסטינים 

בקהילות אלה במצב של אי-ודאות תמידי ושל תלות בהחלטות של הרשויות הישראליות.

ניסיונה של ישראל למתן את הפגיעה בזכות לחופש תנועה על ידי הקמת כבישי "מרקם חיים" הועיל באופן חלקי 
בלבד. בחלק מהמקרים הוא הטיל עול נוסף על הפלסטינים בכך שאילץ אותם לנוע בדרכים ארוכות יותר, הגוזלות 
זמן רב וכרוכות בהוצאה כספית גדולה יותר. במקרים אחרים, הכבישים שסללה ישראל ניתקו קשרים ארוכי טווח 

בין קהילות סמוכות, ובמקום זאת יצרו חיבורים כפויים ומלאכותיים עם קהילות אחרות.

הפגיעה בזכות לחופש תנועה הובילה לפגיעה בזכויות נוספות:

- פגיעה בזכות לבריאות – שירותי הבריאות הקיימים באזורי מרחב התפר בסיסיים ומצומצמים. הגבלות התנועה 
וביכולת ההגעה המהירה  פוגעות בגישתם של פלסטינים למרכזים הרפואיים שבצד ה"פלסטיני" של גדר ההפרדה 

של צוותים רפואיים לנזקקים לטיפול רפואי מיידי באזורי מרחב התפר.

- פגיעה בזכות לחיי משפחה – הניתוק בין הקהילות וקשיי התנועה ביניהן פוגעים ביכולתם של התושבים להמשיך 
ולקיים חיי משפחה סדירים. זכות זו נפגעת גם בשל הצורך להסדיר זמן רב מראש את קבלת ההיתרים, אף כשמדובר 

בביקורי משפחה שגרתיים של בני משפחה מדרגה ראשונה. 

- פגיעה בזכות לחינוך – הקמת הגדר ומשטר ההיתרים מקשים על הגעה למוסדות החינוך שנותרו מִצדה ה"פלסטיני" 
כניסת  על  ההגבלות  בשל  נגרמת  נוספת  פגיעה  גבוהה.  להשכלה  הפלסטיניים  המוסדות  כל  גם  וביניהם  הגדר,  של 

צוותי הוראה לאזורי מרחב התפר ולמובלעות שבגדר ההפרדה. 

 

הזכות לקניין
זכות זו מעוגנת בסעיף 17 של ההכרזה הבינלאומית בדבר זכויות האדם, הקובעת כי כל אדם זכאי להיות בעל קניין 
ואוסרת על שלילת קניין באופן שרירותי. ההגנה על רכוש מעוגנת גם במשפט ההומניטארי הבינלאומי, בין השאר 
3 לחוק  53 לאמנת ג'נבה הרביעית. המשפט הישראלי הכיר בזכות זו בסעיף  46 ו-52 לתקנות האג ובסעיף  בתקנות 

יסוד כבוד האדם וחירותו, הקובע כי "אין פוגעים בקנינו של אדם".181

180   ר' נוסח האמנה באתר בצלם:
http://www.btselem.org/hebrew/international_law/covenant_on_civil_and_political_rights

181 ר' נוסח ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם באתר בצלם:
http://www.btselem.org/hebrew/international_law/universal_declaration

נוסח האמנה בדבר הדינים והמנהגים של מלחמה ביבשה לרבות תקנות בקשר לדיני ומנהגי המלחמה ביבשה )האג 1907(:
http://www.btselem.org/hebrew/international_law/hague_convention_and_regulations

ונוסח אמנת ג'נבה בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה )אמנת ג'נבה הרביעית(:
http://www.btselem.org/hebrew/international_law/fourth_geneva_convention

נוסח חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו, תשנ"ב – 1992: 
http://www.hamoked.org.il/files/2010/1810.pdf
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חיים בהפרעה ההשפעות ארוכות הטווח של גדר ההפרדה

ישראל הקימה את רוב גדר ההפרדה על אדמות פלסטיניות פרטיות, תוך פגיעה באדמות חקלאיות מעובדות רבות. 
ניסיונותיה של ישראל – שחלקם בוטל בפסיקות בג"ץ – לכלול באזורים שבצד ה"ישראלי" של הגדר שטחים רבים 

שיועדו להרחבת התנחלויות הרחיבו את היקף הקרקעות החקלאיות שנתפסו במסגרת הקמת המכשול. 

הפלסטיניות  הקהילות  ברוב  הפלסטיני  הקניין  של  ערכו  הקרקעות,  תפיסת  בשל  בקניין  הישירה  לפגיעה  מעבר 
המושפעות מגדר ההפרדה יורד בהתמדה כתוצאה מההגבלות הרבות שהינן חלק מהותי ממשטר ההיתרים. הגבלות 
אלה מביאות לפגיעה נרחבת ומצטברת ביכולתם של הפלסטינים לעשות שימוש ראוי ומיטבי בקניינם, בין אם מדובר 

באדמות חקלאיות ובין אם בבנייה למגורים או למטרות עסקיות. 

