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מבוא
"יש"ע זה לא כאן" .כך נכתב על שלטים שנשאו מתנחלים מאזור בקעת הירדן וצפון ים המלח ,כאשר הפגינו נגד
ניסיון התנחלות של פעילי ימין בעיר יריחו בסוף שנת  .2010בכך הדגימו תפיסה רווחת בישראל ,לפיה בקעת הירדן
וצפון ים המלח אינם חלק משטח הגדה המערבית הכבושה ושייכים לשטחה הריבוני של מדינת ישראל.
ממשלות ישראל לדורותיהן ראו כולן את בקעת הירדן וצפון ים המלח כאזור שיש להבטיח בו את השליטה הישראלית.
תפיסה זו היא שעמדה בבסיס תכניתו של יגאל אלון ,מראשי מפלגת העבודה שכיהן באותה עת כשר העבודה ,שהוגשה
לממשלה מיד לאחר כיבוש הגדה המערבית ,ביולי .1967
בתכנית ,שמעולם לא אושרה באופן רשמי ,נהר הירדן מסמן את גבולה האסטרטגי של מדינת ישראל ומהווה חיץ
מול "החזית המזרחית" ,כפי שכונתה קואליציה צבאית אפשרית בין עיראק ,ירדן וסוריה .בנוסף ,הוצע בתכנית כי
מדינת ישראל תצרף לשטחה הריבוני רצועה ברוחב של  10עד  15ק"מ לאורך בקעת הירדן ומדבר יהודה ,שבה נותרה
אוכלוסייה פלסטינית דלילה יחסית לאחר  .1967אלון הציע להשאיר מסדרון טריטוריאלי באזור יריחו שיחבר בין
ירדן לבין ריכוזי האוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית .ההתנחלויות באזור נועדו להיות "תצפיות קבע קדמיות
החוסכות כוח אדם מגויס והמסוגלות לא רק להתריע על תחילתה של התקפת פתע מצד האויב אלא גם לנסות לבלום
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אותה ,או לפחות להשהות את התקדמות האויב עד שכוחות הצבא ישלטו במצב".
מאז שהוצגה תכנית אלון לממשלה ועד לשנת  ,1977אז עלתה ממשלה בראשות הליכוד לשלטון ,יזמו ממשלות
בראשות העבודה את הקמתן של  19התנחלויות בבקעת הירדן ובצפון ים המלח .ראש הממשלה יצחק רבין כתב כי
התנחלויות אלה ייצגו "תפישה מדינית וביטחונית באשר לגבולות השלום במזרח התיכון" 2.בספטמבר  1977הציג
אריאל שרון ,אז שר החקלאות ויו"ר ועדת השרים ,תכנית שהתייחסה לבקעת הירדן כאל "מרחב הביטחון המזרחי"
והציעה להרחיב את שרשרת ההתנחלויות באזור 3.בין השנים  1978ו ,1992-בתקופת שלטון הליכוד ,הוקמו באזור
 11התנחלויות נוספות.
במסגרת תהליך אוסלו התחייבה הממשלה ,שהייתה בראשות העבודה ,לא להקים התנחלויות חדשות ולא להרחיב
התנחלויות קיימות .אולם ,היא לא ראתה עצמה מחויבת למדיניות זו בבקעת הירדן .ראש הממשלה דאז ,יצחק רבין,
הבהיר בנאומו בכנסת בעת אישור הסכם הביניים הישראלי-פלסטיני (אוסלו ב') ,כי "גבול הביטחון להגנת מדינת
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ישראל יוצב בבקעת הירדן ,בפירוש הנרחב ביותר של המושג הזה".
הממשלה הנוכחית ,בראשות בנימין נתניהו ,ממשיכה מדיניות זו ומתנגדת אף היא לכל נסיגה מאזור בקעת הירדן.
בנאום שנשא בכנסת בשנת  2010ציטט נתניהו את דבריו אלה של רבין ,ובמהלך ביקור בבקעת הירדן הצהיר שהצבא
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"חייב להישאר לאורך הירדן בכל הסכם עתידי".

 1לי כהנר ,ארנון סופר ויובל כנען ,עתיד בקעת הירדן – השארתה בריבונות ישראל – השיקולים בעד ונגד ,קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה ,אוניברסיטת
חיפה ,פברואר  ,2006עמ'  ;26-25אניטה שפירא ,יגאל אלון :אביב חלדו ,הספריה החדשה ,הוצאת הקיבוץ המאוחד/ספרי סימן קריאה ,2004 ,עמ' ,486
 ;491-488ירוחם כהן ,תכנית אלון ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ,1972 ,עמ'  .171-189ר' גם גזל הקרקעות :מדיניות ההתנחלות בגדה המערבית ,בצלם ,מאי
 ,2002עמ'  ;10עקיבא אלדר ועדית זרטל ,אדוני הארץ – המתנחלים ומדינת ישראל  ,1967-2004דביר ,2004 ,עמ' .374
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יצחק רבין ,פנקס שירות ,ספריית מעריב ,ספטמבר  ,1979עמ' .551

 3החלטת ממשלה מס'  145מה 11.11.77-המודיעה על הרחבת ההתנחלויות "ביהודה ,בשומרון ,בבקעת הירדן ,בחבל עזה וברמת הגולן ,על-ידי תוספת
אוכלוסים ליישובים הקיימים ועל-ידי הקמת יישובים נוספים על קרקע שבבעלות המדינה" .שאול אריאלי ,התיישבות ביהודה ושומרון – אסטרטגיה
יישובית :התכנסות עם חילופי שטחים מועטים ,מאמר לכנס עיצוב המרחב בישראל ,1948-2008 :האוניברסיטה העברית בירושלים ,13.4.2008 ,עמ' .7-5
ר' גם אדוני הארץ – המתנחלים ומדינת ישראל  ,1967-2004עמ'  ,89-86ר' ה"ש מס' .1
" 4הודעת ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין במליאת הכנסת על אישור הסכם ישראלי-פלשתיני בדבר הגדה המערבית ורצועת-עזה" ,5.10.95 ,ר'
באתר הכנסת http://www.knesset.gov.il/rabin/heb/Rab_RabinSpeech6.htm. :כניסה לאתר ב .6.3.11-ר' גם התייחסות לדברי מ"מ ראש הממשלה
שמעון פרס ,שלפיהם התנחלויות בקעת הירדן אמורות להסתפח למדינת ישראל באדוני הארץ – המתנחלים ומדינת ישראל  ,1967-2004עמ'  ,203ר' ה"ש
מס'  .1ר' גם גזל הקרקעות ,עמ'  ,14-13ר' ה"ש מס' .1
" 5דברי ראש הממשלה בישיבה מיוחדת בכנסת לציון  15שנה לרצח יצחק רבין ז"ל" .20.10.10 ,ר' באתר משרד ראש הממשלה:
 .http://www.pmo.gov.il/PMO/Communication/PMSpeaks/speechrabinkneset201010.htmכניסה לאתר ב .6.3.11-ר' גם ברק רביד" ,ראש הממשלה,
בנימין נתניהו :צה"ל חייב להישאר לאורך הירדן בכל הסכם עתידי" ,הארץ.8.3.11 ,
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דו"ח זה סוקר את מגוון האמצעים שבהם נקטה ישראל כדי להבטיח את שליטתה באזור בקעת הירדן וצפון
ים המלח ,על האדמות ,מקורות המים ,אתרי התיירות ומשאבי הטבע שבו .בפרק הראשון מובאים נתונים
בנוגע לשטח האזור ולאוכלוסייה הגרה בו .הפרק השני והפרק השלישי מנתחים את המנגנונים שיצרה
ישראל כדי להשתלט על שטחים נרחבים ועל מקורות מים .הפרק הרביעי והפרק החמישי דנים בהגבלות
שמטילה ישראל היום על תנועתם של פלסטינים באזור ועל בנייה ופיתוח של יישוביהם .הפרק השישי דן
בהיבטים נוספים של ניצול כלכלי מצד ישראל ומתייחס לפיתוח החקלאי באזור ,לניצול כוח האדם הפלסטיני,
להשתלטות על אתרי תיירות ועל משאבי טבע ולהקמה באזור של אתרים ישראליים לסילוק מפגעים
סביבתיים .הפרק האחרון מפרט את האיסורים שקובע המשפט ההומניטארי הבינלאומי על ניצול משאבי
השטח הכבוש.
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פרק  :1נתונים
א .שטח האזור וגבולותיו
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אזור בקעת הירדן וצפון ים המלח משתרע על-פני  1,611,723דונם ,שהם  28.8%משטח הגדה המערבית.

 87.5%מהאזור –  1,378,911דונם – מוגדרים שטח  ,Cשבו יש לישראל שליטה מלאה .אלה כוללים את שטחיהן של
המועצות האזוריות בקעת הירדן ומגילות ,חלק משטחה של מועצת מטה בנימין ,שעליו הוקמו ההתנחלויות מצפה
יריחו ,רימונים וכוכב השחר ,וחלק משטחה המוניציפאלי של העיר מעלה אדומים ,החוצץ בין שטחיהן של המועצות
האזוריות בקעת הירדן ומגילות.
שאר האזור כולל מובלעות של שטחי  ,Aהנמצאים בשליטה מלאה של הרשות הפלסטינית ,ובהן מובלעת יריחו,
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ושטחי  ,Bהנמצאים בשליטה אזרחית של הרשות הפלסטינית ובשליטה ביטחונית של ישראל.
גבולות האזור במזרח הם נהר הירדן וחופו המערבי של ים המלח .בצפון – הקו הירוק ,העובר בסמוך לתוואי נחל
בזק .במערב – מורדותיו המזרחיים של גב ההר והתוואי המזרחי של מכשול ההפרדה סביב גוש אדומים .בדרום –
הקו הירוק ,העובר דרומה להתנחלות מצפה שלם.

ב .האוכלוסייה הפלסטינית באזור
אזור זה הוא הדליל ביותר באוכלוסייה מבין נפות הגדה המערבית .לפי נתוני משרד החקלאות ורשות המים
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הפלסטיניים ,בשנת  2009גרו בבקעת הירדן  64,451פלסטינים ,שהם  2.6%מכלל הפלסטינים תושבי הגדה המערבית.
תושבים אלה גרים ב 29-יישובים המרוכזים בשלושה אזורים :ביריחו וסביבותיה גרים  51,217איש ,מהם 24,013
בעיר יריחו והשאר ב 12-יישובים סמוכים; בוואדי אל-פארעה שבמרכז הבקעה גרים  8,452איש בשישה יישובים;
ובצפון הבקעה גרים  4,782איש בעשרה יישובים 9.באזור גרים גם ,על-פי הערכה ,כ 15,000-פלסטינים בעשרות
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קהילות בדואיות קטנות ,רובן בנקודות יישוב נעדרות תשתיות או מבני קבע.

 6שטח הגדה הוא  5,602,951דונם .ר' כל האמצעים כשרים :מדיניות ההתנחלות בגדה המערבית ,בצלם ,יולי  ,2010עמ'  ;10צו בדבר ניהול מועצות אזוריות
(תיקון מס'  )2יהודה ושומרון (מס'  )806תש"מ ,1979-מפת תחום המועצה האזורית בקעת הירדן ומפת מועצה אזורית מגילות כפי שנחתמה על-ידי מפקד
אזור יהודה ושומרון ,תא"ל בנימין בן-אליעזר ב 30.9.79-וב .15.6.81-הרשות הפלסטינית מכלילה בשטח בקעת הירדן את המחוזות יריחו וטובאס ,הכוללים
 1,638,000דונם ,אך לא את אזור צפון ים המלח ,כך שהאזור מהווה לשיטתה  29%משטח הגדה המערבית .ר' פיתוח הבקעה הפלסטינית :תכנית לפיתוח
מקורות המים במחוזות הבקעה ,טיוטה סופית ,משרד החקלאות ברשות הפלסטינית ורשות המים הפלסטינית ,מאי  ,2010עמ' ( 5המקור בערבית).
 7הגדה המערבית חולקה לשטחי  B ,Aו C-בהסכמים שנחתמו בין ישראל לרשות הפלסטינית .שטחי  Aהועברו לשליטה מלאה – ביטחונית ואזרחית –
של הרשות הפלסטינית ,שטחי  Bהם בשליטה ביטחונית ישראלית ושליטה אזרחית פלסטינית ושטחי  ,Cהמהווים כ 60%-משטח הגדה ,נותרו בשליטה
ישראלית מלאה בנוגע לכל הסוגיות ,בהן רישום מקרקעין ,תכנון ובנייה ,קביעת ייעודי שטחים וכו'.
The Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and Gaza Strip, Annex I, Protocol Concerning Redeployment And Security
 ,Arrangements, 28 Sep. 1995ר' נוסח באתר משרד החוץ:
http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/THE+ISRAELI-PALESTINIAN+INTERIM+AGREEMENT+ .+Annex+I.htmכניסה לאתר ב.10.4.11-

 8הנתונים על מספר תושבי בקעת הירדן הפלסטינים לקוחים מתוך פיתוח הבקעה הפלסטינית ,עמ'  ,15-14ר' ה"ש  .6מספר תושבי הגדה המערבית
הפלסטינים ב 2009-היה  .2,448,433ר' Palestine in Figures, Palestinian Central Bureau of Statistics, May 2010, p.11.
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פיתוח הבקעה הפלסטינית ,עמ'  ,15-14ר' ה"ש .6
Eye on the Jordan Valley, Ma’an Development Center, 2010, p.28.
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לפני שישראל כבשה את האזור גרו בו גם פליטים פלסטינים ממלחמת  1948שרובם עברו לירדן לאחר  .1967מספרם
11
אינו ידוע וההערכות נעות בין  50,000ל.200,000-

ג .ההתנחלויות ואוכלוסיית המתנחלים באזור
בסוף שנת  2009מנתה אוכלוסיית המתנחלים בבקעת הירדן וצפון ים המלח  9,354איש ,שהיו  10.5%מכלל תושבי
האזור ו 3.1%-מכלל מתנחלי הגדה המערבית בשנה זו.
ההתנחלויות בבקעת הירדן ובצפון ים המלח היו בין הראשונות שהקימה ישראל בשטחים שכבשה ביוני  .1967כבר
בתחילת  1968הוקמו שתי ההתנחלויות הראשונות באזור :מחולה ,שהוקמה דרומית לכפר הפלסטיני ברדלה שבצפון
בקעת הירדן ,וקלי"ה ,שהוקמה בצפון ים המלח ,במקום שבו הייתה נקודת יישוב יהודית עד  12.1948שתיהן הוקמו
13
בעקבות החלטת ממשלה שקבעה גם כי "לא יינתן פרסום להקמת ההתנחלויות האמורות".
ישראל הקימה מאז התנחלויות נוספות לאורך שני צירי התנועה המרכזיים באזור – כביש מס' ( 458דרך אלון)
וכביש מס' ( 90דרך גנדי ,מוכר גם בשם "כביש הבקעה") ,שחלקו עובר באזור 14.בתחילת שנת  2011היו באזור 37
התנחלויות ,ובכלל זה שבעה מאחזים בלתי חוקיים 15.שני המאחזים הגדולים שהוקמו הם מבואות יריחו ,מערבה
מהעיר יריחו ,וגבעת סלעית ,בצפון הבקעה.
ארבע מתוך ההתנחלויות הן היאחזויות נח"ל שאוזרחו בעשר השנים האחרונות ,מבלי שקדמה לכך החלטת ממשלה,
בתקופה שבה ישראל התחייבה כי לא תקים התנחלויות חדשות .ההיאחזות האחרונה – משכיות – אוזרחה ב2008-
והיום מתגוררת בה קהילה שפונתה מההתנחלות שירת הים ברצועת עזה .לפי מסד הנתונים של תא"ל ברוך שפיגל,
16
התנחלויות אלה הוקמו מבלי שהוכנו תכניות המתירות בנייה בשטחן.
בנוסף ,אנשי המועצה האזורית בקעת הירדן ומרכז אגף המשימות בתנועה הקיבוצית ,יואל מרשק ,פועלים להקמת
התנחלות חדשה בשטח מחנה צבאי שפונה ליד ההתנחלות ייט"ב שמצפון ליריחו ,וכן להקמת התנחלויות בודדים
באזור .יוצאי סיירת חרוב ,שפעלה באזור לאחר כיבושו ,מבקשים גם הם להקים בו התנחלות 17.יוזמות אלה לא
אושרו על-ידי הממשלה.

 11סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם ( )UNRWAמציינת כי "רבים" מתושבי מחנה הפליטים עקבת ג'בר ,הגדול ביותר בגדה המערבית ,שבו התגוררו
לפני  1967כ 30,000-פליטים ,וכן "רוב" תושבי מחנה הפליטים עין א-סולטאן ,שבו התגוררו לפני  1967כ 20,000-פליטים ,ברחו לירדן במלחמת 1967
(הסוכנות לא מציינת אם גם תושבי מחנה הפליטים אל-פארעה ,הקטן יותר מהמחנות עקבת ג'בר ועין א-סולטאן ,ברחו לירדן ב .)1967-ר' באתר
http://www.unrwa.org/htemplate.php?id=103 :UNRWA
 http://www.unrwa.org/htemplate.php?id=111כניסה לאתר ב.2.3.11-
הסופר ועורך הדין הפלסטיני רג'א שחאדה העריך כי כ 100,000-פליטים פלסטינים עזבו את בקעת הירדן ב .1967-ר' – Raja Shehadeh, A Rift in Time
.Travels with my Ottoman Uncle, Profile Books, 2010, p.60
מקור ישראלי מציין אומדנים של כ 200,000-פליטים .ר' עתיד בקעת הירדן ,עמ'  ,16ר' ה"ש .1
 12קלי"ה הוקמה ב 1929-וכללה מפעל אשלג .גם ההתנחלות בית הערבה ,שהוקמה ב ,1980-נבנתה על שטח שבו היה בעבר יישוב יהודי – קיבוץ בית
הערבה שהוקם ב .1939-יישובים אלה ננטשו ב .1948-ר' צבי אלון" ,היישוב היהודי בבקעת הירדן" ,בש .שמואלי ,ד .גרוסמן ור .זאב (עורכים) ,יהודה
ושומרון – פרקים בגיאוגרפיה יישובית ,אוניברסיטאות תל אביב ובר-אילן ,הוצאת כנען ,1977 ,כרך ב' ,עמ' .581-575
13

החלטת ממשלה מס'  217מה.28.1.68-

 14לפרטים נוספים על פריסת ההתנחלויות באזור זה ראה עתיד בקעת הירדן ,עמ'  ,19-17ר' ה"ש מס'  .1מנחם מרקוס ,בקעת הירדן ומזרח השומרון,
רשות שמורות הטבע והמועצה האזורית בקעת הירדן ,1992 ,עמ'  56ו.83-71-
15

ר' טבלאות מס'  1ו 2-בנספחי הדו"ח הכוללות פרטים על אודות שנת ההקמה של ההתנחלות ,צורות יישוב ואוכלוסיית ההתנחלות.

 16תא"ל (מיל ).ברוך שפיגל מונה על-ידי משרד הביטחון להקים מסד נתונים על ההתנחלויות .מסד הנתונים שאסף במשך כשנתיים וחצי ,המעודכן לשנת
 ,2006פורסם באתר האינטרנט של הארץ .ר' אורי בלאו" ,חשיפה :הדו"ח הסודי של מערכת הביטחון על הבנייה הבלתי חוקית בהתנחלויות" ,הארץ,
 http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1059834.html :30.1.09כניסה לאתר ב .2.3.11-ר' גם "משרד הביטחון אישר הפשרת הבנייה ביישוב משכיות",
הארץ.24.7.08 ,
להתחייבויות ישראל ר' גזל הקרקעות ,עמ'  ,14-13ר' ה"ש  ,2וגם כל האמצעים כשרים ,עמ'  ,16-13ר' ה"ש  .6ר' "התנאים ההכרחיים להקמת יישוב
באיו"ש" ,בעו"ד טליה ששון ,חוות דעת (ביניים) בנושא מאחזים בלתי מורשים ,מוגש לראש הממשלה אריאל שרון ,מארס  ,2005עמ' .56-55
 http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/0A0FBE3C-C741-46A6-8CB5-F6CDC042465D/0/sason2.pdfכניסה לאתר ב.14.3.11-
 17פרוטוקול ישיבת מליאה של מועצה אזורית בקעת הירדן מספר  2שהתקיימה ב .6.5.10-מכתבו של יואל מרשק ,מרכז אגף משימות בתנועה הקיבוצית,
אל גורמי עבודה עם אגף המשימות מה .22.4.10-ר' גם עקיבא אלדר" ,התנועה הקיבוצית פועלת לחיזוק ההתיישבות בשטחים" ,הארץ.5.5.10 ,
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לפי תכניות בנייה מאושרות שלא יושמו ,ניתן לבנות בהתנחלויות האזור לפחות  3,054יחידות דיור נוספות 18.מאחר
שמשפחה ממוצעת בהתנחלות מונה  4.5נפשות ,מימוש פוטנציאל הבנייה במלואו יגדיל את אוכלוסיית המתנחלים
באזור פי  19.2.5נכון לסוף שנת  ,2010הממשלה אישרה תקציבים לבניית  36יחידות חדשות בהתנחלות שדמות מחולה
20
והושלמה בנייתן של עשרים יחידות דיור בהתנחלות משכיות .שתי ההתנחלויות הוקמו בצפון בקעת הירדן.
קצב הגידול של אוכלוסיית המתנחלים באזור מתון יחסית לזה של אוכלוסייה המתנחלים בשאר הגדה המערבית.
מסוף שנת  2000ועד סוף שנת  2009גדלה אוכלוסיית המתנחלים בבקעת הירדן וצפון ים המלח ב ,15%-לצד גידול של
 56%בקרב אוכלוסיית המתנחלים בגדה כולה .מספר התושבים בהתנחלות מעלה אפרים בבקעה ירד באותן שנים
ב .14%-זאת למרות שהממשלה הנהיגה מבצעים לעידוד אכלוסן של ההתנחלויות באזור בשנים  2003ו ,2005-תוך
21
הענקת סל הטבות חריג בהיקפו.

ד .שטחי ההתנחלויות
נכון למאי  ,2009המדינה הקצתה שטח מזערי לבנייה בהתנחלויות באזור בקעת הירדן וצפון ים המלח 6,661 :דונם,
שהם פחות מחצי אחוז ( )0.0041%משטח האזור .עם זאת ,היא הקצתה שטחים נרחבים לעיבוד חקלאי ולפיתוח עתידי
בהתנחלויות .סך השטחים המוניציפאליים שהוקצו להתנחלויות באזור גדול ביותר מפי  28מסך שטחיהן הבנויים ומגיע
ל 191,143-דונם ,שהם  11.8%משטח האזור 22.היחס הממוצע בין השטח הבנוי לבין השטח המוניציפאלי בהתנחלויות
האזור גדול פי שלושה מיחס זה בכל התנחלויות הגדה המערבית ,שהוא  23.1:9.4השטחים המוניציפאליים של כל
ההתנחלויות בגדה המערבית מוגדרים כשטח צבאי סגור שאסור לפלסטינים להיכנס אליו ללא היתר.
סך השטח של המועצות האזוריות בקעת הירדן ,מגילות ומטה בנימין ,בתוספת השטחים המוניציפאליים של עיריית
מעלה אדומים ושטחי המועצה המקומית מעלה אפרים ,מגיע ל 1,465,730-דונם ,שהם  90.1%משטח בקעת הירדן
וצפון ים המלח.

