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  2017בהתחלות הבניה בהתנחלויות בשנת  מהממוצע 17%עליה של 

 "מבודדות"בהתנחלויות  מתוכן 78%

 

 : )לא כולל מזרח ירושלים( 2017בניה בגדה המערבית  – ממצאים עיקריים

 )ספירת שלום עכשיו לפי תצלומי אויר( התחלות בניה

  מעל  %17-כ, 20171בשנת  ת בהתנחלויותיחידות דיור חדשות החלו להיבנו 2,783לפי ספירת שלום עכשיו

-לעומת התקופה המקבילה ב ירידה קלהאמנם ניכרת , לפי ספירת שלום עכשיו. 2009לממוצע השנתי מאז 

היתה שנה יוצאת דופן  2016. יש לציין ששנת 2015( בהשוואה לשנת 23%, אך עליה משמעותית )2016

  .  2009ממוצע השנתי מאז מעל ה 20%-שעמדה על כ מבחינת כמות התחלות הבניה

 פנות ככל הנראה שישראל תצטרך למבודדות יח"ד( היו בהתנחלויות  2,168מהתחלות הבניה ) 78%-כ

 . (ממזרח לתוואי הגבול המוצע ביוזמת ז'נבהבמסגרת הסכם קבע )

 36% (997 הן ממזרח )הבנויה גדר בין ההן יח"ד(  1,290) 46% לתוואי המתוכנן של גדר ההפרדה, ועוד יח"ד

    הם ממערב לגדר הבנויה.  18%רק  .תוואי הגדר המתוכנןלבין בפועל 

  אינה חוקית לפי החוקים שהחילה ישראל בהתנחלויות )ללא קשר  היאיח"ד(  282מהבניה ) 10%לפחות

מכל הבניה( במאחזים  8%יח"ד ) 234מתוכן החוקיות של ההתנחלויות עצמן לפי הדין הבינלאומי(, אי ל

 יים. בלתי חוק

 יח"ד( היתה של מבני קבע, והיתר מבנים יבילים )קרוואנים(.  2,544מהבניה ) 91%-כ 

 68  מבנים לתעשיה או חקלאות.  69מבני ציבור )בתי ספר, גנים, בתי כנסת וכו'( החלו להיבנות, בנוסף על 

 

 (7201דצמבר -קידום תכניות ומכרזים )ינואר

  (2016-יח"ד ב 2,657התנחלויות שונות )לעומת  59-דיור ב יחידות 6,742-ל קודמו תכניות 2017בשנת . 

 ממזרח לתוואי המוצע ביוזמת  מבודדותיח"ד( הן בהתנחלויות  4,471מיחידות הדיור המתוכננות ) 66%-כ

 .ז'נבה

  (. 2016-יח"ד ב 42יח"ד בהתנחלויות )לעומת  3,154 פורסמו מכרזים לבניית 2017-ב –שיא בפרסום מכרזים 

 

 2017ות נוספות בשנת התפתחוי

 ומדרום לדהריה  (קדם ערבהמדרום ליריחו )מצפון לרמאללה )נווה אח"י(,  ,מאחזים חדשים הוקמו שלושה

 , מדרום לשכם. התנחלות חדשה עמיחיבנוסף הוקמה באופן רשמי . )החווה של שבתאי(

 אפשר כניסה נוספת יש (חלק מכביש הטבעת המזרחי) ל כביש עוקף חדש לטובת המתנחליםחלה בניה שה

  לירושלים מההתנחלויות שמצפון לירושלים. 

 977 לצורך הכשרת המאחזים פלגי מים והרואה והרחבתם.  –מדרום לשכם  וכרזו כאדמות מדינהדונם ה 

  יחידות דיור בלב חברון, בשטח שהיה  31בהיתר בניה שניתן להקמת  התנחלות חדשה בחברוןאושרה הקמת

  בעבר התחנה המרכזית של חברון ומשמש כיום כבסיס צבאי. 