הזכות לפרנסה והזכות לרמת חיים נאותה
סעיף 6 לאמנה בדבר הזכויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות מעגן את זכותו של כל אדם "לעבודה, הכוללת את 
זכותו של כל אדם להשיג אפשרות להשתכר למחייתו בעבודה שיבחר בה, או יקבלנה, באורח חופשי". סעיף 11 לאמנה 
מעגן את זכותו של כל אדם "לרמת חיים נאותה עבורו ועבור משפחתו, לרבות מזון, מלבושים ודיור נאותים ולשיפור 

מתמיד בתנאי קיומו".182 ההשפעות ארוכות הטווח של הקמת מכשול ההפרדה מפרות זכות זו בכמה היבטים: 

את  לעבד  רבים  פלסטינים  של  יכולתם  את  בהתמדה  מצמצם  ההיתרים  משטר   – העבודה  אפשרויות  צמצום 
אדמותיהם החקלאיות, ומקשה על אחרים לעסוק בעבודות חקלאיות ואחרות באזורים שבמרחב התפר. 

הגבלות על הפיתוח ועל הבנייה– גדר ההפרדה מגבילה את אפשרויות הפיתוח והבנייה בעשרות קהילות פלסטיניות. 
מיקומה של הגדר, בצמוד לשטח הבנוי של יישובים פלסטינים רבים, וההגבלות על הבנייה שהצבא הטיל בסמוך לה, 
שימוש  ישראל  עושה  הגדה  שטחי  בכל  צורכיהם.  לפי  אלה  יישובים  של  וההרחבה  הפיתוח  אפשרויות  את  חוסמות 
בשטחי  שנותרו  הפלסטיניים  ביישובים  בנייה  מאפשרת  שלא  כמעט  והיא  המערבית  בגדה  התכנון  במערכת  מפלה 
ומחייב  התפר,  מרחב  באזורי  מבנה  לבנות  המבקש  פלסטיני  כל  על  נוספות  הגבלות  מטיל  ההיתרים  משטר   183.C
הסדרה של רישום הקרקע על שמו – הליך מסובך ויקר. נוסף על כך, משטר ההיתרים מצמצם באופן משמעותי את 

האפשרות לעשות שימוש כלכלי ראוי ומניב באדמות החקלאיות באזור, שהן מהפוריות ביותר בגדה. 

מניעת גישה למקורות מים – משטר ההיתרים מגביל את יכולתם של הפלסטינים להשתמש במקורות המים המצויים 
בצד ה"ישראלי" של הגדר )רוב הבארות חקלאיות – עשרים מתוכן מספקות גם מי שתייה(. זאת ועוד, אחד מקידוחי 
המים הישראליים בגדה ממוקם ליד ההתנחלות סלעית – המצויה מדרום לטול כרם, באזור שהוקף בגדר ההפרדה – 

על אף שדיני הכיבוש אוסרים על ישראל לנצל את משאבי השטח הכבוש.184 

הזכות לשוויון 
ההכרזה  של   2 בסעיף  השאר,  בין  מעוגנת,  והיא  האדם  זכויות  על  ההגנה  של  התווך  מעמודי  היא  לשוויון  הזכות 
בדבר  האמנה  ושל  והפוליטיות  האזרחיות  הזכויות  בדבר  האמנה  של   2 ובסעיף  האדם  זכויות  בדבר  האוניברסלית 
גם  אפליה,  ללא  ולחירויות  לזכויות  זכאי  אדם  כל  אלה,  אמנות  לפי  והתרבותיות.  החברתיות  הכלכליות,  הזכויות 
נתונה  ובין שהיא  "בין שהארץ היא עצמאית,  כזו הנגזרת מטעמים של מוצא לאומי או ממעמדה המדיני של ארצו, 

לנאמנות, בין שהיא נטולת שלטון עצמי ובין שריבונותה מוגבלת כל הגבלה אחרת".185 

מדיניות ישראל יצרה באזור מרחב התפר מערכת משפטית הממסדת את אפלייתם השיטתית של הפלסטינים. זכותם 
של הפלסטינים להתגורר באדמותיהם או לעבדן באזורי מרחב התפר מוגבלת ומותנית בקבלת היתרים זמניים – זאת 

בעוד שזכותם של אזרחים ישראלים ושל יהודים "זכאי חוק השבות" אינה מוגבלת.

182   ר' נוסח האמנה באתר בצלם: 
http://www.btselem.org/hebrew/international_law/covenant_on_economical_social_and_cultural_rights

183   להרחבה ר' ה"ש 102.

184   מכתבו של דני סופר, מנהל מרחב המרכז במקורות – חברת המים הלאומית, אל עו"ד נסראת דקואר באגודה לזכויות האזרח מ-15.11.09. להרחבה 
על האיסור על ניצול משאבי השטח הכבוש במשפט הבינלאומי ר' נישול וניצול – מדיניות ישראל באזור בקעת הירדן וצפון ים המלח, עמ' 50-49. ר' 

ה"ש 111.

