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מדוע אסור ואי אפשר להכשיר את המאחז הבלתי חוקי חוות גלעד


פגיעה קשה באפשרות להגעה להסכם שלום על בסיס פתרון שתי המדינות – המאחז חוות גלעד נמצא
בעומק הגדה המערבית 20 ,ק"מ מהקו הירוק ,בתוך רצף של כפרים פלסטיניים סמוך לשכם .בכל הסכם
עתידי אפשרי ,מדינת ישראל תיאלץ לפנות את המאחז כי הוא מהווה פגיעה קשה ברצף הטריטוריאלי
וביכולת הפיתוח של מדינה פלסטינית עתידית.



הכשרת המאחז מהווה הקמת התנחלות חדשה – המאחז חוות גלעד מרוחק ומבודד מהתנחלויות
אחרות והכשרתו תהווה למעשה הקמה של התנחלות חדשה בלב השטח הפלסטיני .חשוב להדגיש שלא
מדובר רק בהכשרה של המבנים הקיימים ,אלא באישור תכנית בניה שתביא להרחבה של המאחז
ולבניית עשרות יחידות דיור נוספות .בסופו של דבר ,ישראל תיאלץ לפנות את המאחז במסגרת של
הסכם של שתי מדינות ,והוספה של עשרות משפחות נוספות תקשה מאוד על ההגעה להסכם.



פרס לעבריינים  -ממשלת ישראל מעבירה שוב ושוב מסר בעייתי בכל הקשור לשלטון החוק כאשר
מדובר במתנחלים .גם במקרה זה מדובר בעשרות משפחות שהחליטו על דעת עצמן לקבוע עובדות
בשטח ,להקים את ביתן בניגוד לחוק ללא תכנית ,ללא היתרי בניה ועל קרקע לא להם .למרות ששלטון
החוק הוא נר לרגלה של כל חברה דמוקרטית ,כאשר מדובר במתנחלים ,ממשלת ישראל מזלזלת בחוק,
ומעבירה מסר לפיו העבריינות משתלמת ,והמשך ההפקרות וההשתוללות הם לגיטימיים .חשוב לזכור
כי לכל המבנים במאחז הוצאו צווי הריסה מהרגע הראשון .לא ייתכן שהממשלה מתייצבת לימינם של
מפרי החוק ומנסה להכשיר את המאחז בדיעבד ,יחס שאף אוכלוסייה לא הייתה זוכה לו במקרה דומה
באזור אחר בתוככי מדינת ישראל.



אי אפשר להכשיר את המאחז כי מדובר בקרקע פרטית  -כל אדמות המאחז ,כ 350-דונם ,הן אדמות
פרטיות לא מוסדרות .המתנחלים טוענים שהם רכשו את הקרקע ,אך ככל הנראה רק חלקה אחת מתוך
עשרות חלקות שעליהן יושב המאחז ,אכן נרשמה על שמם .הטענה כאילו לאחרונה נרכשה יתר הקרקע
אינה מתקבלת על הדעת משום שמדובר בעשרות חלקות עם מאות בעלים שונים ,ואין שום סיכוי שכולם
הסכימו למכור את הקרקע .הדרך היחידה להכשיר את המאחז היא על ידי הכשרה של גזל קרקע,
בניגוד גמור לעמדות של כל ממשלות ישראל והיועצים המשפטיים עד כה .אך לאור עמדותיו של
היועמ"ש לממשלה הנוכחי (מנדלבליט) ,שהתיר בכמה מקומות הפקעת קרקעות לצרכי התנחלות (ר'
מקרה חרשה ומקרה עפרה) .במידה ומהלך כזה יקודם ויאושר ממשלת ישראל תחצה עוד קו אדום
ותכשיר גזלת קרקע בהיקפים גדולים הרבה יותר מהמקרים הקודמים בו היא נקטה בצעד קיצוני שכזה.



ניצול ציני של רצח מתועב  -שוב ושוב ממשלת ישראל מנצלת באופן ציני ומקומם רצח מתועב ונכנעת
למיעוט קיצוני ומשיחי כדי להעמיק את הכיבוש והאפרטהייד בגדה המערבית למרות שלכולם ברור
שעל שטח זה תקום מדינה פלסטינית בעתיד.
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עם כל הכאב על הרצח הנורא של תושב המאחז זו לא סיבה להכשיר עבריינות בוטה כל כך,
על אדמות פרטיות של פלסטינים .הכשרת המאחז תבהיר לכולם כי אין בכוונת הממשלה
לקדם הסכם שלום אלא אך ורק להעמיק את האחיזה בשטחי הגדה ולמנוע אפשרות
להקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל .בהכשרת המאחז הממשלה מעודדת הפרת חוק
ושולחת מסר למתנחלים כאילו הכל מותר והעבריינות משתלמת.