 18חישוב זה מתבסס על מסד הנתונים של ההתנחלויות של ברוך שפיגל ,ר' ה"ש  .16לפי מסד הנתונים ,פוטנציאל הבנייה בהתנחלויות צפון ים המלח
הוא  957דירות ובהתנחלויות בקעת הירדן  2,097דירות .לפי ארגון במקום ,תכניות הבנייה להתנחלויות האזור שטרם מומשו ,חלקן עדיין בהליכי תכנון
ואישור ,יאפשרו הרחבה משמעותית של שטחי התנחלויות 827 :דונם נוספים בהתנחלות ארגמ"ן 1,500 ,דונם בהתנחלות גיתית ו 690-דונם בהתנחלות
משכיות .דוא"ל לבצלם מאלון כהן ליפשיץ מבמקום מה.15.3.11-
 19לפי חישוב זה ניתן להעריך כי פוטנציאל האוכלוסייה בהתנחלויות אלה מגיע ל 25,000-איש לפחות .לוח  ,5.9משפחות לפי סוג משפחה ,גודל משפחה,
מחוז וקבוצת אוכלוסייה ב ,2009-שנתון סטטיסטי לישראל  ,2010הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:
 http://www.cbs.gov.il/shnaton61/st05_09.pdfכניסה לאתר ב.2.3.11-
20

פרוטוקול מליאת המועצה המקומית בקעת הירדן מס'  6מה.22.11.10-

 21ר' נתוני אוכלוסייה בהתנחלויות ,המבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,באתר בצלם .סך אוכלוסיית המתנחלים באזור בקעת הירדן
וצפון ים המלח מנה בסוף שנת  8,159 2000אישhttp://www.btselem.org/Hebrew/Settlements/Statistics.asp :
להרחבה על מבצעי עידוד אכלוס ההתנחלויות ,ר' עתיד בקעת הירדן ,עמ'  ,23-22ר' ה"ש .1
 22חישוב שטחי ההתנחלויות – השטחים הבנויים והשטחים המוניציפאליים ,התבסס על מפות רשמיות של מדינת ישראל שהופקו על-ידי המנהל האזרחי,
עליהן הוטלו צילומי אוויר של ההתנחלויות והמאחזים שנעשו על-ידי שלום עכשיו בשנת  .2009גבולות השטח הבנוי חושבו על-פי השטח המפותח בכל
התנחלות ,הכולל את השטחים בהם נעשה פיתוח כלשהו ,מלבד השטחים הפתוחים .ר' כל האמצעים כשרים ,עמ'  ,10ר' ה"ש .6
23

כל האמצעים כשרים ,עמ'  ,11ר' ה"ש .6

9

טבלה מס'  :1שטחי ההתנחלויות בבקעת הירדן ובצפון ים המלח

השטח הבנוי
בהתנחלויות

השטח המוניציפאלי
של ההתנחלויות

שטח המועצות האזוריות
בקעת הירדן ,מגילות ומטה
בנימין ,בתוספת השטחים
המוניציפאליים של עיריית
מעלה אדומים ושטחי המועצה
המקומית מעלה אפרים

בדונמים

6,661

191,143

1,465,730

אחוז מכלל
שטח בקעת
הירדן וצפון
ים המלח

0.41%

אחוז מכלל
שטח הגדה
המערבית

0.12%

11.8%

3.4%

10

90.1%

28.8%

פרק  :2השתלטות על קרקעות
במהלך השנים השתלטה ישראל על למעלה משלושה רבעים של אזור בקעת הירדן וצפון ים המלח באמצעות הכרזה על
שטחים נרחבים כעל שטחים צבאיים סגורים או כעל שמורות טבע ,ובאמצעות הגדרת אלפי דונמים נוספים "אדמות
מדינה" .הליכים אלה נעשו על-ידי שימוש ציני בחוקים החלים בגדה המערבית וחקיקת צווים צבאיים חדשים.
ישראל אוסרת על פלסטינים להשתמש בכל שטחים הללו ,ורובם המכריע נכלל בתחומן של המועצות האזוריות
המאגדות את התנחלויות האזור .בשנתיים האחרונות ישראל אף החריפה את צעדיה ופעלה לגירושן של קהילות
בדואיות קטנות מהשטחים שסגרה.
חלק מהאמצעים בהם נקטה המדינה כדי להשתלט על קרקעות בבקעת הירדן ובצפון ים המלח ייחודיים לאזור
זה .זאת מאחר שההתנחלויות הראשונות באזור הוקמו כבר בסוף שנות השישים ,לפני שישראל מיסדה את הליכי
ההשתלטות על קרקעות לצורך הקמתן של עשרות התנחלויות נוספות ברחבי הגדה המערבית .הליכים אלה ,ובראשם
24
מנגנון ההכרזה על חלקים ניכרים מאדמות הגדה כעל "אדמות מדינה" ,מוסדו מסוף  1979ואילך.

א .גזילת אדמות בבעלות פלסטינית פרטית והעברתן להתנחלויות
מבקר המדינה מצא כי ישראל גזלה אלפי דונמים של אדמות בבקעת הירדן שהיו בבעלות פלסטינית פרטית ,בניגוד
25
להוראות צו צבאי מיולי  1967שהסדיר את השמירה וההגנה על נכסים אלה.
רוב הקרקעות שנגזלו היו שייכות לפלסטינים שהפכו לנפקדים לאחר שברחו מהגדה המערבית ב .1967-הקרקעות נתפסו
מסוף שנות השישים ובמהלך בשנות השבעים" ,הן בדרך של חילופי קרקעות ,שבהם הוענקו לפלסטינים אדמות חלופיות
שהיו בבעלות נפקדים ,והן באמצעות הקצאה ישירה של אדמות נכסי נפקדים בהיקף של אלפי דונם" 26.המבקר לא נקב
בהיקף המדויק של האדמות שנגזלו כך לטובת ההתנחלויות ולא פירט אילו התנחלויות הוקמו עליהן .בפרק הזמן שאליו
התייחס המבקר הקימה ישראל  16התנחלויות ושישה בסיסי צבא באזור 27.במסד הנתונים של תא"ל שפיגל מוזכרות
28
שבע התנחלויות שבהן נערכו חילופי קרקעות של אדמות נפקדים ושתי התנחלויות שלהן הוקצו אדמות כאלה.
מהלך חילופי הקרקעות עירב פלסטינים תושבי האזור בגזל אדמותיהם של נפקדים פלסטינים .נאסר סולימאן פוקהא,
תושב כרדלה ,מסר לבצלם העתקי חוזים בדבר חילופי קרקעות שנערכו בין אביו ,סולימאן קאסם סולימאן ,לבין הממונה
על הרכוש הממשלתי הנטוש .לפי עדותו של פוקהא ועל-פי העתקי החוזים ,אביו החליף את אדמתו הפרטית 46 ,דונם
מזרחית לנקודה שבה הוקמה ההתנחלות מחולה ,ב 34-דונם של אדמות נפקדים מערבית לכפר ברדלה .בחוזים נכתב
כי אדמתו של סולימאן הושכרה לממונה ובתמורה ,וכן "לצורך הקלה בניהול החשבונות" בין הצדדים ,השכיר הממונה
לסולימאן אדמה חלופית .תוקפם של החוזים נקבע לתקופה של שלוש שנים וחצי ,מספטמבר  1969ועד אפריל ,1973
ופוקהא טען כי אביו לא חתם על הארכתם .בחוזים לא צוין כי אדמתו של סולימאן יועדה לשימוש ההתנחלות מחולה,
שאכן השתמשה בהם מאוחר יותר לגידולים חקלאיים ,או שהאדמה שהושכרה לו שייכת לנפקדים .פוקהא הוסיף כי
בשנת  1994חזרה לגדה משפחת אבו היפאא ,בעליה של האדמה שהושכרה לאביו .המשפחה המשיכה להשכיר את האדמה
29
לסולימאן במשך שנים אחדות ולאחר מכן סירבה להאריך את החוזה .פוקהא נותר ללא אדמה לגידול חקלאי.

 24להרחבה בנושא מדיניות ההכרזה על "אדמות מדינה" ר' גזל הקרקעות ,עמ'  ,50-44ר' ה"ש  .1כל האמצעים כשרים ,עמ'  ,22-19ר' ה"ש  .6באצטלה של
חוקיות – הכרזה על אדמות מדינה בגדה המערבית ,בצלם( 2011 ,פרסום בהכנה).
 25צו מס'  ,58צו בדבר נכסים נטושים רכוש הפרט ,שנחתם על-ידי האלוף עוזי נרקיס ,מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ב .23.7.67-ר' דו"ח מבקר
המדינה 56א' לשנת  ,31.8.05 ,2005עמ' 222
26

שם ,שם.

 27ההתנחלויות שהוקמו בקעת הירדן בשנים  1979-1968הן :ארגמ"ן ,בקעות ,גיתית ,גלגל ,חמדת ,חמרה ,מחולה ,מכורה ,מצפה יריחו ,משואה ,נערן,
נתיב הגדוד ,פצאל ,רועי ,שדמות מחולה ותומר .ר' התייחסות למספר בסיסי הצבא בעקיבא אלדר" ,הרשימה השחורה של הבקעה" ,הארץ14.3.06 ,
 28לפי מסד הנתונים של תא"ל שפיגל ,חילופי קרקעות נפקדים נערכו בשטחי ההתנחלויות ארגמ"ן ,בקעות ,מחולה ,נערן ,נתיב הגדוד ,פצאל ותומר.
אדמות נפקדים הוקצו להתנחלויות מכורה ונערן .ר' ה"ש .16
29

העדות נגבתה על-ידי עאטף אבו ארוב ב .29.9.10-העתקי החוזים צורפו לעדות.

11

מבקר המדינה אימץ את חוות דעתו של היועץ המשפטי של המינהל האזרחי וקבע כי הקצאת אדמותיהם של נפקדים
פלסטינים להתנחלויות היא "בלתי חוקית לכאורה" .לטענתו ,סמכויותיו של הממונה בתחום הרכוש הפרטי הנטוש,
האחראי על ניהול נכסי הנפקדים הפלסטינים ,מחייבות אותו לשמור על הנכסים במצב שבו יוכל להשיבם לבעליהם.
לכן" ,אל לו לממונה לעשות כל עסקה לגבי הנכס שתעמוד בניגוד לחובת השמירה האמורה ,ובמיוחד לחובתו להשיב
30
את הנכס לבעלים עם חזרתו לאזור".
הצו הצבאי בדבר נכסים נטושים מאפשר לנפקדים שחזרו לשטח הגדה המערבית לקבל לידיהם את הנכסים שהותירו,
אם יצליחו להוכיח את בעלותם עליהם 31.לפי ראש המינהל האזרחי לשעבר ,תא"ל (מיל ).אילן פז ,במשרדי הממונה
על הרכוש הנטוש הוכנה רשימה חשאית של נפקדים בעלי קרקעות בבקעת הירדן .רשימה זו כונתה "רשימת המאה",
אך לאורך השנים היא התרחבה לכדי למעלה מאלפיים נפקדים .הרשימה שימשה למניעת כניסתם של נפקדים אלה
לגדה המערבית ,גם כאשר ביקשו להיכנס לצורך איחוד משפחות ,על מנת למנוע מצב שבו ישראל תיאלץ להשיב להם
32
את הקרקעות ,שעליהן נבנו בינתיים התנחלויות .לבצלם לא ידוע אם בוצעה הוראתו של פז לבטל את הרשימה.
בסוף שנת  ,2000לאחר תחילת האינתיפאדה השנייה ,הקפיאה ישראל את הליכי איחוד המשפחות ואת אפשרותם
של פלסטינים המתגוררים במדינות שכנות לבקר את קרוביהם בגדה במהלך הקיץ .כתוצאה מכך ,ברשימה לא נעשה
כיום שימוש.
גזילת אדמות פרטיות של נפקדים פלסטינים סותרת את ההסבר המאוחר יותר שמסרו גורמים ישראלים להקפאת
הסדר רישום המקרקעין בגדה המערבית .שלטונות המנדט הבריטי וממשלת ירדן החלו בהסדר זה ,שבמסגרתו
נרשמו בטאבו רוב האדמות בבקעת הירדן ואזורים נרחבים בצפון הגדה 33.ב 1968-הקפיאה אותו ישראל בטענה
כי ברצונה למנוע פגיעה ברכושם של הנפקדים ,שכן המשך יישומו עלול להוביל לשלילת זכויותיהם הקנייניות של
34
נפקדים רבים שלא יוכלו לתבוע את בעלותם לפני ועדות הרישום.
פניות בצלם לקצין פניות הציבור של המינהל האזרחי בנושא גזל האדמות הפרטיות של נפקדים פלסטיניים לא נענו,
35
בניגוד לחוק חופש המידע.

ב .תפיסת קרקעות "לצרכים צבאיים"
בעשר השנים הראשונות של מפעל ההתנחלות תפסה ישראל קרקעות לטובת התנחלויות גם באמצעות צווים צבאיים,
בטענה שההתנחלויות ממלאות תפקידים ביטחוניים-צבאיים .מקורות ישראליים רשמיים מסרו נתונים חלקיים
בדבר היקף הקרקעות שנתפסו באופן זה .במסד הנתונים של תא"ל שפיגל מצוין כי נעשה שימוש בצווים צבאיים
לתפיסת קרקעות בשמונה התנחלויות בבקעת הירדן .המידע לגבי שתיים מהן אינו מלא ,ואף לא נמסר היקף
הקרקעות שנתפסו 36.לפי מפת המינהל האזרחי ,המעודכנת לשנת  11,778 ,2007דונם נתפסו בצווים צבאיים לטובת
37
תשע התנחלויות בבקעת הירדן.

30

מתוך חוות דעתו של עוזר היועץ המשפטי למינהל האזרחי מספטמבר  ,1997כפי שמצוטטת בדו"ח מבקר המדינה 56א' ,עמ'  .220ר' ה"ש .25

 31צו בדבר נכסים נטושים (רכוש הפרט) (יהודה ושומרון) (מס'  )58התשכ"ז 1967-וצו בדבר נכסים נטושים (רכוש הפרט) (הוראות נוספות) (מס' ( )1יהודה
ושומרון) (מס'  )150התשכ"ז.1967-
 32שיחה עם תא"ל (מיל ).אילן פז ב .4.1.11-פז עמד בראש המינהל האזרחי בשנים  .2002-2005ר' גם עקיבא אלדר" ,הרשימה השחורה של הבקעה",
הארץ.14.3.06 ,
 33צו בדבר הסדר קרקעות ומים (יהודה ושומרון) (מס'  ,)291תשכ"ט 1968-מה .19.12.68-סעיף  3קובע כי "תוקפם של כל צו הסדר וכל הליך שנעשה על פי
צו יותלה".
 34אייל זמיר ,אדמות המדינה ביהודה ושומרון – סקירה משפטית ,מכון ירושלים לחקר ישראל ,1985 ,עמ'  .27משרד המשפטים ,דין וחשבון הוועדה
לבחינת הסוגיה של רישום מקרקעין באזור יהודה ושומרון ,2005 ,עמ'  .7ר' גם באצטלה של חוקיות ,עמ'  ,51ר' ה"ש .24
 35בקשת מידע לפי חוק חופש המידע – אדמות בבעלות פלסטינית ואדמות מדינה בבקעת הירדן – שהופנתה לקצין פניות הציבור במינהל האזרחי ,סג"מ
עמוס וגנר ,ב 14.9.10-וב .2.12.10-קצין פניות הציבור במנהל האזרחי ,סג"צ עמוס וגנר ,מסר לבצלם ב 16.2.11-כי פניית בצלם "הועברה לטיפול הגורמים
הרלוונטיים במנהל האזרחי".
 36ההתנחלויות הן ארגמ"ן (תא"ל שפיגל מניח כי ההתנחלות הוקמה "ככל הנראה" על-פי צו תפיסה מ 1968-שלא אותר) ,בקעות (שפיגל מציין שנעשתה
תפיסה בפועל למרות שלא הוצא צו תפיסה צבאי) ,גיתית ,ייט"ב ,כוכב השחר ,מכורה ,מעלה אפרים ורועי .ר' ה"ש .16
 37ההתנחלויות המצוינות במפת המינהל האזרחי הן אלמוג ,בקעות ,גתית ,ייט"ב ,כוכב השחר ,מכורה ,מעלה אפרים ,רועי ורימונים .המפה נמסרה למרכז
פרויקט אדמות לשעבר ביש דין ,דרור אטקס.

12

בשנת  1979קבעו שופטי בית המשפט העליון כי תפיסת אדמות בצווים צבאיים לצורך הקמת ההתנחלות
אלון מורה מנוגדת להוראות המשפט הבינלאומי ,שכן היא לא נועדה לשרת מטרות צבאיות ולא נועדה להיות
זמנית .למרות שהשופטים לא אסרו באופן עקרוני על תפיסת אדמות לצורך הקמת התנחלויות ,כל עוד נעשה
הדבר משיקולי ביטחון 38,ישראל הפסיקה לאחר מתן פסק הדין להשתמש בצווים צבאיים לתפיסת קרקעות
לצורך הקמת התנחלויות.

ג .הכרזה על "אדמות מדינה"
אזור בקעת הירדן וצפון ים המלח הוא מהאזורים הבודדים בגדה המערבית שבעת הכיבוש היו בו "אדמות מדינה" –
אדמות שנרשמו כרכוש ממשלתי בזמן השלטון הירדני .חלק מאדמות אלה נרכשו באופן פרטי על-ידי הסולטן הטורקי
עבד אל-חמיד והולאמו לאחר מהפכת הטורקים הצעירים בשנת  .1908על-פי הערכה ,אדמות הסולטן שהולאמו
מקיפות יותר מ 220,000-דונם ,מתוכם  144,000דונם בצפון ים המלח 77,000 ,דונם נוספים באזור ואדי אל-פארעה
39
במרכז הבקעה ,והשאר בחלקים אחרים של הבקעה.
כיום" ,אדמות המדינה" בבקעת הירדן וצפון ים המלח משתרעות על שטח שגדול פי ארבעה ומגיע ל 861,000-דונם,
שהם  53.4%משטח האזור 472,000 .דונם מתוכן הן "אדמות מדינה מוסדרות" ,ובהן האדמות שהולאמו בימי
השלטון העות'מאני .השאר –  386,000דונם – הן אדמות שישראל הכריזה עליהן כעל "אדמות מדינה" ,בעיקר בין
40
השנים  1980ל ,1992-תוך פרשנות מגמתית של סעיפי חוק הקרקעות העות'מאני מ.1868-
בשנים האחרונות הוכרזו שטחים נוספים כ"אדמות מדינה" בבקעת הירדן ובצפון ים המלח .המינהל
האזרחי מסר לבצלם כי בשנים  2008ו 2009-הכריזה ישראל על שני שטחים כעל "אדמות מדינה" ,האחד
בהתנחלות אבנת שבצפון ים המלח והשני לצורך הרחבת מתקן טיהור השפכים הישראלי מאגר אוג ,ליד צומת
בית הערבה ודרומית ליריחו .המינהל האזרחי לא מסר את היקף האדמות שנתפסו .בנוסף ,ב 2009-פעל הממונה
על הרכוש הנטוש והממשלתי באזור יהודה ושומרון לרשום כ"אדמות מדינה" כ 138,600-דונם ליד ים המלח,
רובם אדמות שהתייבשו עקב ירידת מפלס הימה 41.ביולי  2010הודיע הממונה על תפיסת  627דונם נוספים,
מערבית להתנחלות אלמוג ,ועל הכרזתם כעל "רכוש ממשלתי" 42.הכרזות אלה נעשו למרות התחייבויות
בינלאומיות של ישראל להקפיא את הבנייה בהתנחלויות במסגרת תכנית "מפת הדרכים" ,והן עומדות בסתירה
לקביעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מיוני  2009כי לישראל אין כוונה "להפקיע קרקע להרחבת יישובים
43
קיימים".
ישראל הכריזה גם על אדמות מרעה טבעי באזור ,ששימשו קהילות רועים מרחבי הגדה בעיקר בעונת החורף ,כעל
"אדמות מדינה" .לפי החקיקה שהייתה קיימת בגדה המערבית לפני הכיבוש הישראלי ,ולפי פסיקת בית המשפט
העליון בנוגע לאדמות מסוג זה בתחומי ישראל ,אדמות אלה הן לכאורה אדמות ציבור שאסור למדינה לתפוס אותן
44
או לתבוע עליהן בעלות.

38

ר' גזל הקרקעות ,עמ'  ,43ר' ה"ש .1

39

להרחבה ר' באצטלה של חוקיות ,ר' ה"ש .24

 40להרחבה על מדיניות ההכרזה על אדמות מדינה ר' גזל הקרקעות ,עמ'  ,50-44ר' ה"ש מס'  ;1באצטלה של חוקיות ,ר' ה"ש מס'  ;24וכל האמצעים
כשרים ,עמ'  ,22-19ר' ה"ש .6
" 41למרות ההצהרות ,ישראל מפקיעה קרקע בהיקף של  2%מהגדה המערבית" ,צוות מעקב ההתנחלויות של שלום עכשיו ,יולי  .2009הממונה על הרכוש
הממשלתי פרסם מודעות על כוונתו להכריז על שטחים אלה בעיתון אל-קודס ב .28.6.09-ר' גם מכתבו של קצין פניות הציבור במינהל האזרחי ,סג"מ עמוס
וגנר ,לבצלם מה.26.1.11-
 42הודעה מטעם הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי באזור יהודה ושומרון ,יוסי סגל ,בדבר צו בדבר רכוש ממשלתי (יהודה ושומרון) (מס'  ,)59תשכ"ז-
 1967מה.19.7.10-
 43ר' פירוט התחייבויותיה של ישראל במסגרת תכנית "מפת הדרכים" וההבנות עם הממשל האמריקאי בכל האמצעים כשרים ,עמ'  ,15-13ר' ה"ש .6
נאום ראש הממשלה בנימין נתניהו במרכז בגין-סאדאת באוניברסיטת בר-אילן ב.14.6.09-
 44אדמות אלה מכונות אדמות מסוג מתרוכה .להרחבה בנושא ר' באצטלה של חוקיות ,ר' ה"ש  .24ר' גם סעיפים  5ו 91-לחוק הקרקעות העות'מאני
מ .1858-ע"א  ,4/50היועץ המשפטי למדינת ישראל נ' עיריית תל אביב.
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שטחן של שלושים התנחלויות ומאחזים בלתי-חוקיים באזור בקעת הירדן וצפון ים המלח כולל אדמות שישראל
הגדירה כ"אדמות מדינה" 45.לפי מסד הנתונים של תא"ל שפיגל ,ב ,1978-לפני שממשלת ישראל החליטה
כי התנחלויות יוקמו רק "על קרקע שבבעלות המדינה" ,הוקצו לארבע התנחלויות בבקעת הירדן "אדמות
מדינה" בהיקף של  20,860דונם לצורך בנייה ועיבוד חקלאי 46.הקצאת שטחים אלה נעשתה עוד לפני שהחלה
לפעול ועדת העררים הצבאית ,שלכאורה הייתה אמורה לאפשר לפלסטינים תושבי הגדה לטעון נגד הכרזות על
שטחי הגדה המערבית כעל "אדמות מדינה" 47.בנוסף ,ישראל הפקיעה "אדמות מדינה" בבקעת הירדן וכללה
אותן בשטחה המוניציפאלי של ההתנחלות מעלה אדומים ,על אף ששטחה הבנוי של ההתנחלות רחוק מהאזור.
לבצלם ידוע על שני מקרים שאירעו בינואר  ,2003שבהם הורה המינהל האזרחי לשתי משפחות בדואיות להתפנות
מ"אדמות מדינה" מצפון ליריחו בתוך  45יום .צווי הפינוי שהוצאו למשפחות מבוססים על צו צבאי מ 1967-המתיר
למפקד הצבאי לפנות "בכל האמצעים הדרושים" כל מי שנמצא בשטחים הנחשבים "רכוש ממשלתי" 48.לבצלם לא
ידוע על ניסיונות נוספים לפנות פלסטינים מ"אדמות מדינה" באזור זה.

ד .שטחים סגורים
ישראל הכריזה על  11שטחים נרחבים באזור בקעת הירדן וצפון ים המלח כעל שטחים צבאיים סגורים .שטחם
הכולל מגיע ל 736-אלף דונם ,שהם  45.7%משטח האזור .שטחים אלה נסגרו מכוחם של צווים צבאיים האוסרים על
כניסה לשטח הסגור ועל שהייה בו או על רעיית בעלי חיים בו ,פרט לאנשים ששהו בשטח טרם סגירתו .למפקד הצבאי
49
ישנה סמכות לעצור כל אדם הנכנס לשטח ולהחרים את בעלי החיים שברשותו.
ישראל הכריזה על השטחים הצבאיים הסגורים בסוף שנות השישים ובתחילת שנות השבעים ,במהלך התקופה
שבה חברים בארגונים פלסטיניים חמושים ניסו להיכנס לגדה המערבית דרך בקעת הירדן .מאז לא הוסרה הסגירה
מעל אף אחד מהשטחים הללו ,על אף שניסיונות החדירה פחתו לאחר שמלך ירדן דיכא את התקוממות הארגונים
הפלסטיניים בספטמבר  ,1970ולמרות שבסיסי צבא רבים פונו מהאזור בעקבות חתימת הסכם השלום עם ירדן.
חלק משטחים אלה ,שהיקפו אינו ידוע ,משמש את הצבא לאימונים .שטחים אחרים גובלים בצירי תנועה ראשיים
כגון כביש מס' ( 578דרך אלון) וכביש מס'  ,90ושטחים נוספים משמשים את ההתנחלויות בצפון ים המלח לגידולים
חקלאיים .בחלק מהשטחים שהו בעת סגירתם קהילות בדואיות קטנות ,בהן אלה הגרות באל-חדידיה ובח'רבת
טאנא .האימונים הצבאיים באזור ,שכללו ירי תחמושת חיה והשארת נפלי תחמושת ,גרמו למותם של לפחות שישה
50
מתושבי הכפר אל-עקבה ולפציעתם של עשרות.
בנוסף ,ישראל בנתה את מכשול ההפרדה בצפון הבקעה בתוך שטח הגדה המערבית ,דרומית לקו הירוק .כתוצאה
מכך ,כ 2,500-דונם משטחי הכפרים ברדלה ועין אל-בידא נותרו מצידו הצפוני של המכשול ולתושבי הכפרים אין
51
גישה אליהם.