                                                           
היתה  2017-(, ותקופת הדו"ח ל2016עד יוני  2015שים בלבד )ספטמבר היתה תשעה חוד 2016מסיבות טכניות תקופת הדו"ח לשנת  1

החודשים  15(. לצורך חישוב ההשוואה לממוצע השנתי, התייחסנו לחמישית מהספירה של 2017עד ספטמבר  2016חודשים )יולי  15של 
יח"ד  2,226=2,783-557ספרנו  2017-וביח"ד  2,371= 557+ 1,814ספרנו  2016, כך שלצורך ההשוואה בשנת 2016כאילו נעשתה בשנת 

 (.  2,783החודשים ) 15-בלבד. כל שאר הנתונים בדו"ח מתייחסים לסך כל הבניה שנספרה ב

http://peacenow.org.il/kedem-arava
http://peacenow.org.il/amichay-jurisdiction
http://peacenow.org.il/east-ring-road
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Declaration-State-Land-Palgei-Mayim-Haroeh-2017.pdf
http://peacenow.org.il/new-plan-hebron
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 פירוט והרחבה: 

ספירת שלום עכשיו של התחלות הבניה בשנת  - שישראל תצטרך לפנותהתנחלויות מבודדות ב –רוב הבנייה 

מקומות היותר קשים לפתרון מבחינת הסכם של שתי מדינות, מהבניה נעשתה דווקא ב 78%מגלה כי  2017

מודל של הסכם קבע ישראלי פלסטיני שהוסכם היא  יוזמת ז'נבהשל יוזמת ז'נבה. הגבול המוצע ממזרח לתוואי 

הסכמה, גם אם לא פורמלית,  והיא כיום המסמך היחיד שלגביו ישישראלים ופלסטינים ע"י באופן לא רשמי 

של הנהגה משמעותית בשני הצדדים. לפי המודל, ישראל תוכל לספח לשטחה חלק מההתנחלויות ובתמורה 

  תיתן למדינה הפלסטינית קרקע חלופית מתוך שטח ישראל. 

המשך הבניה בהתנחלויות בכלל, ובהתנחלויות המבודדות בפרט מובילות את ישראל למצב שבו יהיה קשה 

 אוד להגיע לפתרון של שתי מדינות. מ

 

 
 מפת תוואי הגדר הבנוי והמתוכנן

 

 
 מפת הגבול המוצע של יוזמת ז'נבה

 יח"ד( ממזרח לתוואי המתוכנן של הגדר 997מהבניה ) 36%  

 יח"ד( בין התוואי הבנוי למתוכנן 1,290מהבניה ) 46%  

 )השטח האדום במפה(

)השטח  ר הבנויהיח"ד( ממערב לגד 496מהבניה ) 18%  

 הכחול במפה(

 יח"ד( ממזרח לתוואי יוזמת ז'נבה 2,168מהבניה ) 78%      

 יח"ד( ממערב לתוואי יוזמת ז'נבה 615מהבניה ) 22%     

 )בשטח הכחול במפה(

 

  

http://www.heskem.org.il/
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 ההתנחלויות עם הבניה הכי גדולה

וצע ביוזמת ז'נבה הן התנחלויות ממזרח לתוואי המ חלויות שבראש רשימת התחלות הבניהההתנ מרבית

 שישראל תצטרך, ככל הנראה, לפנות במסגרת הסכם קבע: 

תושבים(, היא  9,000-ההתנחלות אפרת מדרום לבית לחם )קרוב ל 2016-כמו ב –בהתנחלות אפרת  בניה

ת גבעת , מהן בשכונויחידות דיור חדשות 292 – 2017בשנת גם נספרו הכי הרבה התחלות בניה ההתנחלות שבה 

. גבעת הדגן וגבעת התמר נחשבו מאחזים בלתי חוקיים שקיבלו אישור יח"ד( 89) וגבעת התמר יח"ד( 183) הדגן

בדיעבד, ובעקבות מכרזים שפורסמו לפני שנים אחדות תחת ממשלות נתניהו הקודמות, הולכות ונבנות בימים 

 אלה. 