185   סע' 2 להכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם. 
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המתנחלים באזור מרחב התפר כפופים למערכת חוק אזרחית ישראלית, המאמצת כללים, ערכים וזכויות הניתנים 
לאזרחים במדינה דמוקרטית, והכוללת שורה ארוכה של הגנות על זכויותיהם. לעומת זאת, התושבים הפלסטיניים 
באותו האזור חיים תחת משטר כיבוש וכפופים למערכת משפט צבאית המפרה בשיטתיות את זכויותיהם, כולל את 

זכותם להליך משפטי הוגן.

הזכות  של  בוטה  הפרה  היא  הלאומית  השתייכותם  בגין  שטח  באותו  המתגוררים  לאזרחים  שונות  זכויות  הענקת 
לשוויון.

הזכות להגדרה עצמית
הסעיף הראשון המשותף לאמנה בדבר הזכויות האזרחיות והפוליטיות והאמנה בדבר הזכויות הכלכליות, החברתיות 

והתרבותיות קובע כי:

לכל העמים הזכות להגדרה עצמית. בתוקף זכות זו חופשיים הם לקבוע את מעמדם הפוליטי ולשקוד בחופשיות  1 .
על פיתוחם הכלכלי, החברתי והתרבותי.

כל העמים רשאים, למטרותיהם שלהם, להחזיק באורח חופשי מעושרם וממשאביהם הטבעיים... בשום מקרה  2 .
אין לשלול מעם את אמצעי מחייתו.

העמדה הרשמית המוצהרת הן של ממשלת ישראל והן של הרשות הפלסטינית ושל רוב הקהילה הבינלאומית מכירה 
בכך שהמסגרת המתאימה למימוש הזכות להגדרה עצמית של העם הפלסטיני היא מדינה פלסטינית עצמאית בגדה 

המערבית וברצועת עזה, שתשכון בצדה של מדינת ישראל.186 

תוואי גדר ההפרדה, הבנוי והמתוכנן, קוטע ומבתר את המרחב הפלסטיני ב"אצבעות" עמוקות, באופן שמאיין את 
גדר ההפרדה המתוכנן להקיף את  האפשרות להקמת מדינה פלסטינית בת-קיימא בעלת רצף טריטוריאלי. תוואי 
מפני  פלסטינית,  מדינה  להקמת  האפשרות  מימוש  את  לסכל  לבדו  עלול  לירושלים  שממזרח  אדומים  מעלה  אזור 
יוצא  כפועל  הגדה.187  חלקי  משאר  ירושלים  מזרח  את  ולנתק  נפרדים  מחוזות  לשני  הגדה  את  לפצל  מאיים  שהוא 
מכך – כפי שקובעת גם חוות הדעת של בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג – גדר ההפרדה מונעת את מימוש הזכות 

להגדרה עצמית. 

ב. האיסור על הקמת התנחלויות בשטח הכבוש
שטחה  לבין  בינן  טריטוריאלי  רצף  ליצור  במטרה  ישראליות  התנחלויות  של  גדול  מספר  מקיף  ההפרדה  גדר  תוואי 
למפעל  לסייע  נועדה  ההפרדה  גדר  כי  מסיקה  בהאג  לצדק  הבינלאומי  הדין  בית  של  הדעת  חוות  גם  ישראל.  של 

ההתנחלויות. 

את  הקובעות  הבינלאומי,  ההומניטארי  במשפט  מרכזיות  אמנות  שתי  מפרה  המערבית  בגדה  ההתנחלויות  הקמת 
לה  הנלוות  והתקנות  ביבשה  הלחימה  של  ומנהגיה  דיניה  בדבר  האג  אמנת  וכיבוש:  מלחמה  בזמן  החלים  הכללים 

משנת 1907 ואמנת ג'נבה הרביעית בדבר הגנה על אזרחים בזמן מלחמה משנת 1949.

תקנות האג
אחד מעקרונות היסוד של המשפט ההומניטארי הבינלאומי הוא עיקרון הזמניות של הכיבוש הצבאי. על פי תקנה 
43, המרכזית בתקנות האג ובעלת מעמד מעין חוקתי, המדינה הכובשת אינה ריבון אלא נאמן הממלא באופן זמני 
את סמכויותיו של השלטון הנכבש. בהפעילה סמכויות אלה, על המדינה הכובשת לשמור על הסטאטוס-קוו ששרר 
בשטח הכבוש טרם הכיבוש, אלא אם קיימת מניעה מוחלטת לכך, וזאת לשם הגנה על האוכלוסייה המוגנת הכבושה 

186   ר' ההתייחסות לתוכנית מפת הדרכים בכל האמצעים כשרים, עמ' 14-13. ר' ה"ש 22.