 45ההתנחלויות :אלמוג ,ארגמ"ן ,גיתית ,בית הערבה ,גלגל ,ורד יריחו ,חמדת ,חמרה ,יפית ,כוכב השחר ,מחולה ,מעלה אפרים ,מצפה יריחו ,מצפה שלם,
משואה ,משכיות ,נעמה ,נתיב הגדוד ,פצאל ,קלי"ה ,רועי ,רותם ,רימונים ,שדמות מחולה ותומר והשטח הבנוי במאחזים מעלה חגית ,חוות עומר ,מבואות
יריחו ,המאהל של ארנה ונווה ארז.
 46החלטת ממשלה בנושא הקמת התנחלויות על "אדמות מדינה" מס'  145מה .11.11.79-ר' גם חוות דעת (ביניים) בנושא מאחזים בלתי מורשים,
עמ'  ,61-59ר' ה"ש  .16ר' גם כל האמצעים כשרים ,עמ'  ,20-19ר' ה"ש  .6ב 1978-הוקצו להתנחלויות ארגמ"ן ,גלגל ,חמרה ותומר  20,860דונם על-ידי
ההסתדרות הציונית.
47

להרחבה בנושא ועדת העררים ר' גזל הקרקעות ,עמ'  ,50-47ר' ה"ש .1

48

צו בדבר רכוש ממשלתי (יהודה ושומרון) (מס'  ,)59תשכ"ז.1967-

 49הכרזות אלה נעשו על-פי צו מס'  ,377צו בדבר הוראות ביטחון (סגירת שטחי אימונים) מה 19.3.70-וסעיף  90בצו בדבר הוראות בטחון (יהודה ושומרון)
(מס'  ,)378שהוצא לראשונה ב 1970-ותוקן מאז פעמים רבות.
 50להרחבה ר' בג"ץ  ,3950/99סאמי צאדק מחמוד צביח ואח' נ' שר הביטחון ואח' מה .14.6.99-עתירת תושבי הכפר אל-עקבה הוגשה בשיתוף עם האגודה
לזכויות האזרח .ר' גם מקרי מוות ופציעה כתוצאה מהתפוצצות שיירי תחמושת ,דף מידע יולי  ,1995בצלם.
 51חישוב השטח שנתפס על-ידי מכשול ההפרדה נעשה על-ידי בצלם .ר' גם Integrated Report for The Palestinian Agro-Production and
Marketing System (Case Study of the Northeast Jordan Valley Area), Applied Research Institute – Jerusalem in collaboration with
Action Against Hunger, 2010, p.14.
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ה .סגירת שטחים והגדרתם כשמורות טבע
מיד לאחר הכיבוש החלה ישראל לסגור שטחים בגדה המערבית ולהכריז עליהם כעל שמורות טבע וגנים לאומיים.
באזור בקעת הירדן וצפון ים המלח הכריזה ישראל על  26שמורות טבע בהיקף כולל של  318,000דונם ,שהם 20%
משטח האזור 15 52.מהן ,בהיקף של כ 200,000-דונם ,נמצאות בתוך שטחים שישראל כבר הכריזה עליהם כעל שטחים
צבאיים סגורים .נראה ,אם כן ,שישראל לא ייחסה חשיבות אקולוגית רבה לשמורות הטבע ,או שלא התכוונה
להשתמש בשטחים הסגורים לצרכים צבאיים.
ישראל הכריזה על שתי שמורות טבע כעל גנים לאומיים – קומראן שבצפון ים המלח ,שפותחה כאתר למבקרים,
וארמונות החשמונאים מזרחית ליריחו .בשתי שמורות נוספות ביצעה ישראל עבודות פיתוח להתאמתן למבקרים –
בוואדי קלט (עין פרת) ,מזרחית ליריחו ,ובעין פשח'ה (עינות צוקים) שבצפון ים המלח 53.בשאר השטחים שהוכרזו
כשמורות טבע לא נעשו כל עבודות פיתוח למבקרים ,לרבות גידור או סימון שטחים המלמדים על כוונה להגן על ערכי
הטבע שבאזור .הסימן היחיד המבחין אותם מהשטחים הסמוכים להם הוא שלט של רשות שמורות הטבע והגנים.
ישראל אוסרת על פלסטינים להיכנס גם לשטחים אלה ,וכן לגור בהם או לרעות צאן בתחומם 54.בשנתיים האחרונות
הגבירה ישראל את אכיפת האיסור והודיעה למשרד התיאום והקישור הפלסטיני ביריחו כי תקנוס רועים פלסטינים
שייכנסו לשטחים אלה .גובה הקנס הוא שרירותי ונע בין  730ש"ח ל 1,700-ש"ח .במקרה אחד ,שאירע במארס ,2011
שלושה פלסטינים שקטפו את הצמח הקוצני עכובית הגלגל באחד מהשטחים הללו נעצרו והוחזקו למשך מספר
55
שעות.

ו .שדות מוקשים
ישראל טמנה בבקעת הירדן מאות אלפי מוקשים ,רובם מוקשים נגד אדם ,ב 64-אזורים מזרחית לכביש מס' 90
ובסמוך לגדה המערבית של נהר הירדן .שדות מוקשים אלה מקיפים  16,973דונם ,שהם  1.1%משטח בקעת הירדן
וצפון ים המלח .לאחר חתימת הסכם השלום בין ישראל לירדן באוקטובר  ,1994פינתה זו האחרונה כ100,000-
מוקשים מהגדה המזרחית של נהר הירדן ואפשרה את השבת השטח לשימוש חקלאי .ישראל עוד לא החלה בפינוי
56
דומה.
בדו"ח מבקר המדינה לשנת  1999נקבע כי אין למערכת הביטחון מדיניות לפינוי יזום של שדות מוקשים שאינם
חיוניים עוד לביטחון המדינה ,כמו אלה שבבקעת הירדן .הצבא טען בתגובה כי "הטעם להשארת שדות המוקשים
לאורך הגבול עם ירדן אינו ביטחוני ,אלא בטיחותי נוכח הסיכון הגבוה הכרוך בפינוי המוקשים" 57.בעקבות הדו"ח
החליטה הממשלה בפברואר  2000לקבוע נהלים לפינוי שדות מוקשים ,אולם לא הבהירה מהי המדיניות בנוגע לפינוי
שדות מוקשים שאינם חיוניים 58.רק במארס  ,2011לאחר שילד נפצע מפיצוץ מוקש ברמת הגולן ,אישרה הכנסת

 52תפיסת השטחים נעשתה בהתאם לשני צווים צבאיים :צו בדבר הגנה על הטבע (יהודה ושומרון) (מס'  ,)363התש"ל 1969-וצו בדבר פארקים (יהודה
ושומרון) (מס'  )373התש"ל .1970-השמורות הן רותם ומשכיות ,אגמית ,אום-זוקא ,חרובה ,סרטבה ,גשר-אדם ,נחל תרצה (שתי שמורות) ,ביצת ואדי
מלחה (שתי שמורות) ,ואדי מלחה ,מצוק ההעתקים ,גן לאומי קומראן ,עינות צוקים ,קנה וסמר ,נחל מעוך ,גן לאומי ארמונות החשמונאים ,נחל פרת ,נחל
דרגה עלי ,נחל ייט"ב וכוכב השחר (שתי שמורות) ,פצאל ,הר טמון ,הר גדיר ונחל בזק עלי.
 53להרחבה בנושא זה ר' פרק  6בדו"ח" :היבטים נוספים של ניצול כלכלי" .ר' גם יחידת שמורות הטבע והגנים הלאומיים באתר מתאם פעילות הממשלה
בשטחים http://www.cogat.idf.il/CivilAdministration/govermment/Pages/parks2.aspx :כניסה לאתר ב.2.3.11-
 54צו בדבר הוראות בטחון (יהודה ושומרון) (מס'  ,)378שהוצא לראשונה ב 1970-וצו בדבר הגנה על הטבע (יהודה ושומרון) (מס'  ,)363תש"ל ,1970-שתוקנו
מאז פעמים רבות .פקחי רשות הטבע והגנים מטילים גם קנסות בהסתמך כללי התנהגות בשמורת טבע (יהודה ושומרון) ,התשל"ג 1972-וכללי התנהגות
בפארקים (יהודה ושומרון) התשל"ד.1974-
55

ר' דו"ח מחסום " ,Watchארוע פח"ע בבקעת הירדן – קטיף של צמח בר" מה:3.3.11-

 .http://www.machsomwatch.org/reports/checkpoints/03/03/2011/afternoon/17352?checkpoint=587כניסה לאתר ביום .5.5.11
ר' גם יהושע בריינר" ,פלסטינים עוכבו חמש שעות בשמש כי קטפו צמח מוגן" ,וואלה! חדשות.7.3.11 ,
 56להערכה בדבר מספר המוקשים ר' אנשיל פפר'" ,ארכיאולוגים צבאיים' מפנים מוקשים מהשטח" ,הארץ" .18.3.11 ,מה הסיפור אצלנו עם מוקשים?
עובדות בנוגע לבעיית המוקשים והדרך לפתרונה" עמ'  , Corps Survivors ,3מארס .2010
57

דו"ח מבקר המדינה 50א' לשנת  ,1.10.99 ,1999עמ' .100-98

58

החלטת ממשלה מס'  1160מה.17.2.00-
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חוק להקמת רשות לאומית לפינוי שדות מוקשים לא חיוניים והקצתה לפינוי תקציב שנתי של  27מיליון ש"ח.
במקביל ,החל הצבא מיוזמתו בפינויים של  28שדות מוקשים מאזור בקעת הירדן 59.בנובמבר  2006דיווחה ישראל
לוועדת האמנה בדבר איסורים והגבלות על השימוש בכלי נשק קונבנציונליים מסוימים כי הצבא פינה ארבעים שדות
60
מוקשים נגד טנקים בצפון בקעת הירדן ,ככל הנראה בתוך שטח ישראל ,בעלות של חמישה מיליון ש"ח.
בשנת  1995חתמה ישראל על האמנה בדבר איסורים והגבלות על השימוש בכלי נשק קונוונציונליים מסוימים ובשנת
 2000הצטרפה לפרוטוקול השני של האמנה המגביל שימוש במוקשים שעשויים להיחשב כבעלי פגיעה קשה .ישראל
נמנעה עד היום מלחתום על האמנה הבינלאומית למניעת מוקשים ,שנכנסה לתוקף ב ,1999-האוסרת כליל על שימוש
61
במוקשים ומחייבת את פינויים.

טבלה מס'  :2היקף השטח האסור לשימוש של פלסטינים בבקעת הירדן ובצפון ים המלח

בדונמים

שיעור משטח
בקעת הירדן
וצפון ים המלח

שיעור משטח
הגדה המערבית

השטח המוניציפאלי של
ההתנחלויות

191,143

11.8%

3.4%

"אדמות מדינה"

861,397

53.4%

15.4%

שטחים צבאיים סגורים

736,437

45.7%

13.1%

שמורות טבע

317,890

20%

5.6%

שדות מוקשים

16,973

1%

0.3%

שטח שנסגר על-ידי מכשול
ההפרדה

2,500

0.15%

0.004%

סך הכול (בניכוי חפיפות בין
השטחים)

1,249,003

77.5%

22.3%

 59הצעת חוק הרשות הלאומית לפינוי המוקשים ,התש"ע .2010-על אישור החוק ר' יהונתן ליס" ,הכנסת אישרה סופית :שדות המוקשים בישראל יפונו על
פי חוק" ,הארץ .14.3.11 ,ר' גם אנשיל פפר'" ,ארכיאולוגים צבאיים' מפנים מוקשים מהשטח" ,הארץ.18.3.11 ,
 60פלורה קוך דבידוביץ'" ,שדות מוקשים בישראל – תמונת מצב" ,מוגש לוועדת החוץ והביטחון .מרכז המחקר והמידע בכנסת .15.3.10 ,קודם לפינוי
שדות מוקשים אלה ,הצבא שילם פיצויים ליישובים בעמק בית שאן ,שבשטח ישראל ,בגין סגירת שטחים חקלאים אליהם נסחפו מוקשים .ר' דו"ח מבקר
המדינה  50א' עמ'  ,95ר' ה"ש .57
61

"מה הסיפור אצלנו עם מוקשים?" ,ר' ה"ש .56
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פרק  :3השתלטות על מקורות מים
אזור בקעת הירדן נחשב לאחד העשירים ביותר במקורות מים טבעיים בגדה המערבית .הוא כולל מים עיליים מאגן
נהר הירדן ,מי שטפונות וגשמים הזורמים לנהר מנחלי הגדה ,ומי תהום מחלקו המזרחי של אקוויפר ההר ,שהוא
מאגר המים האיכותי והחשוב ביותר של ישראל ושל הפלסטינים.
62

לפי המשפט הבינלאומי ,כל מקורות המים הללו שייכים לתושבי האזור הפלסטינים ,וחלקם משותפים גם לישראל.
למרות זאת ,ישראל השתלטה על רוב מקורות המים באזור והיא מקצה את רובם לשימוש בלעדי של מתנחלים בו,
תוך התעלמות מצרכיהם של התושבים הפלסטינים ומהמחסור הכרוני במים בשאר הגדה המערבית.
ישראל החלה במדיניות זו כבר ב .1967-באחד הצווים הצבאיים הראשונים שעליהם חתם מפקד הגדה המערבית
נאסר על התושבים הפלסטינים להשתמש במקורות המים ללא אישור בכל שטחי הגדה המערבית 63.ב 1995-עוגנו
הגבלות אלה בהסכם הביניים ,שאסר על הפלסטינים להגדיל את כמויות המים שהם שואבים באזור בקעת הירדן
או את מספר הבארות שבשימושם ,על אף שישראל התירה זאת לפלסטינים באזורים אחרים של הגדה 64.בשל
מדיניות זו ,משק המים הפלסטיני באזור נותר פגיע וסובל מתלות בכמות המשקעים השנתית ,בניגוד למשק המים
של ההתנחלויות באזור.

מקורות מים עיליים
א .ההשתלטות על אגן נהר הירדן
לפי הוראות המשפט הבינלאומי ,אגן נהר הירדן הוא מקור מים משותף לישראל ,לסוריה ,לירדן ולפלסטינים .אגן זה
כולל כמה מקורות .חלקו הצפוני – הירדן העליון – כולל את הנחלים הזורמים אל אגם הכנרת ,ובראשם דן ,בניאס
וחצבני; בחלקו המרכזי נמצא אגם הכנרת; ובחלקו התחתון נמצא נחל הירמוך הזורם מסוריה אל אזור משולש
הגבולות בין ישראל ,ירדן וסוריה ,דרומית לאגם הכנרת וצפונית לגבול הגדה המערבית עם ישראל .נהר הירדן,
הנחשב לחלק מהאגן ,מסמן את גבולה המזרחי של הגדה המערבית ,מנקודת המפגש הצפונית שלו עם נחל בזק
ועד לים המלח בדרום .כן ניזון אגן נהר הירדן מהזרימה ההידרולוגית בחלקים הצפוני והמזרחי של אקוויפר ההר.
חלקו הצפוני של אקוויפר ההר נמצא בתחומי הגדה המערבית ובאזור הגלבוע שבתחומי ישראל ,אך כמעט כל חלקו
65
המזרחי נמצא בתחומי הגדה המערבית.
גם לפני כיבוש הגדה המערבית השתמשה ישראל במי האגן ,תחילה עם הקמת סכר דגניה בדרום הכנרת ב1932-
וביתר שאת מאז הופעל המוביל הארצי ,מפעל המים הגדול בישראל ,ב .1964-היום ,ישראל מונעת מהפלסטינים כל
גישה למימיו של אגן נהר הירדן .במשא ומתן המדיני בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית דרשו הפלסטינים כמאתיים
66
מיליון מ"ק מים בשנה ממי האגן ,אך הדיון בדרישה זו נדחה למשא ומתן על הסכם הקבע.
ישראל שואבת מהכנרת כ 420-מיליון מ"ק בממוצע בשנה .מתוכם 55 ,מיליון מ"ק מסופקים לירדן לפי הסכם השלום
שנחתם עמה 45 ,מיליון מ"ק מיועדים לצריכה מקומית ביישובים סביב הכנרת ,והיתר מועבר דרך המוביל הארצי

62

להרחבה על האיסור במשפט הבינלאומי על ניצול משאבי הטבע של השטח הכבוש ר' פרק  7בדו"ח זה.

63

צו מס'  ,92צו בדבר סמכויות לעניין דיני מים מה.15.8.67-

64

ר' סעיף  ,40ב.אחריות פלסטינית בנספח  IIIבהסכם ביניים ישראלי פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה:

 http://www.knesset.gov.il/process/docs/heskemb4.htmכניסה לאתר ב.2.3.11-
 65להרחבה בנושא האקוויפר המזרחי ומערכת אגן הירדן ר' צמאים לפתרון :מצוקת המים בשטחים ופתרונה במסגרת הסדר הקבע ,נייר עמדה ,בצלם,
יוני  ,2000עמ' .13-11
66

פרופ' חיים גבירצמן" ,סוגיית המים בין ישראל לפלסטינים – העמדה הישראלית" ,אקולוגיה וסביבה ,גיליון מס'  ,2מאי  ,2010עמ' .47
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למרכז ישראל ולדרומה עבור שתייה ושימושים חקלאיים 67.בעשרים השנים האחרונות ירד מפלס מי האגם עד קרוב
ל"קו האדום התחתון" ,שמתחתיו אמורה להיפסק השאיבה מהאגם 68.בנוסף ,התנחלויות בקעת הירדן שואבות מעט
69
מים מאזור ההצפה של הנהר ,גאון הירדן.
בהסכם השלום בין ישראל לירדן נקבעה חלוקת המים שיישאבו מנהר הירדן ומנהר הירמוך וייאגמו מגאויות הנהר,
בהתאם לעונות השנה .לפי ההסכם ,ישראל תשאב מהירמוך  33מיליון מ"ק בעונת החורף ותספק לירדן עשרים
מיליון מ"ק מנהר הירדן ,מהאזור הסמוך לסכר דגניה .ירדן תוכל לאגום עשרים מיליון מ"ק מי גאויות בנקודת
70
המפגש של נהר הירדן עם הירמוך.
בין השנים  1966ו 1987-הפעילה ירדן בגדה המזרחית של נהר הירדן את תעלת המלך עבדאללה ,השואבת מים
לחקלאות מנהר הירמוך וממעיינותיו .ב 2007-חנכו ירדן וסוריה את "סכר האחדות" הקולט את מרבית הזרימה
הטבעית של נהר הירמוך ,שבעבר היה היובל השני בגודלו של נהר הירדן ומקור המים השפירים העיקרי של הירדן
71
התחתון .הסכר יכול לאגום עד  110מיליון מ"ק מים לשתייה ולחקלאות.
ארגון ידידי כדור הארץ המזרח התיכון מעריך כי מפעלי המים של ישראל ,של סוריה ושל ירדן גרמו להטייה של למעלה מ98%-
מהזרימה ההיסטורית של נהר הירדן שעברה בחלקו התחתון של אגן נהר הירדן .הזרימה השנתית בנהר פחתה לעשרים
עד שלושים מיליון מ"ק מים בשנה ,בהשוואה ל 1.3-מיליארד מ"ק מים בשנה בשנות הארבעים של המאה הקודמת 72.יותר
ממחצית המגוון הביולוגי בנהר אבד בשל אובדן בתי גידול ובגלל זיהום הנהר מהזרמת שפכים אליו מיישובים ומבריכות
דגים שבתחום ישראל .קטעים נרחבים מהנהר נמצאים היום בסכנת התייבשות .הפחתת הזרימה בנהר גרמה גם לירידה
73
דרמטית של מטר אחד בשנה במפלס ים המלח ,ולהאצת תופעת הבולענים בסמוך לחופי ים המלח.

ב .מאגר תרצה
בין  1997ל 2003-בנתה ישראל את מאגר תרצה בסמוך לאזור ההצפה של נהר הירדן ,גאון הירדן ,וקרוב להתנחלות
יפית שבמרכז בקעת הירדן .זהו אגם מלאכותי האוגר באמצעות שלושה סכרים מדורגים את מי השטפונות של
ואדי אל-פארעה (נחל תרצה) ,הגדול בנחלי מזרח הגדה המערבית ,לפני הגיעם לנהר הירדן .במאגר נאגרים מדי שנה
כחמישה עד תשעה מיליוני מ"ק מים ,בהתאם לכמות הגשמים .מי המאגר משמשים להשקיית גידולים חקלאיים
74
ולגידולי דגים של ההתנחלויות באזור.

 67בשנות שיא (לדוגמה  )2004נשאבה מאגם הכנרת כמות גדולה יותר של מים –  550מיליון מ"ק .ר' אתר הרשות הממשלתית למים וביוב ואתר מקורות –
חברת המים הלאומיתhttp://www.water.gov.il/Hebrew/WaterResources/Kinneret-Basin/Pages/default.aspx :
 http://www.mekorot.co.il/Heb/WaterResourcesManagement/waterresource/Pages/Kinneret.aspxכניסה לאתרים ב.2.3.11-
לפירוט כמויות המים המסופקות לירדן ר' גם שלום דרורי ,נתוני בסיס של משק המים בישראל – הוכן עפ"י הזמנת ועדת החקירה הממלכתית בנושא
ניהול משק המים בישראל ,לוטם יעוץ כלכלי ועסקי ,ינואר  ,2009עמ' .17
" 68הקו התחתון האדום" נקבע ב 2001-על  -215מטר .לפני כן הוא עמד על  -213מטר .לפי נתוני רשות המים ,ב 13.3.11-הגיע מפלס הכנרת ל-212.98-
מטר .ר' באתר מנהלת הכנרת http://www.kineret.org.il/miflasim2.htm :כניסה לאתר ב .2.3.11-לנתוני מפלס הכנרת:
 http://www.water.gov.il/water/console/kinnert_history.aspxכניסה לאתר ב.13.3.11-
69

עתיד בקעת הירדן ,עמ' ( .13ר' ה"ש מס' .)1

 70נספח  ,IIנושאים הקשורים למים ,חוזה שלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית ,שנחתם ב .10.11.94-ר' נוסח ההסכם באתר
הכנסת http://www.knesset.gov.il/process/docs/peace-jordan.htm :כניסה לאתר ב.2.3.11-
Dr. Sarig Gafny, Dr. Samer Talozy, Banan Al Sheikh & Elizabeth Yaari, Towards a Living Jordan River: Environmental Flows Report 71
on the Rehabilitation of The Lower Jordan River, Friends of the Earth Middle East, May 2010 , p.15 & 27.
72

Ibid, p.13 & 16.

 73נורית קליאוט ,זיהום סביבתי חוצה גבולות ושיתוף פעולה חוצה גבולות בנושאי סביבה :ישראל ,מדינות ערב והרשות הפלשתינית ,דו"ח המוגש
למועצה האזורית לאיכות הסביבה והוועדה לשיתוף פעולה אזורי ,החוג לגיאוגרפיה ,אוניברסיטת חיפה ,מהדורה מתוקנת ינואר  ,2003עמ' .30-21
לפירוט בנוגע למדדי הזיהום והשפעותיו ר' ( ,Towards a Living Jordan River, p. 49-37ר' ה"ש  .)70ר' גם אליעזר שוורץ ,יהודה תמר ,עמר שוורץ ועמי
צדיק",ירידת מפלס ים המלח – תיאור ,ניתוח השלכות ופתרונות" ,מרכז המחקר והמידע בכנסת .17.11.08 ,צפריר רינת" ,מפלס ים המלח יורד ,מאות
בולענים מאיימים על החוף" ,הארץ.5.6.07 ,
 74ר' עמוד מאגר תרצה באתר תיירות בקעת הירדן של המועצה האזורית בקעת הירדן:
 http://www.bikathayarden.co.il/default.asp?PageID=183&itemID=101כניסה לאתר ב .2.3.11-ר 'גם עתיד בקעת הירדן ,עמ'  ,13ר' ה"ש .1
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השתלטות על מי התהום
א .קידוחי המים הישראליים
לפי נתוני מקורות ,חברת המים הלאומית של ישראל ,רוב קידוחי המים של ישראל בשטחי הגדה המערבית מצויים
בבקעת הירדן ,בחלקו המזרחי והעשיר של אקוויפר ההר .בשנת  2008הפעילה מקורות  42קידוחי מים בגדה המערבית,
שבהם שאבה  46.5מיליון מ"ק מים 28 .מהקידוחים היו באזור בקעת הירדן ,ובהם שאבה מקורות כ 32-מיליון מ"ק
75
מים ,שהם  69%מהמים ששאבה בכלל גדה.
משק המים של מקורות באזור בקעת הירדן הוא עצמאי ,והוא מנותק מהמערכת הארצית של החברה לאספקת מים
ליישובי ישראל או לשאר התנחלויות הגדה המערבית .מפעלי המים של מקורות באזור זה מספקים מים רק לתושבי
ההתנחלויות באזור .תחנות השאיבה של מקורות ,גם אלה המצויות בשטחיהן של קהילות פלסטיניות או בקרבתן,
76
הן מתחמים סגורים ומגודרים.
החריג היחיד הוא אספקתם של כשישה מיליון מ"ק מים מדי שנה מקידוחי מקורות באזור בקעת הירדן לכפרים
הפלסטינים ברדלה ,כרדלה ועין אל-בידא שבצפון הבקעה ולכמה כפרים נוספים במרכז הבקעה .זאת במסגרת
התחייבות של ישראל משנות השבעים ,כפיצוי על כך שקידוחי מקורות באזור (ברדלה  1ו )2-ייבשו את הבארות
הפלסטיניות בכפרים אלה .בשנת  2008עמד סך האספקה לברדלה וכרדלה על  4.7מיליון מ"ק מים ,בעוד שישראל
77
שאבה משני קידוחי מקורות ליד ברדלה  8.3מיליון מ"ק.

ב .הבארות והמעיינות שבשימוש הפלסטינים
בשנת  2008הפיקו הפלסטינים באזור בקעת הירדן  30.7מיליון מ"ק מים ,פחות מ 44%-מהכמות שהפיקו לפני החתימה
על הסכם הביניים ב .1995-במועד החתימה על ההסכם דיווחו הפלסטינים על הפקת  54מיליון מ"ק מים באזור בקעת
הירדן 24 :מיליון מ"ק מבארות ו 30-מיליון מ"ק נוספים ממעיינות 78.הבנק העולמי קבע כי מאז הצטמצמו כמויות
79
המים שהיו זמינות לכלל תושבי הגדה המערבית ,בהשוואה לתקופה שלפני החתימה על ההסכם.
הפלסטינים מפעילים כיום  89בארות בבקעת הירדן ,מתוך  209שהפעילו באזור לפני  .1967רוב הבארות הפועלות
היום משמשות לחקלאות ומיעוטן לצריכה ביתית .עומקן רדוד יחסית ונע בין עשרות מטרים למאתיים מטרים,
בעוד שהקידוחים הישראליים מגיעים לעומק של למאות מטרים .סך תפוקת המים מהבארות הפעילות הגיע בשנת
 2008ל 10.37-מיליון מ"ק .לפי רשות המים הפלסטינית ,ממוצע שאיבת המים מבארות אלה לא עלה בעשר השנים
80
האחרונות על  12מיליון מ"ק בשנה.
חלק מהבארות שהיו פעילות בעבר יצאו מכלל שימוש בשל התיישנות של ציוד השאיבה .השאיבה מבארות אחרות,
דוגמת אלה שבוואדי אל-פארעה במרכז הבקעה ובאל-עוג'א שמצפון ליריחו ,הצטמצמה או פסקה בשל קידוחי המים
81
הישראליים הסמוכים להן ,המשפיעים באופן ישיר על כמות המים שהפלסטינים יכולים לשאוב ועל איכות המים.