תר קשות לפשרה במסגרת הסכם ההתנחלות אפרת, על אף היותה באזור גוש עציון, היא אחת ההתנחלויות היו

ביוזמת ז'נבה למשל, הוסכם על פינויה. הסיבה לכך היא משום שאפרת שוכנת ממזרח לכביש הראשי קבע. 

כך תיחסם מצפון לדרום בין בית לחם לחברון. אם ישראל תבקש לספח את אפרת, היא תספח גם את הכביש וב

חוסמת את הפיתוח הפוטנציאלי של העיר בית לחם כל התנועה הפלסטינית מבית לחם דרומה. בנוסף, אפרת 

 .ראו עוד כאןמדרום. על אפרת 

  

שוכנת תושבים( ה 7,100התנחלות בעייתית נוספת היא ההתנחלות קרני שומרון ) –קפיצה בבניה בקרני שומרון 

על הציר שבין קלקיליה לשכם. לפי תוואי הגדר המתוכנן ע"י הממשלה קרני שומרון היא במרכז "אצבע" 

 261החלו להיבנות בקרני שומרון  2017התנחלותית שמגיעה עד סמוך לשכם )ההתנחלות קדומים(. בשנת 

 . 2014-וב 2013-ה של מכרזים שפורסמו בהבניה היא תוצאיחידות דיור חדשות. 

 

 . 2015-ו 2014-תוצאה של מכרזים שפורסמו ב –יחידות דיור  126 – אלפי מנשה

 

יחידות דיור. בביתר עילית החלה להיבנות שכונה חדשה )ביתר עילית ג'( על גבעה ממערב  270 – ביתר עילית

על הכוונה שלא להרחיב התנחלויות מעבר  הו מתחילת השנהלהודעה של נתנילהתנחלות הבנויה. בניגוד 

שלהן, מסתבר שבהתנחלויות רבות ההרחבות הן על שטחים חדשים הרחק מהשטח הבנוי.  "טביעת הרגל"ל

 . 2015-וב 2014-הבניה היא תוצאה של מכרזים שפורסמו ב

 

 

 2016 ביתר עילית,

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2016/01/E2-factsheet-10-Hebrew.pdf
http://peacenow.org.il/no-restraint
http://peacenow.org.il/no-restraint
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 יחידות דיור בשכונת ביתר עילית ג'.  80התחלת בניה של  – 2017ביתר עילית 

 

 

 2015אספר, 

 

 

 2017אספר, 
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 2016סלעית, 

 

 

 2017סלעית, 

 

  קידום תכניות: 

בתחילת השנה הודיע נתניהו כי מעתה ישיבות מועצת התכנון העליונה  -עליה משמעותית בכמות התכנון 

ז ארבע פעמים בשנה, במטרה להרוויח שקט מביקורת ציבורית ובינלאומית שתתרכז באותם יתקיימו במרוכ

ימים בלבד. ישיבות מועצת התכנון התקיימו בינואר ובפברואר, ביוני ובאוקטובר ואושרו בהן )להפקדה או 

ד הן בהתנחלויות יח" 4,471 –מהן  2/3-התנחלויות שונות. כ 59-יחידות דיור ב 6,742תכניות עם  88למתן תוקף( 

 שישראל תצטרך ככל הנראה לפנות במסגרת הסכם, מחוץ לתוואי הגבול המוצע לפי יוזמת ז'נבה. 