– כוונותיה של ממשלת ישראל בהקמת מעלה אדומים, התוכניות לחברה לעיר ירושלים והפגיעה  כרוניקה של סיפוח ידוע מראש  187   ר' בצלם, 
בפלסטינים, דצמבר 2009. 
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חיים בהפרעה ההשפעות ארוכות הטווח של גדר ההפרדה

כפי שהוגדרה בסעיף 4 באמנת ג'נבה הרביעית. פרשנות זו של תקנה 43 הוכרה על ידי בית המשפט העליון שראה בה 
"הוראת-על כללית" לאופן הפעלת חובותיו וסמכויותיו של המפקד הצבאי בשטח הכבוש.188 

במהותו  מוגבל  אדמיניסטרטיבי  תפקיד  מנהלן:  של  תפקיד  הכובשת  המדינה  על  מטילה  האג  לתקנות   55 תקנה 
כי "אין  וקבע  זו  נכסי השטח הכבוש. בית המשפט העליון אימץ פרשנות  ובטבעו, הפועל כנאמן האמור לשמור על 
המפקד הצבאי רשאי לשקול את האינטרסים הלאומיים, הכלכליים או הסוציאליים של מדינתו שלו, עד כמה שאין 
בהם השלכה על האינטרס הביטחוני שלו באזור או על האינטרס של האוכלוסייה המקומית. אפילו צורכי הצבא הם 
צרכיו הצבאיים ולא צורכי הביטחון הלאומי במובנו הרחב. אזור המוחזק בתפיסה לוחמתית אינו שדה פתוח לניצול 

כלכלי או אחר".189

אמנת ג'נבה הרביעית
49 לאמנת ג'נבה הרביעית נועד, בין השאר, לשמור על הסטטוס-קוו הדמוגרפי בשטח הכבוש. הסעיף קובע  סעיף 
כי "המעצמה הכובשת לא תגרש ולא תעביר חלקים מאוכלוסייתה האזרחית שלה לשטח שנכבש על ידה". הסעיף 
נועד להגן על האוכלוסייה המקומית מפני התיישבות של אוכלוסייה אחרת בארצם. סעיף זה גם אוסר על מדיניות 
ממשלתית המאפשרת, או המעודדת, מעבר של תושבי המדינה הכובשת אל השטח הכבוש – דוגמת מדיניות ממשלות 
ישראל.190 בחוות הדעת של בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג מ-2004 בעניין מכשול ההפרדה, נקבע כי ההתנחלויות 

הישראליות הינן בלתי חוקיות לפי אמנת ג'נבה.191 

188   פסקה 17 בפסק דין בג"ץ 393/82, ג'מעית אסכאן אלמעלמון אלתעאוניה אלמחדודה אלמסאוליה נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' 
מ-28.12.83.

189   פסקה 13 בפסק דין בג"ץ 393/82, ר' ה"ש 187. לפרשנות תקנות 43 ו-55 ר' גם חוות דעת מומחים שהוגשה בבג"ץ 2164/09, "יש דין" – ארגון 
מתנדבים לזכויות אדם נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' )26.12.11(: 

יובל שני, פרופ' איל בנבנישתי, ד"ר  גיא הרפז, פרופ'  http://www.yesh-din.org/userfiles/file/havat-daat-hatziva.pdf. על חוות הדעת חתומים ד"ר 
עמיחי כהן, ד"ר יעל רונן, פרופ' ברק מדינה ופרופ' ארנה בן-נפתלי, ינואר 2012. 

190   להרחבה ר' בצלם כל האמצעים כשרים, עמ' 39-31. ר' ה"ש 22.

191   ר' חוות דעתו של בית הדין הבינלאומי לצדק באתר בצלם:
http://www.btselem.org/Hebrew/Separation_Barrier/International_Court_Decision.asp
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מסקנות
גדר ההפרדה מצטרפת לשורה ארוכה של פעולות שנקטו ממשלות ישראל השונות בגדה המערבית מאז כיבושה 
ב-1967 – פעולות אשר צמצמו והגבילו את אפשרויות הפיתוח המרחבי והכלכלי של הפלסטינים תושבי הגדה. 
פעולות אלה, ובראש ובראשונה הקמת ההתנחלויות, נעשו תוך הפרה גסה של כללי המשפט הבינלאומי ותוך 
כפי   – הפלסטינית   – המקומית  האוכלוסייה  של  לרווחתה  לדאוג  ישראל  של  הבסיסית  מחובתה  התעלמות 

שמחייבים אותה כללי המשפט הבינלאומי ופסיקותיו של בית המשפט העליון.

ההצדקה הרשמית להקמת גדר ההפרדה בתוואי הפולשני אל תוך שטחי הגדה הייתה תמיד שמדובר באמצעי 
ההפרדה  שגדר  אולמרט,  ואהוד  שרון  אריאל  הממשלה,  ראשי  אמרו  בזמן  שבו  אלא  וזמני.  הכרחי  ביטחוני 
מעצבת את הגבול העתידי של ישראל – ומערכת הביטחון כבר נוהגת בה כקו גבול. חמדנות נדל"נית להרחבת 
חקלאיות  אדמות  והרס  גזל  אשר  הגדר  תוואי  את  שקבעה  והיא  ביטחוניים,  כצרכים  הוצגה  ההתנחלויות 

פלסטיניות רבות. 