 75מכתב ממנהל מרחב המרכז במקורות ,דני סופר ,אל עו"ד נסראת דקואר באגודה לזכויות האזרח מה .15.11.2009-המכתב כלל נתונים בדבר הפקה שנתית
מקידוחי מקורות בגדה המערבית בשנים  .2006-2008ברשימת הקידוחים נכללוארבעה קידוחים לא פעילים .ר' עמוד מפעל אספקת המים בקעת הירדן באתר
מקורות http://www.mekorot.co.il/Heb/WaterResourcesManagement/mapeplants/central/Pages/JordanVally.aspx :כניסה לאתר ב.2.3.11-
76

על מפעל אספקת המים בקעת הירדן ,ר' ה"ש .75

77

על אודות הפגיעה בקידוחים הפלסטינים בברדלה ר' צמאים לפתרון ,עמ'  ,20ר' ה"ש  .65ר' גם "סוגיית המים בין ישראל לפלסטינים" ,עמ'  ,53ר' ה"ש .66

 78לוח  ,10מידע בנוגע לאקוויפרים בבנספח  : IIIפרוטוקול לעניינים אזרחיים להסכם ביניים ישראלי-פלסטיני .ר' גם Water for Life, Water and
Sanitation, Hygiene (WaSH) Monitoring Program 2007/2008, Palestinian Hydrology Group, p.34. .
79

Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector Development, World Bank, April 2009, p.12.

 http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WaterRestrictionsReport18Apr2009.pdfכניסה לאתר ב.2.3.12-
Troubled Waters – Palestinians Denied Fair Access to Water, Amnesty International, October 2009, p.17-22.

 http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/027/2009/en/e9892ce4-7fba-469b-96b9-c1e1084c620c/mde150272009en.pdfכניסה לאתר ב.2.3.11-
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פיתוח הבקעה הפלסטינית ,עמ'  3ו ,8-ר' ה"ש .6

81

שם ,עמ' .6

19

כך ,למשל ,ישראל קדחה שלושה קידוחים עמוקים ממערב לכפר אל-עוג'א ,סמוך להתנחלות ייט"ב (נערן .)4 ,3 ,2
קידוחים אלה ,כמו קידוחי מקורות הסמוכים לברדלה ועין אל-בידא ,מצויים על הנתיב ההידרולוגי של מי אקוויפר
ההר ,בין אזור ההזנה של האקוויפר בבמת ההר במרכז הגדה לאזור המוצא המזרחי של האקוויפר בבקעת הירדן.
כתוצאה מכך ,הצטמצמה ב 38%-כמות המים שהפיקו הפלסטינים משבע הבארות הפעילות באזור הכפר אל-עוג'א
בשנים  2000עד  .2008בשנת  2000שאבו הפלסטינים מבארות אלה  700,000מ"ק מים ,ואילו בשנת  2008שאבו רק
כ 433,000-מ"ק מים ,שנועדו ל 4,717-תושבי הכפר 82.הכמות שנשאבה בשנת  2008מהווה רק  21%מכמות המים
ששאבה ישראל בקידוחים הסמוכים להתנחלות ייט"ב באותה שנה 2.06 :מיליון מ"ק מים .מתוכם 1.2 ,מיליון
מ"ק מים הוקצו להתנחלות ייט"ב ,שבה התגוררו באותה שנה  227מתנחלים ,והשאר להתנחלויות אחרות בקרבת
מקום 83.נציגי המועצה המקומית של אל-עוג'א מסרו לבצלם כי השאיבה הישראלית מצמצמת את כמויות המים
הניתנות לשאיבה בבארות אל-עוג'א דווקא בחודשים דצמבר וינואר ואף משפיעה על המעיין המרכזי בכפר ,שנותר
84
יבש בעקבות השאיבה הישראלית במשך שמונה חודשים בשנה.
רק לאחרונה נתנה ועדת המים המשותפת הישראלית-פלסטינית ,המופקדת על אישור כל פרויקט מים בגדה המערבית,
אישור עקרוני לשיקומן של כחמישים בארות מים שהפעילו פלסטינים באזור לפני  .1967זאת בתנאי שהבארות יהיו בעומק
של פחות מ 150-מטר ושישראל תוכל לפקח על כמויות המים הנשאבות מהן .רשות המים הפלסטינית נדרשת להציג תכנית
85
שיקום מפורטת של כל באר ,כולל התקנת מדים אלקטרוניים בה ,בטרם תאשר הוועדה סופית את שיקומן.
בנוסף לבארות ,ישנם ברחבי בקעת הירדן  22מעיינות שנביעתם תלויה בגשמי העונה .הנביעה הצטמצמה בשנים
האחרונות בגלל מיעוט הגשמים ובשל השאיבה הישראלית בקידוחי מקורות שבאזור .בשנת  2008הפיקו הפלסטינים
ממעיינות אלה רק  20.3מיליון מ"ק מים ,כמעט מחציתם באזור יריחו .לפי נתוני רשות המים הפלסטינית ,הממוצע
הרב שנתי של התפוקה ממעיינות אלה הוא  44מיליון מ"ק .בעת החתימה על הסכם הביניים דיווחו הפלסטינים על
ממוצע רב שנתי של כשלושים מיליון מ"ק 86.אף גורם פלסטיני לא סיפק הסבר לפער זה בנתונים.
ישראל מונעת מפלסטינים תושבי בקעת הירדן גישה למי המעיינות הנמצאים מחוץ לתחום המצומצם של היישובים
הפלסטיניים .בחלק מהמקרים ,פקחי המינהל האזרחי קונסים ומחרימים ציוד חקלאי מפלסטינים שהשתמשו במי
המעיינות האלה .לבצלם ידוע על תשעה מקרים שאירעו בשנת  2010שבהם החרימו פקחי המנהל האזרחי ציוד חקלאי
מפלסטינים שהשתמשו במי המעיינות .בין השאר ,החרימו הפקחים משאבות מים ,מיכלי מים וטרקטורונים .באחד
מהמקרים נומקה החרמת משאבות מים ב"גניבת מים מנחל" 87.פאיק סוביח ,תושב תיאסיר המעבד אדמות בח'רבת
סמרא ,מזרחית לכפר אל-עקבה ,מסר לבצלם כי פקח המינהל האזרחי נימק את החרמת הציוד החקלאי שלו בכך
88
ששאיבת המים שלו "משפיעה על מפלס המים בכנרת".
מהפלסטינים נמנעת הגישה למעיינות עין פשח'ה שבצפון ים המלח ,שמהם ניתן ,להערכת רשות המים הפלסטינית,
להפיק עד מאה מיליון מ"ק מים בשנה .מנהל רשות המים הפלסטינית ,ד"ר שדאד אל-עתילי ,מסר לבצלם כי הרשות
גיבשה תכנית בעלות של  400מיליון דולר לפרויקט שאיבה והתפלה של מי מעיינות עין פשח'ה לטובת אוכלוסיית מחוזות

82

טבלת  2008-2000 Aghwar Wellsשל רשות המים הפלסטינית .עתיד הבקעה הפלסטינית ,עמ'  8ו ,15-ר' ה"ש .6

 83הנתונים על כמויות המים הנשאבות בכל קידוחי מקורות בבקעת הירדן לקוחים ממכתבו של מנהל מחוז המרכז בחברת מקורות ,דני סופר ,ר' ה"ש .75
הנתונים על אוכלוסיית ייט"ב נלקחו מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) המופיעים גם באתר בצלם .
 84טבלת מעיינות אזור הבקעה של רשות המים הפלסטינית 2004 .היא השנה היחידה בשנים  1998-2008שבה כמות המים שהופקה ממעיינות אלה עברה
את הממוצע הרב-שנתי ועמדה על  45.1מיליון מ"ק מים .עדויותיהם של ראש מועצת אל-עוג'א סולימאן רומאנין ,של חברי מועצת אל-עוג'א סלאח עבד
א-רחמן פריחאת ,חוסיין סעאידה וחוסיין מוחמד עטיאת ,ושל הממונה על היחידה החקלאית במועצת אל-עוג'א עיאד סעידה נגבו על-ידי איאד חדאד
מבצלם ב 19.9.10-וב .21.9.10-ר' גם  ,Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector Development, p.12,ר׳ ה"ש .97
 85ראיון עם מנהל מחלקת מידע ברשות המים הפלסטינית ,עאדל יאסין ,ב .13.12.10-ר' גם ישיבת מליאת המועצה המקומית בקעת הירדן מס'  6מה-
 ,21.11.10בה נמסר כי המינהל האזרחי ביקש אישור ל 52-קידוחי מים עבור הפלסטינים .ר' גם Separate and Unequal – Israel’s Discriminatory
Treatment of Palestinians in the Occupied Palestinian Territories, Human Rights Watch, December 2010, p. 77.
 .http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt1210webwcover_0.pdfכניסה לאתר ב.2.3.11-
 86לוח  ,10מידע בנוגע לאקוויפרים בבנספח  : IIIפרוטוקול לעניינים אזרחיים להסכם ביניים ישראלי-פלסטיני ,ר' ה"ש  . 78ר׳ גם עתיד הבקעה הפלסטינית,
עמ'  ,8ר' ה"ש .6
87

צווים מטעם היחידה המרכזית לפיקוח במינהל האזרחי המסתמכים על סעיף  80בצו בדבר הוראות ביטחון ,תש"ל.1970-
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עדותו של סוביח נגבתה על-ידי עאטף אבו א-רוב מבצלם ב.22.4.10-
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בית לחם וחברון .הרשות הגישה הצעה מפורטת בנושא לוועדת המים המשותפת הישראלית-פלסטינית .לדברי אל-
89
עתילי ,נציגי ישראל בוועדה הטילו וטו על קידום הפרויקט והודיעו שנושא זה יוכרע רק במו"מ על הסכם הקבע.

הפניית מי קולחין לשימוש ההתנחלויות
ישראל משתמשת גם במי קולחין להשקייה חקלאית בהתנחלויות בקעת הירדן וצפון ים המלח .מי הקולחין מופקים
משפכים המוזרמים מאזור ירושלים :משכונות במערב העיר ירושלים ,משכונות פלסטיניות והתנחלויות ישראליות
במזרח העיר ,מההתנחלויות מעלה אדומים ,גבע בנימין (אדם) ,ענתות ומצפה יריחו ,ומהיישובים הפלסטיניים
בית לחם ,בית סאחור ,אבו דיס ואל-עיזרייה .המים נאספים בשני מתקנים .מתקן הטיה לא מוסדר הוקם בבקעת
הורקניה ,דרומית לאתר נבי מוסא ,והוא מופעל על-ידי אגודת מי בקעת הירדן 90.המתקן השני הוא מאגר אוג,
דרומית לצומת בית הערבה ,המופעל על-ידי חברת בת של תאגיד המים של עיריית ירושלים ,הגיחון ,והרשות לפיתוח
ירושלים .בשני המתקנים מטופלים השפכים באופן ראשוני וחלקי בלבד.
בשנת  2009הנפיק משרד הבריאות להתנחלויות בקעת הירדן היתרי השקייה ל 9.37-מיליון מ"ק מי קולחין ,שמקורם
במתקן בקעת הורקניה 91.יותר משלושה מיליון מ"ק מי קולחין המופקים ממאגר אוג מושבים להשקייה חקלאית
של עצי תמר בהתנחלויות צפון ים המלח ובהתנחלות נעמה ,מזרחית ליריחו .אגודת מי בקעת הירדן מתכננת להוליך
כמויות נוספות של מי קולחין צפונה אל גוש ההתנחלויות ליד פצאל ,לאחר שיושלמו העבודות להרחבת מאגר אוג.
עבודות אלה עדיין לא החלו .משרד התשתיות הלאומיות מתכנן להפנות  12מיליון מ"ק מי קולחין משני המתקנים
92
להשקייה חקלאית בהתנחלויות האזור.

פערים בצריכת מים
א .הקצאת מים לשימושים ביתיים וחקלאיים בהתנחלויות
בשנת  2008הוקצו להתנחלויות בקעת הירדן וצפון ים המלח  44.8מיליון מ"ק מים 97.5% .מהם 43.7 ,מיליון מ"ק
מים ,הוקצו לחקלאות 70% .מהמים שהוקצו להתנחלויות האזור מקורם בקידוחי חברת מקורות ,והשאר במקורות
מים עיליים – מאגר תרצה ,נהר הירדן ומי קולחין.
באותה שנה ,לפי נתוני רשות המים ,הוקצו בממוצע לשימושים ביתיים להתנחלויות בבקעת הירדן  487ליטר ליום
לנפש ולמתנחלי צפון ים המלח  727ליטר ליום לנפש .רשות המים מסרה לבצלם כי לא חלו "שינויים משמעותיים"
בהקצאות להתנחלויות אלה בהשוואה לשנים קודמות 93.הקצאות מים אלה גבוהות פי שלושה ופי ארבעה מממוצע
94
צריכת המים ליום לנפש לשימושים ביתיים ביישובים בתוך ישראל ,העומד על  165ליטר.
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ראיון עם מנהל רשות המים הפלסטינית ,ד"ר שדאד אל-עטילי ,מה.20.12.10-

 90מתקן זה הוקם ללא תכנית לשיקום נופי .ר' מכתבה של עו"ד חגית הלמר מהחברה להגנת הטבע לאדריכל דניאל חלימי ,יו"ר ועדת המשנה לאיכות
הסביבה במועצת התכנון העליונה שבמינהל האזרחי מה .12.8.07-ר' שפכים ללא גבולות – הזנחת הטיפול בשפכי הגדה המערבית ,בצלם ,יוני  ,2009עמ'
 .13ר' גם צפריר רינת" ,המנהל אישר העברת שפכים מירושלים להשקייה בהתנחלויות" ,הארץ.12.7.07 ,
 91אריאל כהן ,דינה פיימן ,אבי ציפורי ויובל סבר ,ניטור נחל יהודה ושומרון ,הערכת מצב על בסיס ממצאי הדיגום בשנים  ,2008-9היחידה הסביבתית,
רשות הטבע והגנים ,2010 ,עמ'  http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/index_pirsumim/p0596_1.pdf :41כניסה לאתר ב.10.3.11-
 92להרחבה ר' שפכים ללא גבולות – הזנחת הטיפול בשפכי הגדה המערבית ,עמ'  ,16-13ר' ה"ש  ;90פיתוח מקורות מים בבקעת הירדן – תוכנית תלת
שנתית ,נציבות המים – האגף לתכנון ,משרד התשתיות הלאומיות ;12.7.05 ,עתיד בקעת הירדן ,עמ'  ,14-13ר' ה"ש  .1לנתונים בדבר כמויות מי הקולחין
המופקים ממאגר אוג ר' מפעלי השבת קולחין באתר מקורות:
 http://www.mekorot.co.il/Heb/WaterResourcesManagement/israelWaterSystem/Pages/streamImprovmentPlants.aspxכניסה לאתר ב.2.3.11-
 93דוא"ל מעדנה הררי-אברהם ,הממונה על פניות הציבור ותפקידים מיוחדים ברשות הממשלתית למים וביוב ,לבצלם ב .7.10.08-בחישוב ההתנחלויות
החקלאיות בבקעת הירדן לא נכללו ההתנחלויות של מועצת מטה בנימין (מצפה יריחו ,כוכב השחר ורימונים) .בחישוב הכולל אותן ,הקצאת המים ליום
לנפש לשימושים ביתיים מגיעה ל 320-ליטר ליום לנפש .כן לא נכללו התנחלויות המועצה המקומית מעלה אפרים.
 94צריכת המים באתר הרשות הממשלתית למים וביוב ,העומד על  165ליטר ליום לנפש:
 http://www.water.gov.il/Hebrew/Water-saving/Pages/Household.aspxכניסה לאתר ב.2.3.11-
נתון זה מתייחס לצריכת המים האישית ואינו כולל את צרכי מוסדות הקהילה כבתי ספר ,מרפאות ועוד ,השגור יותר והמתייחס לצריכת המים לנפש
ליום בקהילה .ר' התייחסות לצריכת המים לנפש ליום בקהילה ,למשל ,ב"הרשויות המקומיות בישראל –  ,"2008הודעה לעיתונות ,הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.28.4.10 ,
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ב .צריכת מים לשימושים ביתיים ביישובים הפלסטיניים
צריכת המים לשימושים ביתיים ביישובים הפלסטיניים בבקעת הירדן משתנה בהתאם למיקום היישובים .זאת
בעיקר בגלל קטיעת הרצף בין היישובים הפלסטיניים כתוצאה מתפיסת שטחים נרחבים באזור על-ידי ישראל ,תוך
איסור על הפלסטינים להיכנס אליהם .מציאות זו מונעת העברת מים מאזורים עשירים במים לקהילות פלסטיניות
מרוחקות וכן ליישובים פלסטיניים מחוץ לבקעה.
במחוז יריחו ,העשיר ביותר במים בגדה המערבית ,צריכת המים הממוצעת ליום לנפש הגיעה בשנת  2009ל161-
ליטר ליום לנפש ,כשבעיר יריחו עצמה היא הייתה אף גבוהה יותר והגיעה ל 225-ליטר ליום לנפש .במחנות
הפליטים הסמוכים לה ,עין א-סולטאן ועקבת ג'בר ,עמדה הצריכה הממוצעת על  208ו 158-ליטר ליום לנפש,
בהתאמה .בכפרי צפון הבקעה – ברדלה וכרדלה ,ממוצע הצריכה הגיע ל 209-ליטר ליום לנפש ובעין אל-בידא
ל 117-ליטר ליום.
באזורים אחרים בבקעת הירדן צריכת המים הממוצעת ליום לנפש נמוכה ממאה ליטר ,שזו הצריכה המינימאלית
ליום לנפש לפי המלצת ארגון הבריאות העולמי .כך ,במרכז הבקעה ובצפונה ,ממוצע צריכת המים ליום לנפש עומד
על כ 61-ו 61.8-ליטר ליום לנפש ,בהתאמה .נתונים אלה נמוכים בכמעט  40%מהמלצת ארגון הבריאות.
קטיעת הרצף בין היישובים הפלסטיניים מונעת מאלה שמסביב ליריחו ,למעט הכפר פסאיל ,ליהנות ממשאבי המים
באזור .ביישובים אלה צריכת המים נמוכה במידה ניכרת מכמות המינימום המומלצת לצריכה יומית על-ידי ארגון
הבריאות העולמי .בא-נועימה שממזרח ליריחו צריכת המים ליום לנפש מגיעה ל 24-ליטר בלבד .היישובים הבדואיים
אל-חדידייה ,אל-פארסיה וראס אל-אח'מר שבצפון הבקעה מנותקים מאספקת מים ונאלצים לקנות מים ממכליות.
ממוצע צריכת המים ליום ביישובים אלה הוא עשרים ליטר ליום לנפש בלבד .ארגון הבריאות העולמי קבע כי כמות
זו מספיקה ל"הישרדות לטווח קצר" באזורי אסון הומניטאריים ,דוגמת מחנות הפליטים שבאזור דארפור בסודאן
95
ובקונגו או בהאיטי לאחר רעידת האדמה שם.

ג .אפליה בכמויות המים וההוצאה עבור צריכת מים
בשנת  2008רק  144.4מיליון מ"ק מים היו זמינים לכל  2.44מיליון התושבים הפלסטינים בגדה המערבית .באותה
שנה ,פחות מ 10,000-מתנחלי אזור בקעת הירדן וצפון ים המלח נהנו מגישה לכמעט שליש מכמות זו –  44.8מיליון
96
מ"ק מים.
כמות המים הממוצעת שישראל שואבת בקידוחי בקעת הירדן 31.5 ,מיליון מ"ק ,גדולה פי שלושה מכמות המים
ששואבים הפלסטינים מבארות באזור ,המגיעה ל 10-12-מיליון מ"ק .לכל מתנחל באזור בקעת הירדן וצפון ים המלח
הוקצו בממוצע  13,120ליטר ליום לנפש ,רובם לשימושים חקלאיים ,כמעט פי  18מכמויות המים שהועמדו בממוצע
97
לרשות כל תושב פלסטיני בגדה המערבית.
הפער בין כמויות המים המוקצות להתנחלויות שהוקמו באזור ובין צריכת המים ביישובים הפלסטיניים הסמוכים
בולט עוד יותר כאשר משווים את המצב בין קהילות סמוכות .כך ,בשנת :2008
•הקצאת המים ליום לנפש ,לשימושים ביתיים בלבד ,בהתנחלות רועי שבצפון בקעת הירדן עמדה על  431ליטר
ובהתנחלות בקעות הסמוכה על  406ליטר .התנחלויות אלה הוקמו בצמוד ליישוב הבדואי אל-חדידייה .ביישוב
 95כל הנתונים על צריכת המים ביישובים הפלסטיניים לקוחים מתוך פיתוח הבקעה הפלסטינית ,עמ'  ,15-14ר' ה"ש Assessment of Restrictions ;6
 ,on Palestinian Water Sector Development, p.17.ר׳ ה"ש .79
Minimum water quantity needed for domestic use in emergencies”, World Health Organization, Technical Notes for Emergencies, 7.1.05.
לאזורי האסון שבטיפול ארגון הבריאות העולמי ראה:

“

 http://www.who.int/features/emergencies/en/index.htmlכניסה לאתר ב .2.3.11-להמלצת ארגון הבריאות העולמי בדבר צריכת מים מינימאלית
ליום לנפש ר' Guy Howard & Jamie Bartram, Domestic Water Quantity, Service Level and Health – Executive Summary, World Health
Organization, WHO/SDE/WSH/03.02 Ex. Sum.2003
 http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/WSH0302exsum.pdfכניסה לאתר ב.14.3.11-
 , "Annual Available Water Quantity by Region and Source, 2008" 96בתוך שנתון הסטטיסטי מס'  ,10הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הפלסטינית ,2009 ,עמ' ( 516המקור בערבית).
 97לפירוט בנושא צריכת המים הממוצעת בגדה המערבית ר' " :24.3.10יום המים הבינלאומי :מצוקת מים כרונית בגדה המערבית בעקבות חלוקה מפלה
של משאבים משותפים" באתר בצלם.http://www.btselem.org/hebrew/water/20100324_international_water_day.asp:
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זה ,המנותק מאספקת מים סדירה על אף קרבתו למתקן שאיבת מים מרכזי של מקורות (בקעות  ,)2צריכת
המים ליום לנפש נמוכה פי  20ויותר ועומדת על  20ליטר ליום לנפש בלבד.
•הקצאת המים ליום לנפש בהתנחלות נערן ,שהוקמה צפונית ליריחו ,עמדה על  433ליטר ואילו צריכת המים ליום
לנפש בכפר אל-עוג'א הסמוך הייתה נמוכה פי חמישה ויותר והגיעה ל 82-ליטר בלבד.
•הקצאת המים ליום לנפש בהתנחלות ארגמ"ן שהוקמה במרכז בקעת הירדן עמדה על  411ליטר ליום לנפש ואילו
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צריכת המים בכפר א-זובידאת הסמוך הייתה נמוכה פי חמישה 82 ,ליטר ליום לנפש.
עלות צריכת המים החודשית למשפחה פלסטינית גבוהה כמעט פי שלושה מזו של משפחה בהתנחלויות .לפי הבנק
העולמי ,ההוצאה הממוצעת החודשית על מים במשפחה פלסטינית מגיעה ל 283-ש"ח ,שהם  8%מכלל ההוצאות
החודשיות ,יותר מפי שניים מהמדד המקובל בעולם .בבקעת הירדן יש עשרות קהילות בדואיות קטנות שאינן
מחוברות לרשת המים ונאלצות לקנות מים ממכליות .בקהילות אלה ,ההוצאה החודשית לצריכת מים מגיעה עד
למחצית מההוצאה החודשית –  1,744ש"ח .לעומת זאת ,ההוצאה הממוצעת החודשית לצריכת מים במשפחה
99
בהתנחלויות שהוקמו באזור עומד על  105ש"ח ,שהם  0.9%מסך ההוצאה המשפחתית.
על אף הפער העצום ,ראש המועצה האזורית בקעת הירדן ,דוד אלחייני ,הצהיר כי המועצה תתנגד לכוונת המינהל
האזרחי לאשר לפלסטינים לשקם  52בארות .בהזדמנות אחרת אמר אלחייני כי הוא מתכוון לפעול נגד "כל לגיטימציה
100
לספק מים לפלסטינים".