 6,929קודמו  2014-יח"ד; וב 1,732קודמו  2015-יח"ד; ב 2,613-קודמו תכניות ל 2016בשנת  –לשם השוואה 

 פברואר-אישורי ינואר, אישורי יוני, אישורי אוקטובריח"ד. לפירוט והרחבה ראו:  

 

יח"ד בהתנחלויות )לא כולל מכרז נוסף  3,154ם לבניית מתחילת השנה פורסמו מכרזי –שיא בפרסום מכרזים 

יח"ד( היו בהתנחלויות שמחוץ לתוואי הגבול  1,533יח"ד במזרח ירושלים(. כמחצית מהמכרזים ) 130לבניית 

 – 2014-יח"ד, וב 560 – 2015-יח"ד, ב 42-פורסמו מכרזים ל 2016המוצע ע"י יוזמת ז'נבה. לשם השוואה בשנת 

 . לגרף המכרזים לפי שנים ראו כאןיח"ד.  2,359

http://peacenow.org.il/plans_october_2017
http://peacenow.org.il/planning-committee-060617
http://peacenow.org.il/government-announcement-2500-units
http://peacenow.org.il/settlements-watch/matzav/construction
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 7201התפתחויות נוספות בשנת 

  (על תופעת המאחזים החדשים ראו נספח) 2017במהלך מאחזים חדשים הוקמו  שלושה

, נכנסו כמה משפחות לאתר הישן של ההתנחלות "בית הערבה", ששימש בשנים 2017בתחילת שנת  – קדם ערבה

האחרונות למגורי פועלים זרים של ההתנחלויות עד שננטש. המועצה האזורית מגילות, פועלת להקמת 

אביגדור  ביקר במאחז שר הביטחון, 2017בספטמבר  17-התנחלות חדשה במקום, עבור מאות משפחות. ב

 ליברמן והביע תמיכה בהקמת התנחלות במקום.  

 

 

 השלט המתוקן להתנחלות החדשה "קדם ערבה". 

 

 

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/OutpostsUpdateMarch2018.pdf
http://peacenow.org.il/kedem-arava
https://www.facebook.com/megilot.deadsea/posts/1477297942354345
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, 2017ביולי  יניבהתנחלות חלמיש ע"י מחבל פלסט בעקבות הרצח המזעזע של משפחת סלומון –נווה אח"י 

. המאחז החדש הוקם מחוץ לגדר ההיקפית בסמוך להתנחלות )מצפון לרמאללה(הקימו המתנחלים מאחז חדש 

של ההתנחלות, מעבר לכביש בין עירוני שמחבר בין ישובים בסביבה. כוונת המתנחלים היא להפוך את הכביש 

סביבה. מאז הקמת המאחז הציב צה"ל נים מהך למנוע תנועת כלי רכב פלסטילכביש פנימי בתוך ההתנחלות ובכ

 מחסומים בכביש והגביל את נסיעת הפלסטינים בו. 

 

 

 המאחז "נווה אחי"

 

שלט האוסר על כניסת פלסטינים לכביש, בערבית: "אזור זה הפך לאזור בשליטת היהודים. אסור לערבים להיכנס לאזור 

 הזה ומהווה סכנת חיים". 
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דונם מדרום לדהריה,  15-חווה חקלאית חדשה על שטח של כהוקמה  2017ך שנת במהל –החווה של שבתאי 

-החווה הוקמה מדרום לחווה חקלאית אחרת, מאחז חוות מור, שהוקם עוד בעומרים. -בסמוך להתנחלות טנא

רהוה, שמתגוררים בסמוך, מדווחים כי מאז הקמת החווה הם סובלים מהצקות -פלסטינים מח'רבת א. 1999

 מצד תושבי החווה, ומהגבלת הגישה שלהם למרעה בסביבה.  ואיומים

 

   

 2018החווה של שבתאי, מארס 
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 בניה לפי התנחלות: הרשימת התחלות 