הגדר,  של  ה"ישראלי"  בצדה  שבבעלותם,  לאדמות  וגישתם  הגדר,  הקמת  לטובת  נגזל  הפלסטינים  של  קניינם 
קשרי  מפרקת  פלסטיניים,  וחקלאיים  עירוניים  רצפים  קוטעת  נבנה,  שכבר  בתוואי  הגדר,  וצומצמה.  הוגבלה 
המותאם  שרירותי  מרחבי  סדר  באחת  וכופה  רבים  דורות  לאורך  והשתכללו  שנוצרו  בין-קהילתיים  גומלין 
הקהילות  בצורכי  מועטה  התחשבות  תוך  הביטחון,  כוחות  של  ולנוחותם  הישראליות  ההתנחלויות  לגבולות 

הפלסטיניות.

כבר עתה, שנים ספורות לאחר השלמת כמעט שני-שליש מתוואי גדר ההפרדה, צומצמה הפעילות החקלאית-
עצמן  את  לקיים  פלסטיניות  קהילות  של  ויכולתן  ליציבים,  בעבר  שנחשבו  הגדה  באזורי  הפלסטינית  כלכלית 
נהלים  הנהגת  בעקבות  עלו  א-שרקייה  ברטעה  בכפר  והשירותים  המוצרים  מחירי  כך,  נשחקה.  עצמאי  באופן 
המצומצם  ההיתרים  מספר  ג'יוס,  בכפר  אליו;  שבכניסה  ריחן  במעבר  ואנשים  סחורות  בדיקת  של  מחמירים 
הניתן לחקלאים והעובדה שהם זמניים בלבד הביאו לצמצום התפוקה החקלאית של הכפר ולמעבר מגידולים 
מונעת  בגדר  קלקיליה  העיר  של  הקפתה  ורציף;  יומיומי  טיפול  דורשים  שאינם  לגידולים  ותחרותיים  רווחיים 
ממנה להתפתח כמרכז עירוני ומסחרי; וניתוקה של ביר נבאלא ממזרח ירושלים גרם להגירה המונית מהעיירה, 
הנוכחות  על  להשפיע  ההפרדה  גדר  עלולה  בעתיד,  הכלכלית.  הפעילות  ולהקפאת  מגורים  שכונות  לנטישת 

הפלסטינית באזורים שבצד ה"ישראלי" של הגדר ולהקל על סיפוחם דה-פקטו לשטחה של ישראל.

מתייגת  היא  שבמסגרתו  התפר"  "מרחב  באזורי  נוקשה  היתרים  משטר  הנהיגה  הישראלית  הביטחון  מערכת 
היא  בזאת  בפוטנציה.  כמַפגעים  ההפרדה  גדר  את  לחצות  המבקשים  הפלסטינים  כל  את  הבחנה  וללא  מראש 
פוגעת בזכותם של הפלסטינים לחופש תנועה – וכתוצאה מכך גם בזכותם לעבודה, לחינוך, לטיפול רפואי, לחיי 
משפחה, לפרנסה ולרמת חיים נאותה. נוסף על כך, הזכות הקולקטיבית של הפלסטינים להגדרה עצמית עלולה 
מעלה  שבאזור  ההתנחלויות  "אצבע"  הגדה:  את  מבתר  הממשלה  ידי  על  שאושר  שהתוואי  מאחר  להתאיין, 
ואת מזרח  צפון הגדה לדרומה  בין  הגיאוגרפי  לנתק את הרצף  עלולה  אדומים, אם תיבנה שם הגדר כמתוכנן, 

ירושלים משאר חלקי הגדה. 

בית המשפט העליון התעלם בפסיקתו מסוגיית אי-חוקיותן של ההתנחלויות, שהן הסיבה העיקרית לקביעת 
תוואי הגדר המפותל. במקום זאת העדיף בית המשפט להתמקד במבחני מידתיות, שאמנם גרמו לשינוי התוואי 
במקומות ספורים אך לא מנעו את הקמת הגדר בעומק הגדה ואת הפגיעות הקשות באוכלוסייה הפלסטינית 

הנובעות מכך. 

על  הנוכחי,  בתוואי  ההפרדה  גדר  מהקמת  כתוצאה  הנגרמות  הפלסטינים  של  האדם  בזכויות  הפגיעות  לנוכח 
לפירוק  עד  שם.  לבנותה  להמשיך  ולא  הגדה  שטח  הוקמו בתוך  שכבר  הקטעים  כל  לפרק את  ישראל  ממשלת 
לבטל  נבנו,  שטרם  במקומות  הקמתה  לצורך  שנתפסו  האדמות  כל  את  לפלסטינים  להחזיר  ישראל  על  הגדר, 
ישראל  אם  הפלסטינים.  לכל  אלה  לאזורים  חופשית  גישה  ולאפשר  התפר  מרחב  באזורי  ההיתרים  משטר  את 
מבקשת להקים מכשול פיזי בינה ובין שטחי הגדה, יהיה עליה להקימו על הקו הירוק או בתוך שטחה הריבוני. 