 98ההשוואה נעשתה לפי פיתוח הבקעה הפלסטינית ,עמ'  ,15-14ר' ה"ש  .6נתוני רשות המים בדבר הקצאות מים לשנת  2008לאזור אדמיניסטרטיבי –
באלפי מ"ק .הנתונים מתייחסים רק להקצאות מים לשימושים ביתיים בהתנחלויות ,ולא להקצאות מים לשימושים חקלאיים או תעשייתיים.
 99עלות צריכת המים הממוצעת בעולם היא  3.5%מההוצאה החודשית ,לפי הבנק העולמי .,ר' Assessment of Restrictions on Palestinian Water
 ,Sector Development, p.21-22ר' ה"ש  .79לנתונים על ההוצאה החודשית החודשית למשפחה בגדה המערבית ,העומדת על  708דינר ירדני (3,548
ש"ח ,לפי שער הדינר בתחילת מארס  , )2011ר' On the Occasion of World Population Day 11 July, PCBS Issues a Statistical overview on
 .Palestinian Population, Palestinian Central Bureau of Statistics, 11.7.08לנתונים על ההוצאה החודשית למשפחה בהתנחלות ,העומדת על 11,502
ש"ח ,ר' לוח  – 6.13הוצאה חודשית לתצרוכת משק בית ,לפי נפה ,2006 ,בתוך פרופ' דן סואן וד"ר ורד נאמן-חביב (עורכים) ,שנתון סטטיסטי יהודה
ושומרון  ,2007המרכז האוניברסיטאי אריאל ומרכז מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן ,2008 ,עמ' .125
100

פרוטוקול מליאת המועצה האזורית מספר  2מה 6.5.10-ופרוטוקול מליאת המועצה האזורית בקעת הירדן מס'  6מה.22.11.10-
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פרק  :4הגבלות על תנועתם של פלסטינים
בסוף שנות התשעים הציבה ישראל מחסומים בבקעת הירדן ובצפון ים המלח על מנת להגביל את תנועתם באזור של
פלסטינים תושבי שאר חלקי הגדה המערבית .במאי  ,2005בשלהי האינתיפאדה השנייה ,החמירה ישראל הגבלות
אלה כאשר החלה ליישם מדיניות שנועדה לנתק את האזור משאר הגדה המערבית ולהגביל את יכולתם של פלסטינים
לשהות בו .במקומות אחרים בגדה ניסה הצבא להצדיק את הטלת ההגבלות על התנועה בצרכי ביטחון ,אולם באזור
זה קשה להצדיק טענה זו ,שכן המצב הביטחוני בו היה שקט ביחס לאזורים אחרים בגדה המערבית 101.מהלך ההסרה
הנרחבת של מחסומים וחסימות בגדה המערבית בשנת  2009פסח על בקעת הירדן.
החמרת ההגבלות בשנת  2005כללה התרת שהייה בבקעת הירדן רק לכ 56,000-פלסטינים שכתובתם בתעודת הזהות
מעידה שהם תושבי האזור ,וכן לפלסטינים מעטים שישראל הכירה בהם כבעלי אדמות באזור .בנוסף ,ישראל התירה
לאלפי פלסטינים להיכנס לאזור על מנת לעבוד בהתנחלויות .כניסתם מותנית בקבלת היתרים זמניים ממשרדי התיאום
והקישור ,כנדרש מפלסטינים העובדים בהתנחלויות אחרות בגדה ,ומחייבת מעבר יומי במחסומי הכניסה לבקעה.
הגבלות אלה פגעו קשות בפלסטינים תושבי האזור .ראשית ,הן פגעו בפלסטינים שגרים בבקעת הירדן מבלי שהעתיקו
אליה את כתובתם בתעודת הזהות ,בהם תושבי קהילות בדואיות בבקעת הירדן הממשיכים לשמור את כתובת
קהילת האם שלהם הנמצאת מחוץ לאזור ,כגון טאמון ,טובאס ,רמאללה או חברון .תושבי קהילת אל-כעבנה,
לדוגמה ,השוכנים ליד הכפר אל-עוג'א שבמרכז הבקעה ,רשומים כתושבי חברון ורמאללה ,ונמנעים מלצאת את
האזור מחשש שלא יותר להם לשוב לקהילתם .בנוסף ,ישראל שולטת במרשם האוכלוסין הפלסטיני ומאז שנת ,2000
בניגוד להסכמים ,מסרבת לעדכנו ולהכיר בשינויים שעורכת בו הרשות הפלסטינית .כתוצאה מכך ,שינויי כתובת
102
בתקופה זו אינם מוכרים על-ידי ישראל ,ובכלל זה שינוי כתובת של נשים שנישאו לתושבי בקעת הירדן.
שנית ,פלסטינים בעלי אדמות בבקעת הירדן שאינם גרים באזור נדרשו לקבל היתרים לעיבוד אדמותיהם .היתרים
אלה תקפים בשעות היום בלבד ואינם מאפשרים שהייה באדמות בלילה .הם גם אינם מאפשרים הבאת פועלים וציוד
103
חקלאי מחוץ לאזור.
באפריל  2007הודיע משרד הביטחון כי החליט "בתום בחינה מחודשת" לבטל את האיסור הגורף על כניסת פלסטינים
לאזור בקעת הירדן ,בכפוף לבידוק ביטחוני .שינוי זה במדיניות נעשה מבלי שניתנה כל הצדקה להטלת האיסורים
104
מלכתחילה.
עם זאת ,מבדיקות שערך בצלם עולה כי ההגבלות הוסרו רק באופן חלקי .כיום ,ישראל מתירה לפלסטינים משאר
הגדה המערבית להיכנס לבקעת הירדן ברגל או במונית שבבעלות פלסטיני תושב בקעת הירדן ,אולם אוסרת עליהם
לעבור במחסומים ולהיכנס לאזור ברכבם הפרטי ,אלא אם קיבלו היתר מיוחד לכך ותוך התניה שהיתר זה ניתן לרכב
שרישיונו רשום על שם מבקש ההיתר .ההגבלות על בעלי האדמות באזור נותרו בעינן.
ישראל הציבה ארבעה מחסומים בבקעת הירדן ומחסום נוסף בצפון ים המלח .אלה שולטים בעיקר במעברם של
תושבי הקהילות המבודדות שבמרכז בקעת הירדן ובצפונה אל שאר חלקי הגדה המערבית ,ובכניסתם של אלפי
פועלים פלסטינים הבאים משאר אזורי הגדה לעבוד בהתנחלויות האזור .פלסטינים יכולים להגיע למובלעת יריחו
מצפון הגדה וממרכזה גם ללא מעבר במחסומים ,אולם הדבר כרוך בנסיעה ממושכת יותר מזו שדרך צירי התנועה
המרכזיים בבקעת הירדן .מחסום נוסף ,שהוצב צפונית לכפרים ברדלה וכרדלה ,נועד למנוע כניסה לישראל.

 101לשם המחשה ,מתחילת האינתיפאדה השנייה ב 29.9.00-ועד סוף  2010נהרגו בבקעת הירדן שישה אזרחים ישראלים ושבעה מאנשי כוחות הביטחון,
מתוך  351ישראלים שנהרגו באותו פרק זמן בגדה המערבית .בבקעת הירדן  25פלסטינים נהרגו בבקעת הירדן ,מתוך  1,867הפלסטינים שנהרגו בגדה
המערבית בפרק זמן זה.
 102בהסכמי הביניים שנחתמו בין ישראל לאש"ף הועברה הסמכות הרשמית לניהול מרשם האוכלוסין לידי הרשות הפלסטינית ,ונקבע כי על הרשות רק
ליידע את ישראל לגבי שינויים שהיא עורכת במרשם ,ובכלל זה במקום מגוריו של כל תושב .לישראל הוענקו סמכויות וטו מסוימות ,ר' סעיף  28בנספח
 :IIIפרוטוקול לעניינים אזרחיים להסכם ביניים ישראלי-פלסטיני.
Special Focus: Jordan Valley, Humanitarian Update, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Occupied Palestinian 103
Territory (OCHA), October 2005.
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מכתב מרות בר ,עוזרת שר הביטחון ,לאגודה לזכויות האזרח בישראל מה.10.4.07-
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שני המחסומים המרכזיים בבקעה הם תיאסיר ,שהוצב מזרחית לכפר אל-עקבה ,וחמרה (בקעות) ,שהוצב מזרחית
להתנחלות חמרה .רוב התנועה בהם היא בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הערב ,בעת כניסתם של פועלים פלסטינים
לעבוד בהתנחלויות ובשובם .ביוני  2009נפתחו מחסומים אלה לתנועה בכל שעות היממה .כל הנוסעים בכלי רכב ,למעט
הנהגים ,נדרשים לרדת עשרות מטרים לפני המחסום .הגברים נדרשים להסיר את חגורותיהם ולהתקדם בטור לעבר
המחסום ,שבו הם נבדקים בגלאי מתכות באזור מבודד .רק אז הם רשאים לחזור לכלי הרכב ,אשר נבדק בנפרד.
באזור הוצבו מחסומים נוספים:
•מחסום מעלה אפרים ,שהוצב בצומת גיתית ,מערבית להתנחלויות מעלה אפרים וגיתית ,מוביל למרכז בקעת
הירדן ומאויש כיום באופן חלקי .בעבר הותר רק לאזרחים ישראלים וזרים לעבור בו .כיום מתיר הצבא
לפלסטינים לעבור במחסום.
•מחסום ייט"ב ,שהוצב מערבית לכפר אל-עוג'א ,הוא המחסום הדרומי ביותר בבקעת הירדן .המחסום שולט
בתנועתם של פלסטינים לכיוון מרכז הבקעה וצפונה .התנועה לכיוון העיר יריחו אינה מוגבלת.
•מחסום באזור צפון ים המלח ,שהוצב צפונית להתנחלות מצפה שלם.
•בסוף שנת  2004הציב הצבא מחסום בצומת בית הערבה שבעזרתו מנע מפלסטינים להיכנס לאזור ים המלח,
בעיקר בסופי שבוע .בחודש יוני  2008עתרה האגודה לזכויות האזרח בישראל לבג"ץ בדרישה להסיר את המחסום.
בעתירה נטען כי מפקד חטיבת הבקעה ,אל"מ יגאל סלוביק ,אמר בתדריכים לקציני החטיבה כי המחסום נועד
למנוע את הגעתם של פלסטינים לחופי ים המלח שכן זה עלול ,לתפיסתו ,לפגוע בהכנסותיהם של בעלי החופים
הישראלים .בג"ץ קבע כי התבטאות המח"ט "אינה נכונה ואינה ראויה" .חודשיים לאחר שהוגשה העתירה,
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באוגוסט  ,2008הסיר הצבא את המחסום.
מדיווחים של ארגון מחסום  Watchעולה כי הבדיקות במחסומים הן לעתים קלות ומהירות ,ולעתים מעכבים
החיילים את הולכי הרגל ואת הנהגים לבדיקות ממושכות ,גם בתנאי מזג אוויר קשים .נרשמו דיווחים על עיכוב
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פלסטינים במחסום עד להגעתם של כלי רכב נוספים.
בנוסף להצבת המחסומים ,אסרה ישראל בתחילת האינתיפאדה השנייה על פלסטינים שאינם רשומים בתעודת
הזהות כתושבי בקעת הירדן לנסוע בכביש מס'  .90כביש זה הוא אחד משני צירי התנועה המרכזיים באזור וגם הציר
המחבר את צפון הגדה המערבית עם גשר אלנבי ,המעבר היבשתי היחיד בין הגדה לירדן ומשם לשאר העולם .עד
לפתיחת כביש מס' ( 6כביש חוצה ישראל) ,הוא שימש כנתיב תנועה מרכזי בין אזור ירושלים לבין צפון ישראל.
כיום ישראל מתירה לפלסטינים תושבי הגדה שאינם רשומים כתושבי בקעת הירדן לנסוע בכביש זה במכוניותיהם
הפרטיות מבלי שייאלצו לחצות בדרכם מחסומים כלשהם ,אולם רק אם הם באים מכיוון דרום ,בקטע המתחיל
דרומית ליריחו .להסרת הגבלה זו אין כל משמעות לגבי פלסטינים שאינם גרים בבקעת הירדן ,שכן היא אינה מאפשרת
גישה מהכביש לגשר אלנבי .התנועה אל גשר אלנבי עדיין מנותבת דרך יריחו ומותרת רק באוטובוסים .בנוסף ,לאורך
כביש מס'  90מצויים רק יישובים פלסטיניים אחדים והתנועה בו אינה מסייעת לפלסטינים המבקשים להגיע מיישובים
בצפון הגדה או במרכזה אל יישובים פלסטיניים בצפון בקעת הירדן .כך ,למשל ,מרחק הנסיעה מהעיירה טובאס אל
הכפר ברדלה שבצפון הבקעה הוא  24ק"מ ,ונסיעה זו כרוכה כיום במעבר במחסום תיאסיר .פלסטינים שיבקשו לנסוע
מטובאס לברדלה דרך כביש מס'  90ייאלצו לעשות דרך הארוכה פי שבעה ויותר –  178ק"מ.
ישראל מגבילה גם את התנועה אל העיר יריחו וחוסמת את הכניסה הצפון-מזרחית לעיר מכיוון כביש מס' ,90
ליד ההתנחלות נעמה .ביציאה המזרחית מהעיר יריחו מתירה ישראל רק תנועה של אוטובוסים לכיוון גשר אלנבי.
107
תיירים יכולים להיכנס לעיר רק דרך הכניסה הדרומית ,גם אם הם מגיעים מכיוון צפון.
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בג"ץ  5148/08האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' רב אלוף גבי אשכנזי ואח' מה ,10.6.08-ופסק הדין מה.10.12.09-

 106ר' גם דו"חות של ארגון מחסום  ,Watchלמשל" ,דו"ח ביקור חמרה (בקעות) ,מעלה אפרים ,תיאסיר ,יום א'  ,23.1.11אחה"צ":
http://www.machsomwatch.org/reports/checkpoints/23/01/2011/afternoon/17001
ר' סדרה נוספת של דו"חות מחסום  Watchב http://www.machsomwatch.org/taxonomy/term/587:כניסה לאתר ב.2.3.11-
PCBS issues a press release on the occasion of World Tourism Day, September 27, 2010, Palestinian Central Bureau of Statistics. 107

ראיון עם מנהל מדור תיירות וארכיאולוגיה בעיריית יריחו ,איאד חמדאן,שנערך על-ידי איאד חדאד מבצלם ב.11.1.11-
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לפי נתוני המשרד לתיאום עניינים הומניטאריים של האו"ם ( ,)OCHAישראל הקימה באזור  18מכשולי תנועה
נוספים :שש תעלות באורך כולל של  24.8ק"מ ,שמונה סוללות עפר וארבעה שערים חקלאיים 108.ארגון מחסום
 Watchבדק את התנהלות הצבא בשער המוביל מדרום להתנחלות רועי אל העיירה טובאס – מעבר המקצר את דרכם
של תושבי טובאס העובדים בבקעה ,שעוברים בדרך כלל דרך מחסום חמרה .השער אמור להיפתח פעמיים ביום,
שלוש פעמים בשבוע ,אך מהבדיקה עולה כי הצבא מתייחס למועדי הפתיחה הרשמיים של השער בזלזול ומאלץ את
109
הפועלים הפלסטינים להמתין זמן רב לפתיחתו.
הגבלות התנועה פוגעות באופן קשה בתושבים ,התלויים לחלוטין בשירותים שנמצאים מחוץ לבקעה .בתי החולים
ורוב מוסדות החינוך הפלסטינים נמצאים מחוץ לבקעת הירדן וכל מעבר אליהם מחייב בדיקה במחסום .ההגבלות
על התנועה חלות גם על אמבולנסים פלסטיניים ,שאינם רשאים להיכנס לבקעת הירדן .חולים ופצועים נאלצים
להגיע למחסומים בכוחות עצמם ,או בעזרת רכבי הצלה ישראליים ,ומהמחסומים הם מועברים לאמבולנסים
הפלסטיניים .בשל ההגבלות ,תושבי הבקעה גם מתקשים לעבד את אדמותיהם ולשווק את תוצרתם החקלאית
110
בשאר שטחי הגדה.
האמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות מכירה בסמכותן של מדינות להגביל את חופש התנועה של בני האדם הנתונים
לשיפוטן ,אך רק אם הדבר נועד להגן על בטחון המדינה ,על הסדר הציבורי או על בריאות הציבור .בנוסף ,לפי פסיקת
בג"ץ ,הפגיעה בחופש התנועה יכולה להיחשב חוקית רק אם יבוסס הקשר הרציונלי בין הפגיעה בחופש התנועה לבין
השגת המטרה הביטחונית שלשמה מתבצעת הפגיעה ואם אין אמצעי חלופי להשגת מטרה חלופית זו 111.ההגבלות
שמטילה ישראל באזור בקעת הירדן וצפון ים המלח לא עומדות בתנאים אלה.
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West Bank & Gaza Closure Maps, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Occupied Palestinian Territory, July 2010, p. 3 & 9.
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ר' התייחסות נוספת בדו"חות ביקור במחסומי בקעת הירדן באתר מחסום  ,Watchר' ה"ש .106
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The Jordan Valley: Challenges and the Lost Potential, Palestinian Trade Center, October 2010, p.9-10.

 111להרחבה ר' אי-תנועה – שלילת חופש התנועה של פלסטינים בגדה המערבית ,בצלם ,אוגוסט  ,2007עמ'  .88-79לסעיף ( 12ג) באמנה בדבר זכויות
אזרחיות ומדיניות ר' בנוסח האמנה באתר בצלםhttp://www.btselem.org/Hebrew/International_Law/Covenant_on_Civil_and_Political_Rights.asp :
לפסיקת בג"ץ ר' ,למשל ,בג"ץ  2056/04מועצת הכפר בית סוריכ ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' ,פסקה .41
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פרק  :5הגבלות על בנייה ופיתוח
ישראל אוסרת על הפלסטינים לעשות כל שימוש ביותר משלושה-רבעים מאזור בקעת הירדן וצפון ים המלח .חלק
משטחי האזור הוקצו להתנחלויות ולמועצות האזוריות ,ואחרים הוגדרו כשטחים צבאיים סגורים או כשמורות
טבע .מדיניות זו הובילה לביתור המרחב הפלסטיני ולפיצולו לתאי שטח נפרדים ,שהקשרים ביניהם רופפים .גם
בשטחים מבודדים אלה ,ישראל מגבילה את אפשרויות הבנייה של הפלסטינים ומונעת בכך כל אפשרות לפיתוח בר-
112
קיימא של הקהילות הפלסטיניות.

א .האיסור על בנייה והריסת רכוש
 77.5%משטחי בקעת הירדן וצפון ים המלח נתפסו כשטחים מוניציפאליים של ההתנחלויות או הוכרזו שטחים
צבאיים סגורים ,שמורות טבע או "אדמות מדינה" .ישראל אוסרת על פלסטינים לשהות בשטחים אלה ,גם אם גרו
בתחומם בעבר ואף אם הם ממשיכים לגור בתחומם כיום.
במהלך השנים נעשו מדי פעם ניסיונות אכיפה של הצווים הצבאיים שבאמצעותם נסגרו השטחים הללו ,בעיקר
באמצעות הריסות חוזרות ונשנות של מבנים בקהילות בדואיות קטנות שגרות בתחומים שהוגדרו כאסורים .בשנתיים
האחרונות ניכר מאמץ מוגבר מצד הצבא לגרש קהילות אלה ,בעיקר משטחים שנסגרו כשטח צבאי ,המקיפים כ46%-
מהאזור.
במאי  2009החל הצבא להציב עשרות לוחות בטון שעליהם נכתב "שטח אש" בסמוך לכל הקהילות הבדואיות בבקעת
הירדן .הלוחות הוצבו בסמוך לצירי התנועה הראשיים ,ליישובים בדואים ותיקים כאל-פארסייה וח'רבת טאנא ,וגם
ליד קהילות בדואיות דוגמת אל-חדידייה ,שבמרחק עשרות מטרים ממנה הוקמה ההתנחלות רועי .דובר צה"ל סירב
להסביר מדיניות חדשה זו ומסר לבצלם רק שלוחות הבטון הוצבו בשטחים שבהם "מתבצעים אימונים ופעילות
113
שוטפים של צה"ל".
לפי נתוני בצלם ,מתחילת שנת  2004עד לסוף חודש מארס  2010הרס המינהל האזרחי לפחות  163מבני מגורים
ביישובים פלסטיניים בבקעת הירדן ועוד מספר לא ידוע של מבנים חקלאיים .רוב המבנים נהרסו בטענה שנבנו
בשטחים סגורים .במבני המגורים גרו  1,060פלסטינים ,בהם  340קטינים .עד כה התמקדו מאמצי המינהל בשלושה
יישובים:
בכפר ח'רבת טאנא ,השוכן מזרחית לבית פוריכ בתוך שטח שהוכרז כשטח צבאי סגור ,גרים כ 600-תושבים .תושבי
הכפר עתרו לבג"ץ בדרישה שהמינהל האזרחי יכין למענם תכנית מתאר ויצמצם את היקפו של השטח הסגור
שהוחל על מקום מגוריהם .השופטים דחו את העתירה וקבעו כי הם סומכים על החלטות רשויות התכנון במינהל
האזרחי ש"מטעמים ענייניים של צרכי הסביבה" נמנעו מהכנת תכנית לכפר .בית המשפט אף נזף בתושבי הכפר
על שלא יזמו בעצמם תכנית בנייה לקהילתם 114.מאז שהוגשה העתירה הראשונה של תושבי ח'רבת טאנא בשנת
 2005הרס המינהל האזרחי את המבנים בכפר שש פעמים ,ארבע פעמים מתחילת שנת  .2011בהריסה האחרונה אף
נאטמו מערות עתיקות ששימשו את הקהילה למגורים ועבור מחסה לצאן 115.למרות ההריסות החוזרות ונשנות,
נשארו תושבי הכפר במקום.
בשנת  2008ניסה המינהל האזרחי להרוס  35מתוך  48מבנים בכפר אל-עקבה בצפון הבקעה ,שממזרח לו הוצב מחסום
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להרחבה ר' התחום האסור – מדיניות התכנון הישראלית בכפרים הפלסטיניים בשטח  ,Cבמקום ,יוני  ,2008עמ' .19-13

 http://www.bimkom.org/publicationView.asp?publicationId=140כניסה לאתר ב.2.3.11-
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מכתב מסרן רינת המאירי ,קצינת מדור זכויות אדם בחטיבת דובר צה"ל ,אל נועם רז בבצלם מה.1.3.10-

 114פסק דין בג"ץ  ,11258/05מאג'ד עפיף עארף ואחרים נ' ועדת המשנה לפיקוח על הבנייה ואח' מה .26.1.09-העתירה הוגשה על-ידי האגודה לזכויות
האזרח בישראל .ר' גם החלטת בג"ץ  ,9646/10דאוד קאסם חטאטבה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' מה.10.1.11-
" 115ח'רבת טאנה :הריסות בהיקף נרחב ,בפעם השלישית תוך למעלה משנה" ,המשרד לתיאום עניינים הומניטאריים ( – )OCHAהשטח הפלסטיני
הכבוש ,פברואר  ;2011דו"ח שבועי בנושא הגנה על אזרחים ,16-22.2.11 ,המשרד לתאום עניינים הומניטאריים ( – )OCHAהשטח הפלסטיני הכבוש;
והודעה מטעם המתאם ההומניטארי מטעם האומות המאוחדות לשטח הפלסטיני הכבוש ,מקסוול גיילרד ,בנושא הריסות נוספות בח'רבת טאנא מה-
.21.2.11
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תיאסיר .בין המבנים שיועדו להריסה היו מסגד ,גן ילדים ומרפאה .התכנית הוקפאה לאחר שראשי הכפר עתרו
לבג"ץ בדרישה לחייב את המינהל להכין תכנית מתאר לכפר ופתחו במאבק ציבורי בשיתוף ארגונים בינלאומיים.
בתגובה לעתירת ראשי הכפר הציע המינהל לתחום את השטח המותר בבנייה כך שיקיף את רוב המבנים הקיימים
בכפר .ההצעה לא כללה פיתרון לבתים שייוותרו מחוץ לשטח התחום ולא התייחסה להקצאת שטח לפיתוח עתידי
116
של הכפר.
בקיץ  2010הרס המינהל האזרחי ,בשני גלי הריסה ,את כל שמונים המבנים הארעיים בכפר הבדואי אל-פארסייה,
שממזרח לו נבנתה ההתנחלות שדמות מחולה .בין היתר נהרס בית אריזה שנבנה לפני כשלושים שנה יחד עם חברת
הייצוא החקלאי הישראלית אגרקסקו .אנשי המינהל האזרחי אף החרימו משאבות מים וציוד חקלאי רב של תושבי
הקהילה 117.מאז הוקם הכפר מחדש.
המשפט ההומניטארי הבינלאומי אוסר על פגיעה ברכושה של האוכלוסייה הכבושה .תקנה  46לתקנות האג קובעת
כי יש לשמור על רכוש פרטי ואסור להחרימו .סעיף  53לאמנת ג'נבה הרביעית אוסר על הכוח הכובש להרוס רכוש,
כולל נכסי מקרקעין ,של האוכלוסייה הכבושה "אלא אם כן היו פעולות צבאיות שמחייבות לחלוטין את ההחרבה
וההשמדה האלה" 118.ההריסות שתוארו לעיל אינן עומדות בתנאים אלה.