 צד גדר צד יוזמת ז'נבה סוג התחלות בניה התנחלות

 מזרח מזרח מאחז 3 אביגיל

 מזרח מזרח התנחלות 54 אבני חפץ

 מזרח מזרח התנחלות 1 אבנת

 מערב מזרח התנחלות 74 ילותאגן האי

 מזרח מזרח התנחלות 86 אדם

 מערב מערב התנחלות 12 אורנית

 מזרח מזרח מאחז 11 אחיה

 מזרח מזרח מאחז 1 איבי הנחל

 מזרח מזרח התנחלות 3 איתמר

 מזרח מזרח מאחז 2 573איתמר 

 מזרח מזרח התנחלות 22 אלון מורה

 תוכנןבין הבנוי למ מזרח מאחז 7 אלוני שילה

 מערב מערב התנחלות 126 אלפי מנשה

 מערב מערב התנחלות 1 אלקנה

 מזרח מזרח התנחלות 27 אספר

 בין הבנוי למתוכנן מזרח התנחלות 20 אפרת

 בין הבנוי למתוכנן מזרח התנחלות 110 אריאל

 מזרח מזרח מאחז 13 אש קודש

 מערב מזרח התנחלות 23 אשכולות

 בין הבנוי למתוכנן חמזר התנחלות 15 בית אריה

 מזרח מזרח התנחלות 5 בית הערבה

 בין הבנוי למתוכנן מערב התנחלות 270 ביתר עלית

 מזרח מזרח מאחז 3 בני אדם

 מזרח מזרח התנחלות 5 בקעות

 בין הבנוי למתוכנן מזרח התנחלות 5 ברוכין

 מזרח מזרח מאחז 3 ברוש

 בין הבנוי למתוכנן מזרח התנחלות 3 ברקן

 מערב מערב מאחז 32 עין מערב בת

 מזרח מזרח מאחז 6 725גבעה 

 בין הבנוי למתוכנן מערב התנחלות 6 גבעות

 בין הבנוי למתוכנן מזרח התנחלות 183 גבעת הדגן

 מזרח מזרח מאחז 1 גבעת הראל

 בין הבנוי למתוכנן מזרח התנחלות 89 גבעת התמר

 מזרח מזרח מאחז 5 גבעת סלעית

 מזרח מזרח לותהתנח 3 גיתית

 מזרח מזרח התנחלות 20 דולב

 מזרח מזרח מאחז 2 היובל

 מערב מערב התנחלות 2 הר אדר

 מערב מזרח התנחלות 3 הר גילה

 מערב מערב התנחלות 6 הר שמואל

 מזרח מזרח התנחלות 15 ורד יריחו

 מזרח מזרח מאחז 2 זית רענן

 מזרח מזרח מאחז 2 חוות גלעד

 בין הבנוי למתוכנן מזרח זמאח 11 חוות יאיר

 מזרח מזרח מאחז 2 חוות שקד

 מערב מזרח התנחלות 9 חיננית
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 מזרח מזרח מאחז 8 חרשה