גם במקרה זה, יהיה עליה להימנע מהקמתו באופן שיחצה קהילות וינתק אותן. 
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נספח א'

רשימת התנחלויות, מאחזים בלתי-מורשים ואזורי תעשייה שבצד 
ה"ישראלי" של גדר ההפרדה )מצפון לדרום(: 

ההתנחלויות והמאחזים הבלתי מורשים: חיננית, שקד, ריחן, סלעית, טל מנשה )מאחז(, צופין, אלפי מנשה, אורנית, 
יקיר, חוות  נופים,  דן )מאחז(,  מעלה שומרון, קרני שומרון, אלמתן )מאחז(,  שערי תקווה, עץ אפרים, אלקנה, מגן 
יאיר )מאחז(, אלוני שילה )מאחז(, עמנואל, רמת גלעד )מאחז(, קדומים, הר חמד )מאחז(, אריאל, ברוכין )מאחז(, 
מודיעין  מתיתיהו,  חשמונאים,  אריה-עופרים,  בית  פדואל,  זהב,  עלי  )מאחז(,  ישראל  מעלה  נטפים,  רבבה,  ברקן, 
זאב אך מתפקדת  גבעת  )שכונה של  )מאחז(, הר אדר, הר שמואל  איילון  חורון, מרום  עילית, כפר האורנים, מבוא 
כפר  )מאחז(,  מערב  פרת  נופי  עלמון,  )מאחז(,  חרותי  זאב,  גבעת  חורון,  בית  החדשה,  גבעון  עצמאית(,  כהתנחלות 
צפון  דניאל  נווה  גילה,  הר  קדר,  אדומים,  מעלה  נפרדות(,  כהתנחלויות  המתפקדות  פרת  ונופי  אלון  )כולל  אדומים 
)מאחז(, נווה דניאל, גבעת התמר )מאחז(, גבעת הדגן )מאחז(, אפרת, מגדל עוז, גבעת החי"ש )מאחז(, אלעזר, דרך 
האבות )מאחז(, כפר עציון, בת-עין מזרח )מאחז(, בת-עין, בת-עין מערב )מאחז(, אלון שבות, משואות יצחק הישנה 
)מאחז(, ראש צורים, גבעות )לכאורה שכונה של אלון שבות, אך מרוחקת ממנה(, ביתר עילית, אשכולות, סנסנה, 

מצדות יהודה ונוף נשר )מאחז(.

יעקב, פסגת  נווה  ירושלים:  וצורפו לשטח השיפוט של עיריית  יהודיות שהוקמו בשטחים שסופחו לישראל  שכונות 
זאב, הגבעה הצרפתית, רמת אשכול וגבעת המבתר, רמת שלמה )רכס שועפט(, רמות, מעלות דפנה, הרובע היהודי, 

תלפיות מזרח, הר חומה, גבעת המטוס וגילה. 

אזורי התעשייה: שח"ק, אלפי מנשה, קרני שומרון, אריאל, ברקן, עטרות, מישור אדומים וגוש עציון.
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 אייל הראובנימר 

 "בצלם"ארגון 

 תלפיות ,8רח' התעשייה 

 ירושלים

 

 שלום רב,

השפעות ארוכות הטווח של גדר  -ה רעבהפחיים "ארגון "בצלם" התייחסות לטיוטת דו"ח  הנדון:

 "ההפרדה

 להלן תגובתו:ו התקבלה במשרדנושבנדון פנייתך בנוגע לדו"ח 

מתעלמות מההשפעה  אינן מדויקות במלואן, כי העובדות המוצגות בדו"חרצוננו להדגיש בראשית, 

 .הינן מגמתיותושיש לגדר בשמירה על ביטחון תושבי ישראל 

 ההתייחסות שלהלן, בנוגע לנקודות שהועלו בדו"ח. אתשנית, ברצוננו להציג 

בוצעו בשטח מדינת ישראל, נגד אזרחים, אשר שכוונו בעקבות אלפי פעולות טרור ופיגועים  .1

הפכו את הטרור נגד המדינה לאיום אסטרטגי, החליטה ממשלת ישראל ואשר , 2002עובר לשנת 

בין היתר באמצעות צעים שונים ועל ידי נקיטה באמ, על מיגור תשתית הטרור הפלסטינית

, ומניעת מעבר חופשי של תושבי לגדה המערביתהקמת גדר ביטחון לאורך קו התפר בין ישראל 

 לשטחי ישראל הנמצאים בצידה הישראלי של הגדר.  הגדה המערבית

פעם,  הוכחה יעילותה כאמצעי אפקטיבי למניעת פיגועים פעם אחרהביטחון אז הקמת גדר מ .2

 . היא נבנתה הפסיקו הפיגועים כמעט כלילש ובאיזורים

במסגרת דון בפני בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק נ ביטחוןנושא גדר  .3

   .הרלוונטיותהחלטות הנוסח מקצת להלן ומספר רב של עתירות שהוגשו בעניינה 

נספח ב' 
תגובת משרד המשפטים
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ואח' נ' ממשלת מועצת הכפר בית סוריק , 2056/04בבג"צ באופן ברור בית המשפט העליון קבע  .4

ית הגדר יבנקבלת ההחלטה על כי הן השיקולים ב )בג"צ בית סוריק(להלן,  )30.6.04( ישראל ואח'