ב .הגבלות על בנייה ופיתוח ביישובים פלסטיניים
ישראל מיעטה להכין תכניות בנייה בשטחים המותרים לפלסטינים בבקעת הירדן ,ומונעת כך פיתוח עתידי של רוב
היישובים הפלסטיניים באזור.
ישראל מצדיקה מדיניות זו בטענה שאינה מעוניינת "להכניס שינויים קיצוניים בדפוסי העבודה כפי שהתפתחו"
בזמן השלטון הירדני ,ומסתמכת על תכניות המתאר המנדטוריות שהוכנו לאזור בשנות הארבעים של המאה שעברה.
לפי תכניות אלה ,שטחה של בקעת הירדן ,מלבד שטחה של העיר יריחו ומספר מצומצם של כפרים פלסטיניים בצפון
הבקעה ,הוגדר כאזור חקלאי שבו אפשרויות הבנייה מוגבלות .על אף שהתכניות המנדטוריות מאפשרות ,בכפוף
לתנאים מחמירים ,הקמת שכונות מגורים גם בחלקות שיועדו לשימוש חקלאי ,ישראל אוסרת כל בנייה פלסטינית
בשטחים אלה 119.התכניות המנדטוריות לא מנעו ממערכת התכנון הישראלית לאשר תכניות בנייה ופיתוח נרחבות
להתנחלויות באזור ,כולל הקצאת עשרות אלפי דונמים המאפשרים פיתוח עתידי שלהן .במקרים מסוימים ,הבנייה
בהתנחלויות אושרה בדיעבד או מכוח צווים צבאיים ,על אף שהבנייה נעשתה בשטחים שסומנו כאסורים בבנייה
בתכניות המנדטוריות ,כמו שדה תעופה שעליו הוקמה ההתנחלות רותם .בהתנחלויות אחרות נעשתה הבנייה ללא
120
תכניות מאושרות.
התכניות שישראל הכינה עבור יישובים הפלסטינים בבקעת הירדן ובצפון ים המלח מקיפות שטחים קטנים בהרבה
מאלה שהוקצו להתנחלויות שהוקמו באזור .כך ,למשל ,התכנית שהוכנה עבור הכפר אל-ג'פתליק ,שבשנת  2009גרו

116

" :5.8.08המינהל האזרחי מאיים להרוס את רוב הכפר אל-עקבה שבבקעת הירדן" ,באתר בצלם:

http://www.btselem.org/Hebrew/Planning_and_Building/20080805_al_Aqabeh_demolition_orders.asp
על המאבק למען הכפר ר' באתר http://rebuildingalliance.org/archives/672 :Rebuilding Alliance

ובאתר  .http://www.saveaqaba.org :Save Aqabaכניסה לאתרים ב.2.3.11-
117

" :12.8.10המינהל האזרחי הרס את כל בתי הכפר אל-פארסייה שבבקעת הירדן" ,באתר בצלם:

http://www.btselem.org/hebrew/planning_and_building/20100812_whole_village_demolished_in_jordan_valley.asp
118

ר' נוסח אמנת האג מ 1907-והתקנות הנספחות לה באתר בצלם:

http://www.btselem.org/Hebrew/International_Law/Hague_Convention_and_Regulations.asp

לנוסח אמנת ג'נבה הרביעית בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה מ 1949-באתר בצלם:
http://www.btselem.org/Hebrew/International_Law/Fourth_Geneva_Convention.asp

 119להרחבה ר' תצהיר תשובה של מנהל לשכת התכנון בבג"ץ  ,145/80אלתעאוניה ג'מעית אסכאן אלמו עלמין ואח' נ' שר הביטחון ואח' מה .18.4.80-ר'
התייחסות להוראות הבנייה בתכנית המנדטורית ,התחום האסור ,עמ'  ,59 ,48-43ר' ה"ש  .112דוא"ל מאלון כהן-ליפשיץ מבמקום מה.15.3.11-
 120במסד הנתונים של תא"ל שפיגל מצוינות ההתנחלויות ארגמ"ן ,בקעות ,מכורה ,רועי ורימונים ,שבהן אושרה בנייה מכוחם של צויים צבאיים .לפי
מסד הנתונים ,הבנייה בהתנחלויות אבנת ,רותם (שהוקמה על שטח שדה תעופה האסור בבנייה) וחמדת ,והבנייה הראשונית במשכיות נעשו ללא תכניות
מאושרות ,ר' ה"ש .16
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בו  5,176איש ,מקיפה  590דונם בלבד ,בעוד שהתכנית שאושרה בשנת  2008להתנחלות משכיות ,שבה גרים כמאתיים
121
איש ,מקיפה  690דונם.
עד היום הוכנה רק תכנית ראויה אחת ליישובים הפלסטיניים באזור ,וזאת בסוף שנות השמונים .תכנית מתאר
מפורטת שהוכנה לכפר פסאיל שבמרכז הבקעה הגדירה את השטחים המותרים בבנייה בכפר והגדילה את צפיפות
הבנייה המותרת בו.
בתחילת שנות התשעים הוכנו לכפרים באזור שבע תכניות נוספות ,אך תכליתן הייתה לתחום את הבנייה ולהגבילה
לשטחים מצומצמים .התכניות הוכנו לכפרים ברדלה ,עין אל-בידא ,מרג' א-נעג'ה ,א-זובידאת ,אל-עוג'א ,א-נועימה
ועין א-דיוכ .לפי ארגון במקום ,תכניות אלה כמעט לא אפשרו בנייה והמינהל האזרחי הנפיק מכוחן שמונה היתרים
בלבד למבנים בכפר ברדלה .הסכם הביניים משנת  1995העביר את האחריות לתכנון מובלעות בשטחי כפרים
אלה ,שהוגדרו כשטחי  ,Bלידי הרשות הפלסטינית ,המתירה לתושבים לבנות למרות שלא הכינה תכניות מתאר
122
חדשות.
בשנת  2005אישרה ישראל תכנית נוספת לכפר אל-ג'יפתליק ,היישוב הפלסטיני המאוכלס ביותר בשטח  Cבכל הגדה
המערבית .הכפר מוקף בהתנחלויות שהוקמו בסמוך לו :ארגמ"ן ממזרח ,משואה מדרום וחמרה מצפון-מערב ,שלהן
הוקצו שטחים נרחבים לפיתוח חקלאי .התכנית ,המתייחסת לשלושה מתחמים בכפר ,הוכנה ללא שיתוף של תושבי
הכפר ואינה מאפשרת בנייה ופיתוח אלא מגבילה את הבנייה לאזור מצומצם של  590דונם .כביש מס'  57תוחם
את שטח הכפר מצפון לכיוון מזרח ומחבר בין צומת חמרה שבכביש ( 578דרך אלון) לצומת אדם שבכביש מס' .90
מחברי התכנית התייחסו לכביש זה כאל גבול תחום הבנייה המותר בכפר והרחיבו את הכביש מ 15-מטר לארבעים
מטר .התכנית גם כוללת איסור על בנייה ברצועה של  240מטר מהכביש ,שבה כבר נבנו קודם לכן רבים מבתי הכפר.
גבולות התכנית כללו רק  60%מהשטח הבנוי של הכפר כך ש 40%-מהמבנים בכפר הועמדו בסכנת הריסה .המתכננים
התעלמו גם מהצורך להסדיר את מערך הבעלויות המשפחתיות על קרקעות בכפר באופן שיאפשר לכל משפחה לבנות
בעתיד באופן שוויוני ויקצה מתחמים נוספים לפיתוח עתידי או לדרכים .לפי מידע שמסרו תושבי הכפר לארגון
במקום ,בשנים  2006עד  ,2008לאחר אישור התכנית ,הוציא המינהל האזרחי מאה צווי הריסה למבנים בכפר שנבנו
123
מחוץ לגבולות התכנית והרס שלושים מהם.

121

דוא"ל ושיחה עם אלון כהן-ליפשיץ מבמקום ב 15.3.11-וב ,16.3.11-בהתאמה.

122

להרחבה ר' התחום האסור ,עמ'  ,110ר' ה"ש  .112דוא"ל ושיחה עם אלון כהן-ליפשיץ מבמקום ב 15.3.11-וב ,16.3.11-בהתאמה.

 123התכנית שהוכנה לכפר אל-ג'יפתליק מתייחסת לתכנית האזורית לכבישים של המינהל האזרחי ,תמ"א  ,50שאושרה קודם לאישור התכנית לכפר ,ובה
נקבע כבר רוחב כביש מס'  57והגבלות הבנייה בצידיו .לפי תמ"א  ,50רוחבו של הכביש אמור היה להיות  100מ' ,כמו כביש מס' ( 6חוצה ישראל) ,על אף
שנפח התנועה בו קטן אלפי מונים מזה שבכביש מס'  .6ר' התחום האסור ,עמ' ( 94מפת התכנית)  110ו ,125-122 -ר' ה"ש .112
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נספח  :1מפות וצילומים
מפה מס׳ 1

מפת ההתנחלויות
.בבקעת הירדן
וצפון ים המלח

33

מפה מס׳ 2

.מפת קידוחי
המים הישראליים
בבקעת הירדן

34

מפה מס׳ 3

מפת שטחי אימונים
ושמורות טבע בבקעת
הירדן וצפון ים המלח

35

מפה מס׳ 4

מפת השטחים החסומים
בפני פלסטינים בבקעת
הירדן וצפון ים המלח

36

שטחים חקלאיים השייכים להתנחלויות בצפון ים המלח הנמצאים בשטחי אש.
צילום ,13.3.11 :קרן מנורactivestills.org/

תחנת שאיבה של מקורות ,בקעות  ,2ליד ההתנחלות בקעות.
צילום ,3.1.10 :אייל הראובני /בצלם
37

בריכות של דגי נוי בהתנחלות רועי.
צילום ,13.4.11 :אייל הראובני /בצלם

תעלת השקייה חרבה ממעין עין-עוג'א היבש ,סוף חורף .2011
צילום ,23.3.11 :אייל הראובני /בצלם
38

החופים הצפוניים של ים המלח ,המנוהלים על ידי ההתנחלויות.
צילום 13.3.11 :קרן מנורactivestills.org/

מחצבת כוכב השחר ,מזרחה מההתנחלות כוכב השחר.
צילום ,8.2.11 :קרן מנורactivestills.org/
39

מתקן טיהור השפכים מאגר אוג ,צומת בית הערבה.
צילום ,13.3.11 :קרן מנורactivestills.org/

מחסום חמרה (בקעות).
צילום ,8.2.11 :קרן מנורactivestills.org/

40

פרק  :6היבטים נוספים של ניצול כלכלי
מאז כבשה את הגדה המערבית ועד היום ,ישראל משתמשת במשאבי בקעת הירדן וצפון ים המלח שעליהם השתלטה
– באדמות פוריות ,במקורות מים ,במינרלים ,באתרי תיירות ,ואף באוכלוסיית האזור המהווה כוח עבודה זול .זאת
למרות האיסור על כך במשפט ההומניטארי הבינלאומי ולמרות עמדתה המוצהרת של המדינה וקביעת בג"ץ לפיה
124
"אזור המוחזק בתפיסה לוחמתית אינו שדה פתוח לניצול כלכלי".
ישראל מונעת מהפלסטינים לנצל את משאבי האזור לפיתוח הכלכלה הפלסטינית .הרשות הפלסטינית רואה באזור
מפתח למסחר ותחבורה עם מדינות המזרח התיכון" ,אסם התבואה" של המדינה הפלסטינית העתידית ומרכז לייצוא
125
תוצרת חקלאית .הפקת מינרלים באזור זה אף עשויה לבסס את הכלכלה הפלסטינית.
האזור הוא גם מוקד תיירותי ומצויים בו כמה מהסמלים המזוהים ביותר עם מושג "ארץ הקודש" :יריחו ,העיר
העתיקה והנמוכה ביותר בעולם; נהר הירדן ,מהנהרות המפורסמים ביותר בהיסטוריה ובתרבות האנושית; ים
המלח ,ימה ייחודית שחופיה הם המקומות הנמוכים ביותר בעולם ולמימיה סגולות מרפא; וח'רבת קומראן ,שבה
נתגלו המגילות הגנוזות.

ניצול אדמות חקלאיות
א .הפעילות החקלאית בהתנחלויות בקעת הירדן וצפון ים המלח
אזור בקעת הירדן וצפון ים המלח מתאים לעיבוד חקלאי הודות לאדמות פוריות הניתנות לעיבוד אינטנסיבי לאורך
כל השנה ,ובשל התנאים הגיאוגרפיים-האקלימיים הייחודיים השוררים בו ,בהם מגוון של מקורות מים ,טמפרטורות
גבוהות המאפשרות הבכרה מוקדמת של גידולי חורף וקיץ בעונות האביב והסתיו ,וקרינת שמש גבוהה המאיצה את
צמיחת הגידולים ותורמת לחשיפה מועטה למחלות.
ההתנחלויות שהוקמו באזור השתמשו בתנאים אלה על מנת ליצור ענף חקלאות משגשג .החקלאות בהתנחלויות היא
אינטנסיבית ,ממוכנת ,פעילה לאורך כל השנה ,מטמיעה חידושים אגרו-טכנולוגיים וגמישה במגוון הגידולים בהתאם
לדרישות השווקים בחו"ל ובארץ .ערך הייצור החקלאי השנתי של התנחלויות בקעת הירדן בלבד הוא כיום כחצי
מיליארד ש"ח .רוב התוצרת מיועדת לייצוא ,רובה באמצעות חברת אגרקסקו ותחת המותג "כרמל" 30% .מהמשפחות
126
בהתנחלויות בקעת הירדן עוסקות בחקלאות ושיעור דומה של משפחות מעניק שירותי עזר לחקלאים.
המועצה האזורית בקעת הירדן מעריכה כי סך השטח המעובד על-ידי ההתנחלויות שהוקמו בבקעת הירדן הוא 32,000
דונם .מתוכם 16,000 ,דונם מוקצים למטעים של מאות אלפי עצי תמר מזנים שונים ,ומדי שנה ניטעים עוד אלף דונמים
של עצי תמר .ב 4,000-דונם גדלים כרמי ענבים למאכל 2,400 ,דונם משמשים לגידול זני פלפל שונים ,וב 3,000-דונם
נוספים גדלים תבלינים .שאר השטח משמש לגידולי הדרים ,זיתים ,פרחים ,עגבניות שרי ,חצילים ומספוא 18 .דונם
נוספים מוקצים לבריכות דגים למאכל .בהתנחלויות בקעת הירדן מגדלים גם  350ראשי צאן ,תרנגולות ותרנגולי
הודו למאכל ,ותוצרת הבשר השנתית בהם מוערכת ב 6,350-טון .כמו כן ,משרד התשתיות הלאומיות מתכנן להסב

 124פסקה  13בפסק הדין בבג"ץ  ,393/82ג'מעית אסכאן אלמעלמון אלתעאוניה אלמחדודה אלמסאוליה נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון מה-
 ,28.12.83שנכתב על-ידי השופט אהרון ברק .בג"ץ חזר על עמדתו זו לאחרונה בפסק דין בנושא תנועת פלסטינים בכביש מס'  ,443ר' פסק הדין בבג"ץ
 ,2150/07עלי חסיין מחמד אבו צפייה ,ראש מועצת הכפר בית סירא ואח' נ' שר הביטחון ואח' מה .29.12.09-פרקליטות המדינה אימצה עמדה זו ,ר' סעיף
 60בתגובה המקדמית של פרקליטות המדינה בבג"ץ  ,10611/08עיריית מעלה אדומים ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש ואח' מה.22.2.09-
125

"כפר בדרך :אל-עקבה וגזל בקעת הירדן ,יוני  ,PLO ,Department Affairs Negotiations ,"2006יוני .2006

 126ר' חקלאות בבקעה באתר תיירות בקעת הירדן .http://www.bikathayarden.co.il/default.asp?PageID=139 :כניסה לאתר ב .3.3.11-שירותי העזר
כוללים בתי אריזה ,בתי קירור ,חברות הובלה ושירותי משרד .להערכת אגרקסקו ,כשלושה אחוזים מכלל הייצוא החקלאי שנעשה באמצעותה מגיע מאזור
בקעת הירדן ,בקעת בית שאן ועמק יזרעאל .ר' לוח התפלגות הייצוא של חברת אגרקסקו לפי האזור הגיאוגרפי( 2006 ,באחוזים) בתוך דו"ח הוועדה
לעיצוב מדיניות בנושא עובדים לא-ישראליים (דו"ח אקשטיין) ,הוגש למנכ"ל משרד האוצר ב ,20.9.07-עמ' .87
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 2,400דונם של שטחי מחנות צבא שננטשו בבקעת הירדן לאדמות חקלאיות שישמשו התנחלויות 127.בנוסף ,בסמוך
להתנחלויות שהוקמו בצפון ים המלח – בית הערבה ,ורד יריחו ,אבנת ומצפה שלם – ישנם מטעי תמרים מעובדים
בהיקף של כמה אלפי דונמים נוספים.
ההתנחלויות בבקעת הירדן ובצפון ים המלח נעזרות בתחנת ניסיונות חקלאית של משרד החקלאות – מחקר ופיתוח
בקעת הירדן – שעובדיה מטמיעים טכנולוגיות חדשות בקרב החקלאים הישראלים ,מייעצים להם כיצד להתמודד
128
עם מליחותן של חלק מקרקעות האזור ,ומספקים נתונים בדבר שיעור ההתאדות של המים המושקים.

ב .הפעילות החקלאית ביישובים הפלסטיניים בבקעת הירדן
בניגוד לשגשוג החקלאי בהתנחלויות שהוקמו באזור ,על מגוון הגידולים ויכולת ההתגמשות של החקלאים בהתאם
לדרישות השווקים ,מתקשים הפלסטינים לפתח את ענף החקלאות .זאת בשל ההגבלות הרבות שמטילה ישראל על
גישתם לאדמות האזור ,צמצום מקורות המים והגבלות על התנועה ,ובכלל זה הגבלות על מעבר פועלים וסחורות.
הרשות הפלסטינית מייעדת את בקעת הירדן לפיתוח חקלאי מסיבי ,אך ההגבלות הישראליות הובילו לכך שכיום
הפלסטינים מעבדים רק  50,000דונם ,שהם שמינית מהשטחים שנותרו בשליטתם כיום ושבהם ניתן לפתח חקלאות.
בענף החקלאות הפלסטיני באזור מועסקים כ 32,000-איש 129.לשם המחשה ,בגדה המקבילה בירדן מעובדים
כ 200,000-דונם של שטחים חקלאיים ,שבהם מועסקים כ 150,000-איש ,וחקלאים באזור זה נהנים ממים בכמות
שמגיעה ל 250-מיליון מ"ק בשנה.
שיעור ניצול האדמות החקלאיות במחוז יריחו ,ששטחו כ 10%-משטח הגדה המערבית ,הוא הנמוך ביותר מבין
מחוזות הגדה ,למרות שפע מקורות המים והאדמות הפוריות שבו .כך ,בעוד ששיעור הניצול הממוצע של אדמות
130
חקלאיות בשאר מחוזות הגדה מגיע לכ ,25%-במחוז יריחו הוא עומד על  4.7%בלבד.
צמצום גישתם של פלסטינים למקורות המים ייקר את העיבוד החקלאי ,הביא לשינוי ולצמצום במגוון הגידולים
וגרם להפחתת האטרקטיביות של הגידולים הן בשוק הפלסטיני והן מול גידולים מההתנחלויות הישראליות שהוקמו
באזור .ראש מועצת הכפר כרדלה ,ר'סאן פוקהא ,מסר לבצלם שבעבר ,לפני שישראל החלה לשאוב מים מקידוחים
הסמוכים לכפרים בצפון הבקעה ,גידלו תושבי האזור בעיקר הדרים ותאנים .כיום ,הגידולים הנפוצים בכפרים אלה
131
הם ירקות – מלפפונים וקישואים – שאינם תחרותיים מול גידולים דומים של פלסטינים בשאר הגדה המערבית.
בסאם סוואפטה ,תושב העיירה טובאס ,שבבעלות משפחתו  1,300דונם באזור הכפר ברדלה ,מסר לבצלם כי צמצום
כמויות המים אילץ אותו לצמצם את השטח שהוא מעבד ל 800-דונם בלבד ולהקטין את מספר הפועלים שהוא
132
מעסיק.
הכפר אל-עוג'א במרכז הבקעה נודע בעבר בשם "הדלק הירוק" בגלל שפע יבוליו .חבר מועצת הכפר ,סלאח עבד
א-רחמן פריחאת ,מסר לבצלם כי לפני  1967גידלו תושבי הכפר  5,000דונמים של בננות ו 6,000-דונם נוספים של
גידולים שונים ,בהם חצילים ,קישואים ,תירס ,עגבניות ואבטיחים .השטחים המעובדים צומצמו מאז ב 90%-וכיום
133
מגדלים בכפר כ 200-דונם של בננות והדרים ו 1,000-דונם נוספים של ירקות ואבטיחים.

 127ר' חקלאות בבקעה באתר תחנת הניסויים בקעת הירדן http://www.mop-bika.org.il/130651/haklaut_babika :כניסה לאתר ב .3.3.11-ר' גם ה"ש
 ;127אורית ארציאלי" ,מצגת בקעת הירדן – ההתיישבות העכשווית בקעת הירדן ,הישגים ,קשיים ואתגרים" .פיתוח מקורות מים בבקעת הירדן –
תוכנית תלת שנתית ,נציבות המים – האגף לתכנון ,משרד התשתיות הלאומיות.12.7.05 ,
 128ר' ה"ש  .130תחנת הניסויים הוקמה על-ידי המועצות האזוריות בקעת הירדן ומגילות בסיוע משרד החקלאות ,החטיבה להתיישבות בהסתדרות
הציונית והקרן הקיימת לישראל.
129

פיתוח הבקעה הפלסטינית ,עמ'  3ו ,16-ר' ה"ש .6

 130שטחו של מחוז יריחו ,לפי ההגדרה המנהלתית הפלסטינית ,גדול יותר ממובלעת יריחו ,המקיפה שטחי ( Aשבשליטה מלאה של הרשות הפלסטינית)
ושטחי ( Bשבשליטה אזרחית של הרשות הפלסטינית ובשליטה ביטחונית של וישראל) .ר' גם Economic Dimensions of a Two-State Solution
between Israel and Palestine: Economic Development of the Jordan Valley, AIX Group, March 2009, p.29.
131

ראיון עם ר'סאן פוקהא ב .17.8.10-ר' גם  ,Separate and Unequal, p. 75ר ' ה"ש .58

132

עדותו של בסאם סוואפטה ,שנגבתה על-ידי עאטף אבו א-רוב מבצלם ב.23.11.10-

133

עדויות של סלאח עבד א-רחמן פריחאת ,שנגבו על-ידי איאד חדאד מבצלם ב 19.9.10-וב.21.9.10-
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הבנק העולמי העריך כי אם ישראל תתיר לפלסטינים גישה לשטחים נרחבים יותר בבקעת הירדן ,ולו בהיקף של
 50,000דונם ,ותאפשר להם גישה למקורות המים באזור ,הרי שיוכלו לפתח באזור תעשייה חקלאית מודרנית
ותעשיית מזון נלווית ,שעשויה לייצא מוצרים בערך של כמיליארד דולר בשנה 134.חישוב זה מבוסס על כך שהערך
המוסף של גידולים חקלאיים באזור זה הוא הגבוה ביותר בגדה ,פי ארבעה עד עשרה משאר מחוזות הגדה .אם
יתאפשר לפלסטינים לעבד  100,000דונם נוספים בבקעת הירדן ,אפילו בשיטות גידול פשוטות יחסית ,יגדל מספר
135
המועסקים במגזר החקלאי הפלסטיני ב 150,000-עד  200,000משרות.

ניצול עובדים פלסטינים בהתנחלויות
השילוב בין המדיניות הישראלית באזור בקעת הירדן ,המבוססת על תפיסת שטחים וסגירתם בפני פלסטינים ,על
הגבלת גישתם של פלסטינים למקורות מים ועל הגבלות תנועה ,עם הריחוק ממרכזי התעסוקה שבגדה המערבית,
צמצם את אפשרויות התעסוקה של פלסטינים תושבי האזור .אל הריק הזה נכנסו ההתנחלויות שהוקמו באזור,
שכלכלתן מבוססת על עיבוד חקלאי אינטנסיבי עתיר כוח אדם.
להערכת המועצה האזורית בקעת הירדן ,בהתנחלויות החקלאיות שהוקמו בבקעה מועסקים כ 5,000-פלסטינים.
לפי משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה (תמ"ת) ,בהתנחלויות בבקעת הירדן ובצפון ים המלח מועסקים גם
 750מהגרי עבודה 136.עם זאת ,לפי הערכות של קמ"ט עבודה ותעסוקה במינהל האזרחי ,של ארגון קו לעובד
ושל איגוד ארגוני העובדים ביריחו ,מספר הפלסטינים המועסקים בהתנחלויות גדול יותר ובתקופות של דילול
וגדיד התמרים ושל בציר הענבים ,בחודשים מאי עד אוקטובר ,יכול להגיע עד  20,000עובדים ,כולל פלסטינים
137
מנפות ג'נין וטובאס.
בצו צבאי משנת  1981ובפסיקת בג"ץ משנת  2007נקבע שבהתנחלויות ,שהן "מובלעות ישראליות" לפי ניסוח בג"ץ,
חלים חוקי העבודה הישראליים 138.אולם ,משרד התמ"ת וקמ"ט התעסוקה במינהל האזרחי נמנעים מאכיפת חוקי
139
העבודה בהתנחלויות האזור ומתעלמים מתלונות על הפרת חוק העבודה שהוגשו לו על-ידי ארגון קו לעובד.
לפי עדויות שגבו קו לעובד ובצלם ,ועל-פי תיעוד רשמי של ועדה ממשלתית לעיצוב מדיניות בנושא עובדים לא-
ישראלים שבדקה את העסקתם של מהגרי העבודה בישראל ובגדה המערבית ,שכרם של העובדים הפלסטינים
בהתנחלויות החקלאיות באזור נמוך עד כדי שליש משכר המינימום שלו הם זכאים .לפי העדויות ,השכר הממוצע של
140
רובם נע בין חמישים לשבעים ש"ח ליום עבודה ,בעוד ששכר המינימום בישראל עומד כיום על  178ש"ח ליום עבודה.