 מערב מערב התנחלות 3 חשמונאים

 מערב מזרח התנחלות 14 טל מנשה

 מזרח מזרח התנחלות 6 טלמון

 מזרח מזרח התנחלות 10 טנא

 מזרח מזרח התנחלות 3 יפית

 מזרח מזרח ותהתנחל 19 יצהר

 בין הבנוי למתוכנן מזרח התנחלות 6 יקיר

 מזרח מזרח התנחלות 47 כוכב השחר

 מזרח מזרח התנחלות 34 כוכב יעקב

 מזרח מזרח התנחלות 1 כפר תפוח מערב

 מזרח מזרח התנחלות 46 כרם רעים

 מזרח מזרח מאחז 24 כרמי דורון

 מזרח מזרח התנחלות 7 להבת יצהר

 בין הבנוי למתוכנן מזרח ותהתנחל 73 לשם

 מזרח מזרח מאחז 4 מבואות יריחו

 מזרח מזרח התנחלות 10 מגדלים

 מערב מערב התנחלות 66 מודיעין עילית

 מזרח מזרח מאחז 1 מול נבו

 מזרח מזרח התנחלות 1 מחולה

 מזרח מזרח התנחלות 2 מכורה

 מזרח מזרח מאחז 7 מעוז צבי

 בין הבנוי למתוכנן במער התנחלות 64 מעלה אדומים

 בין הבנוי למתוכנן מזרח מאחז 4 מעלה ישראל

 מזרח מזרח התנחלות 6 מעלה מכמש

 מזרח מזרח התנחלות 12 מעלה עמוס

 מזרח מזרח מאחז 2 מעלה עמוס מערב

 בין הבנוי למתוכנן מזרח התנחלות 3 מעלה שומרון

 בין הבנוי למתוכנן מזרח התנחלות 18 מצדות יהודה

 מזרח מזרח מאחז 8 דני מצפה

 בין הבנוי למתוכנן מערב מאחז 2 מצפה החיש

 מזרח מזרח מאחז 1 מצפה יאיר

 מזרח מזרח התנחלות 33 מצפה יריחו

 מזרח מזרח מאחז 1 מצפה לכיש

 מזרח מזרח התנחלות 1 משואה

 מערב מערב מאחז 9 משואות יצחק הישנה

 מזרח מזרח התנחלות 9 משכיות

 מערב מערב נחלותהת 12 מתתיהו

 מזרח מזרח התנחלות 5 נגוהות

 מזרח מזרח מאחז 7 נווה ארז

 מערב מערב מאחז 1 נווה דניאל צפון

 בין הבנוי למתוכנן מזרח התנחלות 6 נופי פרת

 בין הבנוי למתוכנן מזרח התנחלות 2 נופים

 מזרח מזרח התנחלות 14 נילי

 מזרח מזרח התנחלות 39 נעלה

 מזרח מזרח תהתנחלו 4 נעמי

 מזרח מזרח התנחלות 17 נריה

 מזרח מזרח התנחלות 2 נתיב הגדוד

 מזרח מזרח התנחלות 2 סוסיא

 מערב מזרח התנחלות 78 סלעית
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 מערב מזרח התנחלות 1 סנסנה

 מזרח מזרח התנחלות 1 עטרת

 מזרח מזרח התנחלות 25 עינב

 מזרח מזרח התנחלות 3 עלי

 בין הבנוי למתוכנן מזרח התנחלות 11 עלי זהב

 בין הבנוי למתוכנן מזרח התנחלות 84 עמנואל

 מזרח מזרח התנחלות 25 עפרה

 מערב מערב התנחלות 3 עץ אפרים

 מזרח מזרח מאחז 7 עשהאל

 בין הבנוי למתוכנן מזרח התנחלות 24 פדואל

 מזרח מזרח התנחלות 10 פני חבר

 מזרח מזרח מאחז 19 פני קדם

 מזרח מזרח התנחלות 3 פסגות

 מזרח מזרח התנחלות 8 פצאל

 מערב מזרח התנחלות 11 צופים

 בין הבנוי למתוכנן מזרח התנחלות 12 קדומים

 מזרח מזרח מאחז 3 קידה

 מזרח מזרח התנחלות 4 קליה

 מזרח מזרח התנחלות 96 קרית ארבע

 בין הבנוי למתוכנן מזרח התנחלות 261 קרני שומרון

 בין הבנוי למתוכנן מזרח התנחלות 1 רבבה

 מזרח מזרח התנחלות 2 רותם

 מזרח מזרח התנחלות 5 רחלים

 מערב מזרח התנחלות 10 ריחן

 מזרח מזרח התנחלות 2 רימונים

 מזרח מזרח מאחז 11 רמת גלעד

 מזרח מזרח התנחלות 7 שבות רחל

 מזרח מזרח התנחלות 9 שבי שומרון

 מזרח מזרח התנחלות 1 שדה בר

 מזרח מזרח נחלותהת 19 שילה

 מזרח מזרח מאחז 3 שירת העשבים

 מזרח מזרח מאחז 2 שכונת גל

 מזרח מזרח התנחלות 2 תומר

 מזרח מזרח התנחלות 8 תלם

 מזרח מזרח התנחלות 28 תקוע

 מזרח מזרח מאחז 4 תקוע ד

       2,783 סה"כ 


