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לכבוד
לשכת התכנון
ת"ד  ,16בית אל 90631
באימיילshulamitto@iplan.gov.il :
שלום רב,

הנדון :התנגדות לתכניות מתאר מפורטות מס'  420/4/7ומס' 420/4/10
מבוא
הננו מתכבדים להגיש לוועדה הנכבדה את התנגדויותינו לתכניות מתאר מפורטות מס'  420/4/7ומס'
 420/4/10שבנדון (להלן" :התכניות") .מכיוון שטענותינו נוגעות לשתי התכניות גם יחד ,בחרנו ,לשם
הנוחות ,להגיש את שתי ההתנגדויות במסמך אחד .אך ככל שהדבר דרוש ,נבקש לראות במסמך זה שתי
התנגדויות נפרדות ,לכל אחת מהתכניות בנפרד ,ובהתאם לזמן אותנו לדיון בכל אחת מהתכניות.
עמדתנו ,בתמצית ,היא כי דין התכנית להידחות מהנימוקים הבאים:
א .התכנית תפגע פגיעה אנושה באפשרויות הפיתוח לאוכלוסיה הפלסטינית בגדה המערבית ובמזרח
ירושלים ולכן יש להשאיר את השטח לתכנון פיתוח פלסטיני ולא לפיתוח ישראלי.
ב .מבחינת האוכלוסיה הישראלית אין כל יתרון להקמת ההתנחלות דווקא בשטח המוצע .היא תתפקד
כפרבר של ירושלים ללא כל רצף אורבני או אף טריטוריאלי.
עקרונות התכנון שבבסיס התנגדותנו תקפים לכל תכנית מדינית שנמצאת על סדר היום המדיני ובכלל זה
תכניות הסיפוח ותכנית הנשיא טראמפ ,להסכם שלום של שתי מדינות לשני עמים או אף למקרה של
השארת המצב כפי שהוא ללא פתרון.

בנוסף ,ההחלטה שמונחת על כתפי מועצת התכנון הנכבדה בנוגע לתכניות שבנדון ,היא כבדת משקל
ותחרוץ את גורלם של הדורות הבאים של הישראלים והפלסטינים .הקמת ההתנחלות המוצעת בתכניות
שמובאות כעת לאישור המועצה תיקבע האם יתאפשר לישראל סיכוי להסכם מדיני יציב ובר קיימא עם
מדינה פלסטינית בשכנותה ,או חלילה ,ייסתם הגולל על אפשרות זו .גם במנותק לשאלת הסכם מדיני,
התכנית תקבע האם ניתן יהיה לקיים איזשהו פיתוח בר קיימא לאוכלוסיה הפלסטינית בגדה המערבית,
או שמא ייגזר עליה לחיות בתת פיתוח ,שלא יאפשר צמיחה כלכלית וחברתית ותנאי חיים ראויים .שאלות
אלה אינן "רק" שאלות מדיניות או פוליטיות ,ואסור למועצה לפטור את עצמה מהעיסוק בהן בתואנה
שמדובר בשאלות מדיניות ולא תכנוניות .המדובר בשאלות הרות גורל מבחינה תכנונית ,בשאלות של
תכנון אזורי המביא בחשבון את כלל תושבי האזור ואת הדורות הבאים.
כל הטענות דלהלן בדבר הצורך הקריטי בשטח עבור הפיתוח הפלסטיני תקפות הן בתרחיש שבו הגדה
המערבית ממשיכה להיות תחת שליטת ישראל ,וביתר שאת בתרחיש לפיו מוקמת מדינה פלסטינית
בשטחי הגדה המערבית.
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 E1 .Iוהפיתוח הפלסטיני
א E1 .הוא עתודת הקרקע היחידה בירושלים המזרחית בגודל ,איכות ורציפות
משמעותיים לפיתוח העיר; בניה ישראלית ב  E1פוגעת באפשרות לפתח בירושלים
המזרחית את העיר המרכזית של הגדה המערבית (ובמקרה של הסכם מדיני  -את עיר
הבירה של פלסטין)
.1
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ירושלים המזרחית היא העיר הפלסטינית הגדולה ביותר בגדה המערבית ,יחד עם פרבריה היא
יוצרת מטרופולין עם מעל  450,000תושבים (המטרופולין ירושלים המזרחית כולל את השכונות
הפלסטיניות בתוך תחום השיפוט של ירושלים והשכונות הצמודות להן כגון אבו-דיס ,ענאתה ועוד)1.
כעיר מרכזית וכעיר בירה עתידית ,ירושלים המזרחית תשמש לכל הפחות למוסדות השלטון
המרכזיים (והלאומיים) ולשימושים נלווים  -מוסדות אקדמיה ומחקר ,תעסוקה ותשתיות ,תיירות
ומסחר ,תרבות וספורט .בטווח הרחוק נראה ביקוש רב מהממוצע ,והכְ ָונָה של פיתוח ,על-ידי כוחות
השוק ועל ידי גורמי תכנון ,לאזור זה.
כלומר  -גם אם יש הטוענים כאילו עתודות הקרקע במזרח ירושלים עבור האוכלוסיה הפלסטינית
כיום הינן גדולות יותר מאשר אלו של ירושלים המערבית ביחס לאוכלוסיה היהודית (דבר שהוא
כשלעצמו שנוי במחלוקת) ,הרי שאין ספק שבבחינה של כמות הפיתוח העתידי הנדרש ,היחס הינו
הפוך לחלוטין :לירושלים המזרחית מחסור חמור בעתודות קרקע ,ביחס לצפי השטחים הנדרשים
לפיתוח .מניעת בניה פלסטינית באזור  E1תחריף עוד יותר את מצוקת הדיור באזור ירושלים
המזרחית ,היא תיאלץ אנשים להגר אל מחוץ לאזור ,תביא לעלייה משמעותית במחירי הדיור ,תגדיל
את הצפיפות והמצוקה של אלה שיישארו בעיר.
יתרה מכך  -לפיתוח מסוג זה נדרשות עתודות קרקע בעלות מאפיינים ייחודיים:
א .שטח מאוחד וגדול;
ב .קירבה למרכזים עירוניים קיימים של מגורים ,תעסוקה ,ותיירות (כדוגמת העיר העתיקה);
ג .שטח וורסטילי  -למגוון שימושים גדולים וייחודיים ,והשילוב ביניהם בתכנון בשימושים
מעורבים.
ד .שטח ב"צמידות דופן" (לפי עיקרון התכנון הישראלי שנקבע בתמ"א  ,)35עם רציפות של
שימושים ובינוי ,ולא רק כבישים אל העיר.
 E1הוא עתודת קרקע ייחודית באזור ,בגודל  12,000דונם ,ובצמידות למזרח ירושלים .היא מורכבת
משלוש שלוחות היורדות מרכס הר הצופים והר הזיתים .טופוגרפיה זאת יוצרת קישוריות גבוהה
לכיוון ירושלים המזרחית ,וניתוק לכיוון דרום (מעלה אדומים) וצפון .להבדיל מקרקעות פנויות
אחרות באזור ,היא יחסית פחותה בערכים סביבתיים ,נופיים או חקלאיים .לפיכך היא עתודת
הקרקע היחידה באזור העונה על התנאים שתוארו.
 E1הוא האתר היחידי בסביבת ירושלים היכול לשמש למגוון שימושים כגון בניה משולבת של
מגורים ,תעסוקה ומבני ציבור בצורה מאוחדת ובהיקף נרחב ומיידי ,תשתיות ציבוריות ומתחמים
ציבוריים מורכבים כדוגמת מתחם ספורט.
 E1מתחבר בשימושים ובינוי רציפים ו"צמודי דופן" ,ובאמצעות רשת דרכים צפופה וישירה,
לירושלים המזרחית ,דרך א-זעים למשל ומשם לאלעזריה ,משם לסילוואן ומשם לעיר העתיקה,