The Underpinnings of the Future Palestinian State: Sustainable Growth and Institutions, Economic Monitoring Report to the Ad 134
Hoc Liaison Committee, World Bank, September 21, 2010, p.15.
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 136הנתון בנוגע למספר העובדים הפלסטינים בהתנחלויות מובא בפרוטוקול ישיבתה של מליאת המועצה האזורית בקעת הירדן מס'  3מה" .22.6.10-לוח
הקצאת עובדים זרים לחקלאות ותעסוקת עובדים ישראלים לא-משכילים ,לפי חלוקה גיאוגרפית ,סוף  "2006בדו"ח הוועדה לעיצוב מדיניות בנושא
עובדים לא-ישראליים ,עמ'  ,92ר' ה"ש .126
 137גיתית גינת" ,טיפסו על עץ גבוה" ,מוסף הארץ ;27.9.06 ,ר' גם הסרט  Bitter Datesשהפיק ארגון קו לעובד:
 http://www.youtube.com/watch?v=cwTZ2xeSAkMכניסה לאתר ב.3.3.11-
 138צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס'  ,)783התשל"ט 1979-ובתוספת לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' ,)892
התשמ"א .1981-ר' גם פסק דין בג"ץ  1234/10א .דינמיקה אחזקות בע"מ נ' המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון מיום  .21.7.10פסק דין בבג"ץ 5666/03
עמותת קו לעובד ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים ,שניתנה פה אחד בהרכב מורחב של תשעה שופטים ב .10.10.07-יובל יועז" ,בג"ץ :חוקי
העבודה חלים על פלשתינאים בשטחים" ,הארץ .10.10.07 ,פועלי ציון – הפרת זכויות האדם של עובדי השטחים בישראל ובהתנחלויות ,בצלם ,ספטמבר
 ,1999עמ' .62-55
 139ר' לדוגמא מכתבה של מנהלת קו לעובד ,חנה זוהר ,אל הממונה על יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התמ"ת ,היועצת המשפטית למשרד התמ"ת
ויו"ר הוועדה החקלאית בבקעת הירדן ,צבי אבנר ,מה 8.3.09-בנושא הפרת זכויות עובדים בהתנחלויות תומר ,פצאל ,משואה ונתיב הגדוד .ר' גם עמירה
הס" ,התמ"ת יאכוף שכר מינימום לפלשתינאים בהתנחלויות" ,הארץ.15.1.06 ,
 140שכר המינימום לשעה עומד על  20.92ש"ח ,נכון ל 1.4.11-השכר ליום נע בין  154ל 179.50-ש"ח ,והשכר לחודש עומד על  3,890.25ש"ח .ר' עדכון שכר
המינימום באתר משרד התעשייה והמסחר:
 http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/01E4A3A1-5BCE-4B2A-A843-40385C3392CE.htmכניסה לאתר ב.3.3.11-
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הוועדה מצאה כי השכר לשעה ועלות העסקתו של פלסטיני תושב השטחים המועסק בחקלאות הם פחות משליש
141
מהשכר לשעה ומעלות העסקתו של ישראלי.
לפי תיעוד של קו לעובד ולפי פרסומים בעיתונות ,העובדים המועסקים בגדיד ובדילול מאות אלפי עצי התמר
בהתנחלויות נחשבים לעובדים המנוצלים ביותר בבקעת הירדן .מעסיקיהם בהתנחלויות מפרים תקנות בטיחות
בנוגע לעבודה בגובה ,המתייחסות מפורשות לגדיד תמרים; 142לחלק מהעובדים לא מסופק ציוד אישי להגנה מפני
חומרי הדברה; וחלקם נאלצים לטפס לצמרות עצי התמר הנמוכים יחסית ,בגובה של חמישה עד שישה מטרים,
ללא מנוף ובכוחות עצמם .חלק מהעובדים המועלים לצמרות עצים שגובהם עשרה מטר ומעלה נאלצים להישאר
עליהם לאורך רוב יום העבודה ,ללא אמצעי בטיחות כגון בימה מתרוממת ,רתמות בטיחות או מערכות לבלימת
נפילה" 143.אני חייב לעבוד ואני אמשיך לעבוד" ,אמר לבצלם וליד אבו שאהין ,תושב הכפר אל-ג'יפתליק ,העובד
144
בגדיד בהתנחלות" .אין ברירה אחרת .אחרי הכול ,עדיף לקבל שישים שקלים מאשר שום דבר".

ניצול אתרי תיירות ואתרים ארכיאולוגיים
הפיתוח הישראלי של אתרים תיירותיים וארכיאולוגיים
מיד עם כיבוש הגדה המערבית ,בחודש אוגוסט  ,1967החלה ישראל להפיק רווחים מאתרי הטבע ,התיירות והנופש
באזור צפון ים המלח ,כולל סביבותיה של העיר יריחו וחופי הימה .ישראל אינה מגבילה כיום את גישתם של פלסטינים
לאתרים אלה ,אך מעטים הפלסטינים המבקרים בהם.
האתרים הארכיאולוגיים-התיירותיים המרכזיים שמהם מפיקה ישראל רווחים הנם:
•מערות קומראן :האתר נמצא מערבית לכביש מס'  90ומצפון לו הוקמה ההתנחלות קלי"ה .במקום התגלו המגילות
הגנוזות המוצגות כיום בהיכל הספר במוזיאון ישראל .במאה השנייה לספירה ,עד למרד הגדול ברומאים ,שכנה
בו כת נזירית-יהודית הקרובה במנהגיה לכת האיסיים .מאז אוגוסט  1967מנוהל האתר על-ידי רשות הטבע
והגנים הגובה דמי כניסה אליו ,בפיקוח הצבא .בשנת  2009ביקרו באתר  284,164איש ,ומחיר הכניסה אליו עמד
145
על  20ש"ח למבוגר.
•עין פשח'ה (שמורת עינות צוקים) :השמורה נמצא מזרחית לכביש מס'  ,90בין מצוק ההעתקים לים המלח.
מצפון לה הוקמה ההתנחלות קלי"ה .זוהי שמורת הטבע הנמוכה בעולם ויש בה מעיינות בטמפרטורות משתנות.
באתר ישנם גם שרידים ארכיאולוגיים של כת האיסיים ושרידים מהתקופה ההרודיאנית 146.בנובמבר 1967
הכריזה ישראל על אזור זה כעל שמורת טבע .מאז מנוהל האתר על-ידי רשות הטבע והגנים ,הגובה דמי כניסה
בסך  27ש"ח למבוגר .בשנת  2009ביקרו בשמורה  80,660איש.

 141השכר ברוטו לשעה לעובד פלסטיני בחקלאות עמד על שמונה ש"ח לשעה ,לעומת  18.1ש"ח לשעה לעובד זר ו 26.8 -ש"ח לעובד ישראלי  .עלות העסקה
של עובד פלסטיני בחקלאות לשעת עבודה עמדה על עשרה ש"ח לשעה ,לעומת  24.3ש"ח לעובד זר ו 34.2-ש"ח לעובד ישראלי .ר' לוח עלות העבודה של
עובדים ישראלים לא-משכילים ושל עובדים לא-ישראלים בענפי החקלאות ,הבינוי והסיעוד 2005 ,בתוך דו"ח הוועדה לעיצוב מדיניות בנושא עובדים לא-
ישראלים ,עמ'  ,36ר' ה"ש .126
142

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,התשס"ז ,2007-משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה:

 http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A8107512-6A12-4DAC-989D-AA234A4667A6.htmכניסה לאתר ב .3.3.11-ר' גם דבריה של עו"ד חני בן-
ישראל מארגון קו לעובד בסרט  ,Bitter Datesר' ה"ש .137
 143שיטת ההעסקה שבה מושארים פועלים פלסטינים על צמרות עצי התמר לאורך יום העבודה מכונה "נהגי מונית" .ר' גיתית גינת" ,טיפסו על עץ גבוה",
"שיטת עבודה פסולה" ו"מי נהנה מהחוק הירדני" ,הארץ.27.9.06 ,
 http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=762282&contrassID=2&subContrassID=13&sbSubContrassID=0כניסה לאתר
ב .3.3.11-ר' גם  ,Bitter Datesר' ה"ש .137
144

עדותו של וליד אבו שאהין ,שנגבתה על-ידי עאטף אבו א-רוב ב.7.11.10-

 145דמי הכניסה נקבעים על-פי צו מס'  ,89צו בדבר פארקים ,מה 16.8.67-שנחתם על-ידי אלוף פיקוד המרכז ,עוזי נרקיס ,ומאז עודכן פעמים רבות .ר' גם
צו בדבר הגנה על הטבע (תיקון מס' ( )22יהודה ושומרון) (מס'  ,)363תש"ל .1970-ר' באתר רשות הטבע והגנים:
 http://parks.org.il/sigalit/DAFDAFOT/kumeran.pdfכניסה לאתר ב .3.3.11-דו"ח רשות הטבע והגנים לשנת  ,2009עמ' .101
146

ר' שמורת טבע עינות צוקים באתר רשות הטבע והגנים http://parks.org.il/sigalit/DAFDAFOT/einotZukim.pdf :כניסה לאתר ב.3.3.11-
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•ואדי קלט (שמורת עין פרת) :מדרום לשמורה הוקמו לגוש אדומים וההתנחלויות עלמון ואלון .בשמורה ישנם
מעיינות ,נחל ומנזר יווני-אורתודוקסי מהמאה הרביעית לספירה בשם מנזר חריטון .האתר מנוהל עוד משנות
השבעים על-ידי רשות הטבע והגנים ,הגובה דמי כניסה בסך  20ש"ח למבוגר .בשנת  2009ביקרו בשמורה 73,340
איש 147.לפי תכניות של רשות הטבע והגנים ,בעתיד ייגבה תשלום נוסף עבור הגישה לאחד מהמעיינות המרכזיים
בשמורה ,עין פואר (עין מבוע) ,שבסמוך לו הוקמה ההתנחלות אלון .התוואי המתוכנן של מכשול ההפרדה עובר
בתוך השמורה ,באזור הגדה הדרומית של נחל פארה (נחל פרת) .תכנית זו מוקפאת כיום ,אך אם תצא לפועל,
148
תגרום לאתר נזק נופי ואקולוגי בלתי הפיך.
•קסר אליאהוד (אתר הטבילה) :האתר נמצא מזרחית לעיר יריחו .לפי המסורת היהודית ,בנקודה זו חצו בני
ישראל את נהר הירדן בעת שנכנסו לארץ ישראל .לפי המסורת הנוצרית ,זה המקום שבו הוטבל ישו על-ידי
יוחנן המטביל ושם חווה התגלות רוחנית 149.האתר נחשב לשלישי בקדושתו בעולם הנוצרי אחרי כנסיית
המולד בבית לחם וכנסיית הקבר הקדוש בירושלים .עד שנת  1967הפעילה ירדן אתר תיירות במקום .ישראל
סגרה אותו בשנת  ,1968בשל מיקומו בתוך שטח צבאי סגור ,ואולם משנות השמונים החלה להתיר ביקורים
מאורגנים ומתואמים מראש של צליינים הבאים לטקסי טבילה .לפי פרסומים בעיתונות ,ישראל מתכננת
לפתוח את האתר למבקרים בשנת  2011ללא צורך בתיאום מוקדם 150.האתר מנוהל על-ידי רשות הטבע והגנים
בשיתוף עם המועצה האזורית בקעת הירדן ,ואלה לא גובות כיום דמי כניסה לאתר .בשנת  2009ביקרו באתר
151
 31,850איש.
באזור ישנם אתרים היסטוריים נוספים ,שלא הוסדרו ,כולם באזורי  Cשבשליטה מלאה של ישראל .אחד מהם
הוא הסרטבה ,הנמצא על רכס מערבית לכביש מס'  ,90שמצפון-מזרח לו הוקמה ההתנחלות משואה .במקום
מצויים שרידיו של מבצר שבנה אלכסנדר ינאי בתקופת בית שני ,והרכס נודע כתחנה השנייה להדלקת משואות
להעברת ידיעות על קידוש החודש .המועצה האזורית בקעת הירדן טוענת כי אברהם עבר בנקודה זו בדרכו לארץ
המובטחת וכי יעקב נלחם בו מול מלאך האלוהים ,אך אין כל סימוכין לטענות אלה 152.אתר נוסף הוא תל אבו אל-
עליק (ארמונות החשמונאים) הנמצא מערבית למחנה הפליטים עקבת ג'בר ,ובו נמצאו שרידים משלושה ארמונות
של הורדוס .ישראל כללה אתר זה ברשימת האתרים הארכיאולוגיים שלהם נודעת חשיבות לצד הישראלי בהסכם
הביניים 153.עוד אתר הנו המנזר היווני-האורתודוקסי דיר חג'לה ,הנמצא מזרחית לכביש מס'  90ואשר ממערב לו
הוקמה התנחלות בית הערבה .לפי המסורת הנוצרית ,מרים ,יוסף וישו עצרו במקום בדרכם למצרים ,כאשר נסו
מהמלך הורדוס.
ישראל מתירה לקבוצות ישראליות להיכנס לאתר בית הכנסת העתיק ביריחו "שלום על ישראל" ,שהוכר בהסכם
הביניים כאתר ארכיאולוגי בעל חשיבות לצד הישראלי 154.משרד התיירות והעתיקות הפלסטיני שיקם את האתר ,על
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דו"ח רשות הטבע והגנים לשנת  ,2009עמ' .101

 148איומים בתחום התכנון והבנייה בשמירה על השטחים הפתוחים בישראל ,דו"ח לשנת  ,2011החברה להגנת הטבע ,עמ' :93-92
 .http://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/ThreatBook_Distribution.pdfכניסה לאתר ב.3.3.11-
149

מתי ג'  ,15-13מרקוס א'  ,11-9לוקס ג' .22-21

 150רונן מדזיני" ,טקס באתר הצליינים בנהר הירדן יפגע בישראל" .12.1.11 ,ynet ,יאיר אלטמן" ,יותר מ 10-אלפים צליינים ביקרו באתר הטבלת ישו",
.18.1.11 ,ynet
151

על המקום ר' באתר רשות הטבע והגנים:

http://www.parks.org.il/BuildaGate5//general2/data_card.php?Cat=~30~~243758761~Card1~&ru=&SiteName=parks&Clt=&Bur=140160386
כניסה לאתר ב.3.3.11-

דו"ח רשות הטבע והגנים לשנת  ,2009עמ'  .101ר' גם ישיבתה של מליאת המועצה האזורית בקעת הירדן מס'  7מה.9.12.10-
152

ר' באתר תיירות בקעת הירדן:

 http://www.bikathayarden.co.il/default.asp?PageID=166&itemID=92&title=%F1%F8%E8%E1%E4כניסה לאתר ב.3.3.11-
153

לוח  ,1אתרים ארכיאולוגיים בעלי חשיבות לצד הישראלי ,נספח  III:פרוטוקול בנושא עניינים אזרחיים בהסכם ביניים ישראלי-פלסטיני .

154

שם.
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רצפת הפסיפס שבו ,והוא המפקח על הפעלתו .אולם הקבוצות הישראליות נכנסות לאתר בליווי צבאי ,ללא תיאום
155
עם המשרד ,ואינן משלמות את דמי הכניסה לאתר בסך עשרה שקלים.
בנוסף ,בצפון ים המלח הוכרזו ארבעה חופי רחצה שבהם ניתנים גם שירותי הצלה – קלי"ה ,בינאנקיני ,נווה מדבר
ומינרל .חופים אלה נכללים בשטחיהן המוניציפאליים של התנחלויות האזור והכניסה אליהם מותנית בתשלום הנע
בין  30ל 55-ש"ח למבוגר .בחופים אלה ניתן לכרות בוץ מינרלי לשימוש המתרחצים ובחלקם ישנם גם מעיינות
156
גופרית טבעיים .ההתנחלויות אלמוג וקלי"ה מפעילות גם כמאתיים חדרי אירוח.

הגבלות על התיירות בעיר יריחו
ישראל מקשה על הרשות הפלסטינית לפתח את ענף התיירות בשטחים המצומצמים שבניהולה בבקעת הירדן.
יריחו ,שחגגה השנה  10,000שנה להיווסדה ,היא האתר השלישי בחשיבותו לענף התיירות הפלסטינית בגדה
157
המערבית ,לתיירות פנים וחוץ כאחד ,אחרי כנסיית המולד בבית לחם וכנסיית הקבר בעיר העתיקה בירושלים.
על האתרים בעיר ,המועטים בהשוואה למספר אתרי התיירות שבשליטת ישראל באזור ,נמנים בין השאר האתרים
הארכיאולוגיים תל א-סולטאן ,שבו ישנם שרידים של יריחו הקדומה ,וח'רבת אלמפג'ר ,מצפון לעיר ,שבה ישנם
מבנים מלכותיים מתקופת בית אומיה 158.דרומית-מערבית לעיר ומחוץ לגבולותיה נמצא אתר נבי מוסא ,שבו
קבור לפי המסורת המוסלמית הנביא משה .האתר נותר בשטח  Cשבשליטת ישראל ,אך ישראל מאפשרת לרשות
הפלסטינית לארגן במקום בכל אביב חגיגות עלייה לרגל של מוסלמים מרחבי הגדה .עם פרוץ האינתיפאדה
159
הראשונה אסרה ישראל על החגיגות באתר ,אך התירה את חידושן עם הקמת הרשות הפלסטינית.
לפי נתוני משרד התיירות והעתיקות הפלסטיני ,בשנת  2010ביקרו ביריחו  773,381תיירים ,עלייה של  59%לעומת שנת
 2009ושל  41%לעומת שנת  .2008אולם ,בשל מיעוט אתרי התיירות והנופש בעיר יריחו ,בשל ההגבלות שמטילה ישראל
על התנועה אל העיר יריחו וממנה ,ובשל הקושי להגיע מהעיר אל שאר אתרי התיירות באזור ,שנותרו תחת שליטת ישראל,
מעדיפים רוב התיירים לבלות בעיר זמן קצר .כך ,מספר הלינות במלונות יריחו בשנת  2010היה קטן באופן משמעותי
ממספר המבקרים בעיר באותה שנה 75,054 :לינות בלבד לעומת  773,381מבקרים ,כך שבממוצע ,תייר אחד מתוך עשרה
בילה לילה אחד לפחות ביריחו .לשם השוואה ,בשנת  2010ביקרו בבית לחם ,אתר התיירות המרכזי בשטחים1,092,570 ,
תיירים ובאותה שנה נספרו במלונות העיר  547,502לינות .כך ,בממוצע ,תייר אחד מתוך שניים בילה לילה אחד לפחות
160
בבית לחם.

ניצול מינרלים
למרות האיסור שמטיל המשפט הבינלאומי על ניצול אוצרות הטבע של השטח הכבוש ,ישראל מתירה כבר עשרות
שנים ליזמים ישראלים פרטיים להפיק רווחים מאוצרות הטבע בשני אתרים מרכזיים באזור.

א .מפעל "אהבה"
מפעל הקוסמטיקה "מעבדות ים המלח" ,הידוע יותר בשם המותג שלו "אהבה" ,נמצא בתחום ההתנחלות מצפה שלם.
זהו המפעל הידוע ביותר מבין המפעלים הישראלים המשתמשים בבוץ המינרלי השחור ,המצוי בשפע בחופי ים המלח,
לייצור מגוון מוצרים .בבוץ ישנו ריכוז גבוה ונדיר של מינרלים – מגנזיום ,סידן ,נתרן ואשלגן – הסופחים ואוצרים מים,
ולכן הם נחשבים חומרי לחות טבעיים .לאורך ההיסטוריה יוחסו לבוץ תכונות ריפוי כמעט מיסטיות ,בייחוד בנוגע לבעיות
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ראיון עם מנהל מדור תיירות וארכיאולוגיה בעיריית יריחו ,איאד חמדאן ,שנערך על-ידי איאד חדאד מבצלם ב.11.1.11-
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ר' באתר המועצה האזורית מגילות http://www.dead-sea.org.il/?CategoryID=169&ArticleID=147 :כניסה לאתר ב.6.3.11-

157

ר' אתר פרויקט יובל  10,000שנה ליריחו http://www.jericho10000.ps/details.php?id=fzemhda7yevdbp4umu :כניסה לאתר ב.6.3.11-

“On Tourism Activity in the Palestinian Authority On the Occasion of Palestinian and Arab Tourism Day 15/11/2009”, Press Release, 158
Palestinian Central Bureau of Statistics.
159

להרחבה ר' אתר העיר יריחו http://www.jericho-city.org/etemplate.php?id=19:כניסה לאתר ב.6.3.11-

Distribution of Number of Inbound Visitors during 2008-2009-2010 by Region and Distribution of Number of Inbound Overnights during 160
2008-2009-2010 by Region, Ministry of Tourism and Antiquates, Planning Unit, 6.1.11.
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עור ומפרקים .באתר האינטרנט שלו מתהדר המפעל בהיותו "מפעל הקוסמטיקה היחיד המצוי בסביבתו הטבעית" ובכך
161
שהוא נאמן לערכי הגנה על הסביבה ו"לוקח רק את הנחוץ לו ,ומאפשר לטבע לחדש את המלאי ללא מאמץ".
המפעל ,חברה פרטית שהוקמה ב ,1988-נמצא בבעלותן של ההתנחלויות מצפה שלם וקלי"ה ושל קבוצות עסקיות
ישראליות שבשליטת גאון אחזקות .המפעל אינו חושף נתונים על המחזור העסקי שלו ,על מספר המועסקים בו
או על היקף הייצוא של מוצריו; בפרסום עיתונאי בשנת  ,2008שוויו הוערך ב 72-מיליון דולר .כן נכתב בפרסום כי
162
במפעל מועסקים מאתיים עובדים וכי הוא מפעיל רשת חנויות המשווקות את מוצרי המותג "אהבה" ב 29-מדינות.
תיירים נוהגים לעצור במרכז המבקרים של המפעל בדרכם לאתרי התיירות באזור.

ב .מחצבת כוכב השחר
מחצבה ישראלית גדולה לכריית חומרי בניין פועלת מזרחית למקום שבו הוקמה ההתנחלות כוכב השחר ,בשטח
המועצה האזורית בקעת הירדן .המחצבה מופעלת על-ידי חברה פרטית" ,כוכב השחר (תפעול)" ,שכתובתה רשומה
בתוך ישראל .היא הוקמה על-ידי עובד המינהל האזרחי שהיה ממונה על אכיפת חוקי הבנייה ,כולל נושא החציבה,
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ופוטר מתפקידו בגלל ניגוד העניינים שבפעולתו.
כבר בשנת  1970התירה ישראל לתאגידים ישראליים לכרות חומרי בנייה בשטח הגדה המערבית 164.מאז לא הסדירה
המדינה את הפעלת המחצבות באופן שיכלול פיקוח סביבתי על פעולתן :לא הוכנה תכנית עתידית ולא הוקצו משאבים
לשיקום נופי בתום הכרייה .כמו כן ,מחצבות אלה אינן מפנות שום חלק מרווחיהן לטובת האוכלוסייה הפלסטינית
בגדה .מבדיקת מבקר המדינה עולה כי המחצבות היו אמורות להעביר חלק מרווחיהן למינהל האזרחי ,על מנת שזה
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ישתמש בהם לטובת האוכלוסייה הפלסטינית ,אולם בפועל ההפרשות הועברו לקופת המדינה.
בעקבות עתירת ארגון "יש דין" לבג"ץ הודיעה המדינה בשנת  2010כי לא תאשר את הרחבת שטחיהן של עשר
המחצבות המופעלות בגדה על-ידי חברות ישראליות פרטיות .בתגובה לעתירה מסרה מחצבת "כוכב השחר" כי 90%
מתוצרי הכרייה שלה מיועדים לבנייה בהתנחלויות הגדה ,נמכרים לחברות פלסטיניות פרטיות ומשמשים לצורכי
166
ביטחון ,מבלי לפרט את סך הכמויות שנכרו בתחומה.

אתרים לסילוק מפגעים סביבתיים
ישראל הקימה באזור בקעת הירדן וצפון ים המלח מספר אתרים לסילוק מפגעים סביבתיים ,ואלה משרתים בראש
ובראשונה רשויות ישראליות – את העיר ירושלים ,את התנחלויות בקעת הירדן וצפון ים המלח והתנחלויות נוספות בגדה
המערבית .הקמת אתרים אלה בבקעת הירדן אפשרה את הרחקתם מתחומי הרשויות ישראליות ,חיסכון במשאבי שטח
יקרים לרשויות וחסיכון בעלויות העברתם של המפגעים לאתרים מוסדרים בתחומי ישראל והטיפול בהם שם .ישראל נמנעה
במשך שנים רבות מהשקעה משמעותית באתרים אלה .הקצאת תקציבים לפיתוחם הייתה מאפשרת את הפעלתם בהתאם
לתקנות ולסטנדרטים שבהם מופעלים אתרים דומים בתחומי ישראל והייתה מונעת את זיהום הסביבה הנגרם מהם.
ישראל טענה בעבר שהקמת אתרים לסילוק מפגעים בגדה המערבית נועדה לשמש גם את האוכלוסייה הפלסטינית
באזור .כך הצדיקה המדינה את המשך הפעלתו של אתר סילוק הפסולת באבו דיס ,מזרחית לירושלים ,באומרה
כי "אין היגיון בהקמת ובהפעלת אתר סילוק פסולת בלב אוכלוסייה מסוימת ,בלי שזו תפיק תועלת מהאתר ,אלא
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ר' באתר החברהhttp://www.ahava.co.il/?CategoryID=180 :

162

אורנה יפת" ,גאון אחזקות רוכשת את מניות עין גדי בחברת אהבה ,כלכליסט.14.6.08 ,
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בד"מ  148/07נציבות שירות המדינה נ' פלוני -ניגוד עניינים ,בתוך מקבץ פסיקה של הדין המשמעתי ,נציבות שירות המדינה ,אגף המשמעת.31.3.08 ,
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ר' צו מס'  ,389צו בדבר ניצול אוצרות טבע מה 5.6.70-המתייחס ישירות לנושא הכרייה.
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דו"ח מבקר המדינה 56א' ,עמ'  ,218ר' ה"ש .25

 166ר' " :22.9.10בעקבות עתירת ארגון "יש דין" תצמצם ישראל את הכרייה האסורה של מחצבים בגדה לתועלתה" ,באתר בצלם:
http://www.btselem.org/hebrew/settlements/20100922_israeli_quarries_in_the_west_bank.asp
ר' גם בג"ץ  2164/09יש דין נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' .העתירה כוללת פרטים על אודות המחצבות הישראליות בגדה המערבית ,כמו גם
צפי לאספקת חומרי הכרייה מהן לשלושים השנים הבאות ,לפי תכנית המתאר הארצית לכרייה וחציבה.
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תישא בעלויות הסביבתיות שלו בלבד" 167.אולם ,בפועל ,שימושן של רשויות פלסטיניות באתרי סילוק המפגעים
הסביבתיים שהוקמו באזור בקעת הירדן וצפון ים המלח הוא שולי ,בדומה למצב העניינים באתר באבו דיס.
האתרים שהוקמו בבקעת הירדן וצפון ים המלח נמסרו לניהול גופים פרטיים ולאגודת מי בקעת הירדן ,המפיקים
רווחים מהפעלתם .חלק מרווחי הגופים הפרטיים מופרשים לרשויות הישראליות.