 לפסק הדין:  31קה ס, כאמור בפהגדר הינם שיקולים ביטחונייםוהן השיקולים בקביעת תוואי 

"אכן, העותרים לא הרימו את הנטל ולא שכנעו אותנו כי השיקולים עליהם מבוססת 

חלטה על הקמת גדר ההפרדה הם שיקולים מדיניים ולא ביטחוניים. בדומה, לא הרימו הה

העותרים את הנטל המוטל עליהם ולא שכנעו אותנו כי שיקוליו של מפקד כוחות צה"ל 

באזור בקביעת מיתווה גדר ההפרדה אינם שיקולים צבאיים, וכי הוא לא פעל בתום לב 

 ."להגשמתם, על פי מיטב תפיסתו הצבאית

מרעאבה ואח' נ' ראש ממשלת , 7957/04בבג"צ עמדה זו שבה ואושרה על ידי בית המשפט  .5

 :)בג"צ אלפי מנשה(להלן:  )15.9.05( ישראל ואח'

"על יסוד מכלול החומר שעמד לרשותנו, הגענו לכלל מסקנה כי ביסוד ההחלטה על הקמת 

ישראל ולישובים הישראלים הגדר מונח השיקול הביטחוני למנוע חדירת מחבלים למדינת 

באזור. גדר ההפרדה מהווה מרכיב ביטחוני מרכזי בלחימתה של ישראל מול הטרור 

 "הפלסטיני.

בלית ברירה בכך כי בעטיה של גדר הביטחון נגרמת הכיר  בבג"צ בית סוריקהעליון ית המשפט ב .6

והבהיר כי בנסיבות אלה על המפקד הצבאי לערוך איזון בין הצורך ,  פגיעה לאוכלוסיה האזרחית

לפסק הדין בעניין  27הצבאי שבבניית הגדר מזה לבין צרכי התושבים המקומיים מזה (פסקה 

 ).סוריקבית 

כראיה לחשיבות הרבה אותה ייחסה המדינה . ואכן, איזון כזה נערך על ידי המפקד הצבאי .7

דברי בית המשפט יובאו יון ולהחלטתו בבג"צ בית סוריק, של בית המשפט העלאלה לדברים 

 :אלפי מנשהבבג"צ העליון 

"מאז ההחלטה על גדר ההפרדה וביצועה, מתבצע תהליך רצוף ומתמשך של הפקת לקחים. 

). כתוצאה 30.6.2004-(שניתן ב פרשת בית סוריקבתהליך זה הוגבר, כמובן, לאחר פסק הדין 

הקיים. השתנה התכנון של השלבים שטרם הוקמו. במקום מכך שונו קטעים בתוואי 

 שהדבר נדרש נתקבלה החלטת ממשלה המורה על שינוי תוואי הגדר."

, המתיישביםל עמדת המדינה הינה כי לישראל זכות וחובה להגן עלעניין תוואי הגדר, הרי ש .8

 :לפי מנשהאבבג"צ עמדה שהוכרה על ידי בית המשפט העליון לרבות באמצעות בניית הגדר, 

"מסקנתנו הינה, אפוא, כי המפקד הצבאי מוסמך להקים גדר הפרדה באזור להגנה על  

חייהם וביטחונם של המתיישבים הישראליים באזור. לעניין מסקנה זו, אין זה כלל 

רלבנטי לבחון, אם התיישבות זו היא בהתאם למשפט הבינלאומי או שהיא בניגוד לו, 

 עצת של בית הדין הבינלאומי בהאג."כפי שנקבע בחוות הדעת המיי
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שונים, ובראשם השיקול הביטחוני לצד שיקולים פרקטיים כגון, תנאים  שיקוליםבשל  .9

. הגדה המערביתטופוגרפיים והנדסיים, תוואי גדר הביטחון אינו חופף לחלוטין את קו תחום 

, ויוצרת מרחב של שטחי הגדה המערביתתחומי -בלפיכך, גדר הביטחון עוברת בחלקים שונים 

. שטחים אלו מוגדרים כ"מרחב התפר". הגדה המערביתהמצויים בין הגדר לבין קו תחום  הגדה

מאחר שאין כל חוצץ בין מרחב התפר לבין שטחי מדינת ישראל, ונוכח הסיכון הביטחוני הטמון 

סמכותו במעבר גורמי פח"ע משטחים אלה לשטחי מדינת ישראל, עשה המפקד הצבאי שימוש ב

, והכריז על 1967-), תשכ"ז34הצו בדבר שטחים סגורים (אזור הגדה המערבית) (מס' פי על פי -על

"מרחב התפר" כשטח צבאי סגור, אליו אין הרשאה לכניסה או יציאה, מלבד באמצעות היתר 

 01.06.2004שלבים א' וב' הוכרזו ב  -מתאים. מועד ההכרזה על מרחב התפר מחולק לשלבים

 . 28.02.2009שלבים ג', ד' ועוטף ירושלים הוכרזו ביום ואילו 

התפר כשטח צבאי סגור והשיקולים להתרת כניסה אליו יסודם, בשיקולי ביטחון,  מרחבהכרזת  .10

היינו, חשש לסיכון ביטחוני כתוצאה ממתן אפשרות כניסה ויציאה חופשית מן האזור למרחב 

צורך בהיתר, עלול להיות מנוצל לפעילות התפר ומשם לישראל, ללא בידוק נוסף. מעבר ללא 

  כנגד ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה.