א .אתר סילוק פסולת טובלן
דרומית לנקודה שבה הוקמה ההתנחלות יפית ,וסמוך למאגר תרצה ,מפעיל איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון אתר
לסילוק פסולת בשם טובלן .לידו מופעל אתר להפקת דשן מהפסולת שבאתר .אתר זה הופעל עוד בשנות התשעים
באופן פיראטי ,ללא תכנית מאושרת על-ידי המועצה האזורית ,ללא הנחת תשתיות למניעת זיהום הקרקע ופליטת גזי
חממה ,וללא תכנית שיקום .בשנת  2004שודרג האתר על-ידי איגוד הערים והורחב במטרה להפוך אותו לאתר "בסדר
גודל ארצי" שיוכל לקלוט אלף טון אשפה ביום.
משנות התשעים ועד שנת  ,2007שבה נחנך אתר פלסטיני אזורי לסילוק פסולת ליד ג'נין ,הטמינה עיריית שכם את
הפסולת שלה באתר טובלן .היא הייתה הרשות הפלסטינית היחידה שהשתמשה באתר טובלן .לפי עיריית שכם ולפי
ארגון ידידי כדור הארץ המזרח התיכון ,העירייה השתמשה באתר זה למרות ההוצאות הגבוהות יחסית על השימוש
בו –  33ש"ח עבור היטל הטמנה לכל טון אשפה ו 30-ש"ח נוספים להעברת כל טון אשפה .לפי מנהל מחלקת הבריאות
168
בעיריית שכם ,ד"ר עזאם חלאוה ,העירייה העבירה לאתר כ 200-טון פסולת בחודש עד שנת .2007
כיום משמש האתר רק התנחלויות ישראליות .בנוסף לאלה שבבקעת הירדן וצפון ים המלח ,משתמשות באתר גם
169
התנחלויות גדולות כגון אריאל ואזור התעשייה ברקן.
האתר מופעל על-ידי חברת בת של התאגיד הצרפתי ואוליה ,ת.מ.מ תעשיות מיחזור משולבות ,המשלמת תמלוגים
למועצה האזורית בקעת הירדן עבור הפעלתו.

ב .מאגר אוג ומתקן בקעת הורקניה
מאגר אוג ,הנמצא דרומית לצומת בית הערבה ,הוא מתקן טיהור השפכים של השכונות הפלסטיניות וההתנחלויות
הישראליות שבמורדות הצפון-מזרחיים של ירושלים ,של ההתנחלויות מעלה אדומים ,אדם ,ענתות ומצפה יריחו,
ושל אזור התעשייה מישור אדומים .המאגר מופעל על-ידי חברת מפעלי ביוב וטיהור ירושלים (מבט"י) ,שהיא חברת
בת של תאגיד המים של עיריית ירושלים ושל הרשות לפיתוח ירושלים.
המתקן נועד להיות זמני וכן לטפל רק בכשליש מהשפכים המוזרמים אליו כיום .כתוצאה מכך ,השפכים שנקלטים
במתקן מטופלים באופן חלקי בלבד .כ 80%-ממי הקולחין המופקים במתקן משמשים להשקיית עצי תמר בהתנחלויות
בקעת הירדן וצפון ים המלח .מבט"י מתכננת להרחיב את המתקן ולשפר את איכות טיהור השפכים בו לרמה שתאפשר
השקיית גידולים צמודי קרקע .על-פי התכנון ,המתקן המורחב יוקם על-ידי החברות מנרב ומקורות ייזום ,שישלמו
תמלוגים לחברת מבט"י עבור הפעלתו 170.עבודות הרחבת המתקן עדיין לא החלו.
בנוסף ,מתקן הטיה בבקעת הורקניה ,דרומית לאתר נבי מוסא ,הוקם על-ידי אגודת מי בקעת הירדן ומשמש להטיית
שפכי ירושלים הגולמיים המוזרמים בנחל הקדרון .מתקן זה סוכר את השפכים שאינם מטוהרים ומעבירם בצינור
להשקייה של עצי תמר בהתנחלויות בקעת הירדן .מתקן זה הוקם למרות התנגדות הדרג המקצועי במשרד הגנת
הסביבה ,וללא הכנת תכנית לשיקום נופי של אזור המתקן .פריצות תכופות בצינור המוביל את השפכים מהמתקן אל
171
ההתנחלויות גורמות לזיהום האזור בשפכים גולמיים ולמטרדי צחנה.

 167תגובת המדינה בבג"ץ  10611/08עיריית מעלה אדומים נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש ואח' מה .22.2.09-להרחבה ר' כרוניקה של סיפוח ידוע מראש –
כוונותיה של ישראל בהקמת מעלה אדומים ,התכניות לחברה לעיר ירושלים והפגיעה בפלסטינים ,בצלם ,דצמבר  ,2009עמ' .35
Zecharya Tagar & Violet Qumeish, "A Seeping Time Bomb – Pollution of the Mountain Aquifer by Solid Waste", Friends of the Earth Middle East, 168
 ; January 2006, p.19.שיחה עם ד"ר עזאם חלאוה ב .24.1.11-ר' גם צפריר רינת" ,הפלשתינאים מתקשים לעמוד בהיטלי הטמנת הפסולת של ישראל" ,הארץ.17.8.07 ,

 169ר' פרוטוקול ישיבתה של ועדת המשנה לוועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת בנושא מטמנות האשפה מה .4.1.05-ר' אס"פ טובלן באתר איגוד ערים
לאיכות הסביבה שומרון . http://www.enviosh.org.il/shomron.php?id=6 :כניסה לאתר ב.5.5.11-
170

להרחבה ר' שפכים ללא גבולות ,עמ'  ,16-15ר' ה"ש .90

 171ניטור נחלי יהודה ושומרון – הערכת מצב על בסיס ממצאי הדיגום בשנים  ,2008-9עמ' ,41ר' ה"ש  .91ר' גם מכתב מעו"ד חגית הלמר מהחברה להגנת
הטבע אל אדריכל דניאל חלימי ,יו"ר ועדת המשנה לאיכות הסביבה במועצת התכנון העליונה שבמנהל האזרחי ,מה.12.8.07-
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פרק  :7האיסור על ניצול משאבי השטח הכבוש
		 במשפט הבינלאומי
המשפט ההומניטארי הבינלאומי
מדיניותה של ישראל בנוגע לניצול משאבי הטבע בבקעת הירדן ובצפון ים המלח מפרה את העקרונות הבסיסיים
במשפט ההומניטארי הבינלאומי ,ובעיקר את אמנת האג בדבר דיניה ומנהגיה של הלחימה ביבשה ואת התקנות
172
הנלוות לה ,משנת ( 1907להלן :תקנות האג).
אחד מעקרונות היסוד של המשפט ההומניטארי הבינלאומי הוא עקרון הזמניות של הכיבוש .דיני הכיבוש מעניקים
למדינה הכובשת סמכויות זמניות לניהול השטח ונכסיו ,אך הם אינם הופכים את המדינה הכובשת לריבון
בשטח .המדינה הכובשת נחשבת רק כ"נאמן" הפועל מטעמו של הריבון החוקי בשטח .ככזו ,מותר לה להתחשב
בשני שיקולים בלבד בבואה להפעיל את סמכויותיה :טובתה ורווחתה של האוכלוסייה המקומית והאינטרסים
הביטחוניים הלגיטימיים שלה עצמה.
תקנה  43קובעת:
בעבור סמכויות השלטון החוקי לידי הכובש ,ינקוט הלה בכל האמצעים שביכולתו כדי להחזיר על כנם את
הסדר והחיים הציבוריים ולהבטיחם עד כמה שהדבר אפשרי ,מתוך כיבוד החוקים הנוהגים במדינה ,חוץ
אם נבצר ממנו הדבר לחלוטין.
תקנה  55קובעת כי:
המדינה הכובשת נחשבת רק לנאמן ולנהנה של הבניינים הציבוריים ,נכסי דלא ניידי ,יערות ומפעלים
חקלאיים השייכים למדינה האויבת והנמצאים במדינה הכבושה .עליה לשמור על קרן הנכסים ולנהלם
לפי כללי טובת ההנאה.
עוד בשנת  1983קבע בג"ץ כי תקנות אלה אוסרות על ניצול משאבי השטח הכבוש לצרכיה הכלכליים של המדינה
הכובשת:
אין המפקד הצבאי רשאי לשקול את האינטרסים הלאומיים ,הכלכליים ,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
173
לוחמתית אינו שדה פתוח לניצול כלכלי או אחר.
פרקליטות המדינה התבססה על עיקרון זה בתשובתה לעתירה שהגישה עיריית מעלה אדומים בדרישה לפטור אותה
מתשלום בעבור הטמנת פסולת פלסטינית במטמנת אבו-דיס:
ברור מעבר לכל ספק כי אף הפעלת הסמכויות הקבועות בתקנה 55כפופה לעיקרון הבסיסי שעניינו
סמכויות המפקד הצבאי בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית ,העולה מתקנה  ,43ולפיה האזור איננו שדה
פתוח לניצול כלכלי .משכך ,כל סמכותו של המפקד הצבאי באזור מופעל לאינטרסים ביטחוניים או
174
לצרכים אזרחיים של אוכלוסיית השטח ,ובכלל זה גם הסמכות לפי תקנה .55
סוגיית ניצול משאבי הטבע בשטח כבוש עוררה דיון גם במקומות אחרים בעולם .לדוגמה ,לאחר שצבאות ארצות
הברית ובריטניה כבשו את עיראק בשנת  ,2003התחייבו מדינות אלה לפני מועצת הביטחון כי הפעלת ענף הנפט
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לנוסח תקנות האג באתר בצלםhttp://www.btselem.org/Hebrew/International_Law/Hague_Convention_and_Regulations.asp :
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בג"ץ  ,393/82ג'מעית אסכאן אלמעלמון אלתעאוניה אלמחדודה אלמסאוליה נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ,ר' ה"ש .124

174

סעיף  60בתגובה המקדמית של פרקליטות המדינה בבג"ץ  ,10611/08עיריית מעלה אדומים ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש ואח' מה.22.2.09-
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העיראקי תיעשה באופן שישמור על האינטרסים של העם העיראקי .הן התחייבו גם כי כל תקבולי המכירות ישמשו
175
לטובת העם העיראקי ויישמרו בקרן שרק נציג מוכר של העם העיראקי יוכל לעשות בה שימוש.
מקרה נוסף הוא כיבוש חבל איתורי שבמערב קונגו על-ידי צבא אוגנדה בשנים  .2002-1998כוחות הנאמנים לאוגנדה
כרו זהב באזור הכבוש ואוגנדה ייצאה אותו כאילו הופק בתחומה .בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג קבע כי אסור
בתכלית האיסור להשתמש במשאבי הטבע של השטח הכבוש לצורכי המדינה הכובשת וכי ניצול משאבים זה מהווה
הפרה ישירה של תקנה  .43בית הדין תיאר את פעולותיהם של חיילי צבא אוגנדה בחבל איתורי כ"שוד ,ביזה וניצול
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של משאבי הטבע של השטח הכבוש".
מעצם ארעיותו של כיבוש נגזרות מגבלות החלות על המדינה הכובשת בכל הנוגע ליצירת עובדות בשטח הכבוש ,כמו
הקמת התנחלויות .בנוסף ,תקנה  46מחייבת את המדינה הכובשת להגן על רכושם הפרטי של אזרחים ,תקנה 47
אוסרת על ביזה ותקנה  52אוסרת על הפקעת רכוש ,אלא אם הדבר נעשה לצרכים צבאיים.
הקמת ההתנחלויות בגדה המערבית אסורה גם בשל הוראת סעיף  49לאמנת ג'נבה הרביעית מ ,1949-אשר נועד ,בין השאר,
לשמור על הסטטוס-קוו הדמוגרפי בשטח הכבוש .סעיף זה קובע במפורש כי "המעצמה הכובשת לא תגרש חלקים מאוכלוסייתה
האזרחית ולא תעביר אותם ל”שטח שכבוש על ידה" .בחוות הדעת של בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג בנוגע לחוקיותו של
מכשול ההפרדה נקבע כי ההתנחלויות הישראליות הן בלתי חוקיות לפי אמנת ג'נבה .אמנת רומא משנת  ,1998שמכוחה קם
177
בית הדין הפלילי הבינלאומי ,קבעה כי העברת אוכלוסייה לשטח כבוש ,במישרין או בעקיפין ,היא פשע מלחמה.

המשפט הבינלאומי בדבר זכויות האדם
הסעיף הראשון המשותף לאמנה בדבר הזכויות האזרחיות והמדיניות ולאמנה בדבר הזכויות הכלכליות ,החברתיות
והתרבותיות מעגן את זכותו של עם להגדרה עצמית .כן קובע הסעיף כי "כל העמים רשאים ,למטרותיהם שלהם,
178
ליהנות באורח חופשי מעושרם וממשאביהם הטבעיים ...בשום מקרה אין לשלול מעם את אמצעי מחייתו".
אמנות אלה נחתמו ב 1966-וישראל אישררה אותן ב .1991-ישראל טוענת בעקביות שהן אינן חלות על פעולותיה
בשטחים ,שכן אלה אינם חלק משטחה הריבוני .אולם טענה זו נדחתה שוב ושוב על-ידי משפטנים ועל-ידי הוועדות
האחראיות על יישום האמנות ,שקבעו שהן חלות בכל אזור שבו יש למדינה שליטה ,ללא קשר לשאלת הריבונות
באותו אזור 179.טענת ישראל נדחתה גם על-ידי בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג .בחוות הדעת שפרסם בנוגע לחוקיות
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מכשול ההפרדה קבע בית הדין כי אמנות אלה חלות גם בשטחים.

 175לפרטים ר'Eyal Benvenisti, “Agora (continued): Future Implication of the Iraq Conflict: Water Conflicts During the Occupation of Iraq”, :
American Journal of International Law, 860, October 2003, p.864.
Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo, Democratic Republic of the Congo v. Uganda, 19 December 2005, p. 81-85. 176

 177להרחבה בנושא ר' כל האמצעים כשרים ,עמ'  ,42-41ר' ה"ש  ,6וגם גזל הקרקעות ,עמ'  ,28-25ר' ה"ש  .)1לנוסח אמנת ג'נבה באתר בצלם:
 .http://www.btselem.org/Hebrew/International_Law/Fourth_Geneva_Convention.aspר' גם סעיף ( )2( 8ב)( )8באמנת רומא .האמנה לא חלה על
ישראל ,שכן זו חתמה על האמנה ב 31.12.00-אך הודיעה כי לא תאשרר אותה .ר' גם חוות דעתו של בית הדין הבינלאומי לצדק באתר בצלם:
http://www.btselem.org/Hebrew/Separation_Barrier/International_Court_Decision.asp
לחוות הדעת במלואהLegal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion of 9 July, :
2004, I.C.J. Reports 2004:

 http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf?PHPSESSID=265ab2ca6395936e289222561a24ff28כניסה לאתר ב.6.3.11-
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ר' נוסח האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות מ 1966-באתר בצלם:

http://www.btselem.org/Hebrew/International_Law/Covenant_on_Civil_and_Political_Rights.asp

ונוסח האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות מ 1966-באתר בצלם:
http://www.btselem.org/Hebrew/International_Law/Covenant_on_Economical_social_and_cultural_rights.asp
Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Israel. 05/23/2003. E/C.12/1/Add.90. (Concluding 179
).Observations/Comments
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/E.C.12.1.Add.90.En?Opendocumentכניסה לאתר ב.6.3.11-
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

 http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/51410EBD25FCE78F85257770007194A8כניסה לאתר ב.6.3.11-
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 ,Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, p. 136, 177-181.ר' ה"ש .177
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מסקנות
ב 44-שנות כיבוש יצרה ישראל בבקעת הירדן ובצפון ים המלח משטר המנשל את הפלסטינים מזכויותיהם .היא
סגרה בפניהם למעלה משלושה-רבעים משטח האזור ,בהם אדמות חקלאיות פוריות .היא מגבילה את גישתם של
הפלסטינים למקורות מים ,עד כדי כך שבחלק מהיישובים הפלסטינים באזור ,צריכת המים הזעומה משתווה לזו
שבאזורי אסון .כמו כן ,ישראל מגבילה את תנועתם של פלסטינים בתוך אזור ובינו לבין שאר הגדה המערבית ,וגם
מונעת מפלסטינים לבנות ולפתח יישובים בו .ישראל השתלטה גם על אתרי תיירות באזור ומאפשרת למפעלים
פרטיים להפיק רווחים מניצול מינרלים המצויים בו.
משטר זה ,המנצל את משאבי האזור באינטנסיביות ובהיקף רחבים יותר מאשר בשאר חלקי הגדה המערבית ,ממחיש
את כוונותיה של ישראל :סיפוח דה-פקטו של בקעת הירדן וצפון ים המלח למדינת ישראל.
המתנחלים באזור נהנים מהטבות מפליגות ,גם בהשוואה למתנחלים בשאר הגדה המערבית .בקעת הירדן וצפון ים
המלח הוא האזור היחיד שבו קהילות מתנחלים נהנות מהקצאות מים נדיבות ,הגדולות במידה ניכרת מהצריכה
הממוצעת של כל משפחה ישראלית ,בין אם בישראל או בהתנחלויות אחרות .להתנחלויות באזור הוקצו שטחים
רחבי היקף ,וסך שטחיהן המוניציפאליים גדול פי  28מסך שטחיהן הבנויים .הטבות אלה אפשרו למתנחלים לפתח
חקלאות מודרנית ואינטנסיבית ,המבוססת בין השאר על כוח עבודה זול של פלסטינים תושבי האזור.
בקעת הירדן היא עתודת הקרקע הגדולה ביותר העומדת לרשות הפלסטינים בגדה המערבית לצורך פיתוח של
חקלאות מודרנית ,תיירות ,תעשייה ואתרים לוגיסטיים כשדות תעופה ודרכים .ישראל מגבילה את יכולתם של
פלסטינים לנצל עתודה זו.
מדיניות ישראל בבקעת הירדן ובצפון ים המלח משקפת טוב יותר מאשר בכל אזור אחר בגדה המערבית את
ההתייחסות התועלתנית של ישראל להוראות המשפט הבינלאומי ,לחקיקה המקומית ולמשפט הישראלי .ישראל
מצדיקה את מעשיה תוך הסתמכות על מקורות אלה ,אולם היא מפרה את אותן הוראות כאשר הדבר משרת את
מטרותיה .כך ,ישראל הפסיקה את הסדר רישום המקרקעין בגדה המערבית בטענה שהיא מבקשת להגן על זכות
הקניין של הפליטים הפלסטינים ,אבל הקימה התנחלויות בבקעת הירדן על אלפי דונמים שגזלה מהם .ישראל
טוענת שהיא מחויבת להוראות המשפט הבינלאומי ומצהירה כי לא תאפשר לגדה המערבית להפוך ל"שדה פתוח
לניצול כלכלי" ,אך בה בעת היא השתלטה על משאבי טבע בבקעת הירדן ובצפון ים המלח ,ובראשם על משאבי מים,
והעבירה אותם לשימוש בלעדי של מתנחלים .ישראל גם נמנעת מלהכין תכניות בנייה ופיתוח ליישובים הפלסטיניים
באזור "מטעמים ענייניים של צרכי הסביבה" ותוך הסתמכות על תכניות מתאר ישנות ,אך מאפשרת את הקמתן של
התנחלויות בדיוק באותם שטחים.
לנוכח אי-חוקיותן של ההתנחלויות מלכתחילה ולנוכח פגיעתן הקשה והנמשכת של ההתנחלויות שהוקמו בבקעת
הירדן ובצפון ים המלח בפלסטינים תושבי האזור ,בצלם קורא לישראל לפנות התנחלויות אלה באופן מסודר ,תוך
כיבוד זכויותיהם של המתנחלים ,לרבות תשלום פיצויים .בנוסף ,נוכח האיסורים במשפט הבינלאומי על ניצול משאבי
הטבע של השטח הכבוש ,על ישראל לאפשר לפלסטינים גישה לכל השטחים שנסגרו בפניהם ולהתיר את השימוש
במקורות מים ,לבטל את ההגבלות שהטילה על התנועה באזור ולאפשר בנייה ופיתוח ביישובים הפלסטיניים .על
ישראל לפנות את המפעלים המפיקים רווחים ממינרלים וממשאבי טבע אחרים באזור ואת האתרים שהוקמו בו
לסילוק מפגעים ישראליים.
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נספח  :2נתוני האוכלוסייה בהתנחלויות בקעת הירדן
		 וצפון ים המלח
טבלה מס'  :3התנחלויות בקעת הירדן
צורת יישוב

שנת הקמה ,לפי סדר
כרונולוגי (כולל שנת אזרוח
היאחזויות נח"ל)

מספר מתנחלים
נכון ל2009-

מחולה

מושב

)1969( 1968

366

ארגמ"ן

מושב

)1971( 1968

166

משואה

מושב

)1974( 1969

136

גלגל

קיבוץ

)1973( 1969

172

גיתית

כפר שיתופי

)1975( 1970

259

ייט"ב

מושב

)1976( 1970

118

פצאל

מושב

1970

205

חמרה

מושב

1971

91

בקעות

מושב

1972

160

מכורה

מושב

)1976( 1973

122

נערן (נירן)

קיבוץ

)1977( 1975

54

כוכב השחר*

קהילה תורנית

)1979( 1975

1,423

נתיב הגדוד

מושב

1976

175

רועי

מושב

)1978( 1976

150

תומר

מושב

1977

233

רימונים*

ישוב קהילתי

)1980( 1977

616

מצפה יריחו*

קהילה תורנית

1978

1,754

מעלה אפרים

מועצה מקומית

)1979( 1978

1,270

שדמות מחולה

מושב

)1984( 1979

493

**)1993/1991( 1979

176

יפית

מושב

1980

107

נעמ"ה

מושב

1982

102

רותם

**1984

( 15משפחות ומספר
רווקים)

משכיות

**1986

(קהילת התנחלות
שירת הים מרצועת
עזה)

חמדת
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טבלה מס'  :3התנחלויות בקעת הירדן (המשך)

צורת יישוב

שנת הקמה ,לפי סדר
כרונולוגי (כולל שנת אזרוח
היאחזויות נח"ל)

מספר מתנחלים
נכון ל2009-

צפון-מזרח מצפה
יריחו*

מאחז

1996

( 29משפחות)

מכינה קדם-צבאית
מעלה אפרים

מאחז

2000

( 30תלמידים ואנשי
סגל)

שכונת כרמים (כוכב
השחר)*

מאחז

2001

( 15משפחות)

אהבת חיים (כוכב
השחר)*

מאחז

2002

(ישיבה תיכונית,
עשרות תלמידים ואנשי
סגל)

מבואות יריחו

מאחז/חוות איקלום

2002

( 25משפחות ,כולל 65
ילדים)

גבעת סלעית

מאחז

2002

()61
סה"כ8,348 :

* שייכים למועצה האזורית מטה בנימין.
** היאחזויות נח"ל שאוזרחו ללא החלטת ממשלה.
השנים בסוגריים מציינים את שנת אזרוח היאחזות הנח"ל .חמדת אוזרחה ב 1991-אך הפכה שוב להיאחזות נח"ל ב.1993-
מקורות :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,קובץ היישובים ואוכלוסייתם  ,2009אתרי המועצה האזורית בקעת הירדן ומטה בנימין ,שלום
עכשיו (התנחלויות בפוקוס – הרצועה המזרחית של הגדה המערבית ,ספטמבר  ,)2004חוות דעת (ביניים) בנושא מאחזים בלתי מורשים של
עו”ד טליה ששון ממארס  2005ומאגר הנתונים של ההתנחלויות שהוכן על-ידי צוותו של תא”ל ברוך שפיגל עבור משרד הביטחון.
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טבלה מס'  :4התנחלויות צפון ים המלח
צורת ישוב

שנת הקמה ,לפי סדר כרונולוגי (כולל
שנת אזרוח היאחזויות נח"ל)

מספר מתנחלים
נכון ל2009-

קלי"ה

קיבוץ

)1974( 1968

300

מצפה שלם

קיבוץ

)1977( 1971

164

אלמוג

קיבוץ

)1979( 1977

153

בית הערבה

קיבוץ

)1986( 1980

95

ורד יריחו

כפר

1980

194

אבנת

קהילה דתית

*1987

100

מדרשת
נביעה

מאחז

2001

(אחת ,על בסיס לא קבוע)
סה"כ1,006 :

* היאחזות נח"ל שאוזרחה ללא החלטת ממשלה.
השנים בסוגריים מציינות את שנת אזרוח היאחזות הנח"ל.
מקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,קובץ היישובים ואוכלוסייתם  ,2009מאגר הנתונים של ההתנחלויות שהוכן על-ידי צוותו של
תא"ל ברוך שפיגל עבור משרד הביטחון ורשימת המאחזים של שלום עכשיו.
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