, המפקד הצבאי מוסמך להקים את גדר הביטחון מטעמים אלו, וכי בית סוריק צבג"פי -כידוע, על .11

אין בהקמתה בתוואי שאינו לאורך קו גבול איו"ש כדי לסתור מסקנה זו. כך, אף נקבע במספר 

 זהראן מרעאבה ואח' נ' רה"מ ואח' 7957/04 צבג"וגשו לנושא זה, כגון עתירות נוספות אשר ה

 "). מרעאבה צבג"(להלן: "

, נדרש בית המשפט העליון לקביעת בית הדין אבהעמר צבבג"ודוק, יודגש כי במסגרת פסק דינו  .12

הבינלאומי בחוות הדעת המייעצת שלו בעניין חוקיות הגדר. בתוך כך, לאחר שבחן קונקרטית 

קטעי הגדר השונים, דחה בית המשפט העליון את קביעת בית הדין הבינלאומי, לפיה בניית את מ

הגדר אינה עולה בקנה אחד עם הדין הבינלאומי. כמו כן, הזכיר בית המשפט העליון את העובדה 

שחוות הדעת של בית הדין הבינלאומי הינה חוות דעת מייעצת בלבד שאינה מחייבת את 

דין. שלא בשולי הדברים, צוין כי התשתית העובדתית עליה   ה מעשה ביתהמדינות ואינה מהוו

הסתמך בית המשפט העליון הייתה שונה מזו שעליה התבסס בית הדין הבינלאומי במסגרת 

 הכנת חוות הדעת המייעצת.

, קבע בית המשפט כי בידי המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' 9961/03 צבג"במסגרת  .13

מצויה אף הסמכות להורות על סגירת שטח מרחב התפר באופן שכל כניסה אליו המפקד הצבאי 

טעונה היתר. זאת, לאור הזיקה ההדוקה שבין גדר הביטחון, שהוקמה משיקולים ביטחוניים, 

לבין מרחב התפר. ניתן לומר, כי בבסיס ההחלטה על סגירת מרחב תפר עומדת תכלית ביטחונית 

 שמה הוקמה גדר הביטחון.מובהקת, המשלימה את התכלית ל

עוד קבע בית המשפט, כי ההסדר המפורט בקובץ פקודות מרחב התפר (להלן:"קפ"ק מרחב  .14

התפר") המפרט את משטר ההיתרים להתרת כניסתם של פלסטינים לשטח זה הינו מידתי 

ומבטא איזון ראוי בין הצרכים הביטחוניים מחד גיסא, לבין הצורך במזעור הפגיעה הנגרמת 

בים הפלסטינים בעקבות החלטת הסגירה מאידך גיסא. זאת, בכפוף לעריכת מספר מועט לתוש
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ידי המפקד הצבאי במסגרת עדכון קובץ פקודות זה במהלך הדיון -של שינויים. אלו הוטמעו על

בעתירות ולאחר פסק דין בית המשפט. בחינת התאמת קפ"ק מרחב התפר לאיזון זה ולדרישות 

 ידי הגורמים הרלוונטיים באופן עתי.-בבקשות נעשית עלהפרוצדוראליות לטיפול 

 , פועלים ליישומן של הנחיות בית המשפט העליוןגדה המערביתיודגש, כי כלל גורמי צה"ל ב .15

בנוגע להקמת גדר הביטחון באזור, תוואי הגדר, וצמצום השלכותיה על מרקם חייהם של 

 התושבים המתגוררים בקרבתה.

יודגש כי במטרה לתכנן לטובת רווחת תושבי האזור. כל העת  הגורמים המוסמכים פועלים .16

וריות המכסות את שטח מתאר המנדטהנערכו עשרות רבות של שינויים לתכניות במשך השנים 

על זאת , תכניות המתאר לצורכי האוכלוסייה באזור, אשר נועדו להתאים את המערבית הגדה

 אוכלוסייה.היקף הו מנת להביא לידי ביטוי את השינויים שהתרחשו בשטח

. האזור תושבי על השלכות בעלת הינה הביטחון גדר הקמת ,אמנם כי ריובהלאור כלל האמור  .17

המגלמת איזון בין הצורך הביטחוני והקשיים הנגרמים לאוכלוסייה  ם, מובן כי חלופה זו,אול

כתוצאה מכך, עדיפה על המשמעויות הביטחוניות בהיעדרה של הגדר. מכל מקום, מערכת 

ולצמצם את הקשיים המקומית הביטחון שוקלת כל העת כיצד ניתן להקל על האוכלוסייה 

צעות פתיחת שערים חקלאים ומעברי שנגרמו עקב הקמת גדר הביטחון. זאת, בין היתר באמ

תפר, בחינה עתית של הליכי קביעת זכאות להיתרי כניסה למרחב התפר ואופן השימוש בהם, 

 שינוי תוואי הגדר במקומות הנדרשים וכיו"ב. 

  

 בברכה, 

 

 , עו"דאסף רדזינר  
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