1על פי נתוני הלמ"ס הישראלי  2018לשכונות בתוך תחום השיפוט ,ומפקד האוכלוסין הפלסטיני  2017לשכונות מחוץ
לו.
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וכמובן לכלל העיר המזרחית .מרקם עירוני רציף ואינטנסיבי כזה מאפשר הליכה ברגל ,וקשרים
קהילתיים וכלכליים בעיר כולה.
 .8מכאן שבניה פלסטינית ב  E1תהווה עיבוי של העיר הקיימת  -שכונה חשובה וייחודית בתוך מארג
השכונות של ירושלים המזרחית.
 .9בכל המאפיינים האלו ,אין תחליף ל  E1כעתודת קרקע במטרופולין מזרח ירושלים.
 .10תכניות הבניה הישראליות ב  E1מיועדות על פי אופיין לאוכלוסייה יהודית (מבחינת תהליך התכנון,
והתוצרים כדוגמת אופי מגורים ,רשת התחבורה ועוד) ,ולא יוכלו לשמש את האוכלוסיה
הפלסטינית.
 .11לפיכך בניה ישראלית ב  E1תפגע ביכולת של מזרח ירושלים לתפקד ולצמוח כעיר המרכזית בגדה
המערבית.

מפהs--r :
מטרופולין ירושלים המזרחית (שכונות פלסטיניות בחום) וירושלים המערבית (שכונות ישראליות בכחול) – E1
היא עתודת קרקע חיונית ואחרונה לפיתוח מטרופולין מזרח ירושלים
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ב E1 .הוא עתודת הקרקע היחידה בלב המטרופולין רמאללה-ירושלים-בית לחם,
ומאפשר את רציפות השימושים בין ירושלים המזרחית לשאר המטרופולין .בניה
ישראלית בו פוגעת במרכז הכלכלי והציבורי של הגדה המערבית ותהפוך את ירושלים
המזרחית למובלעת באזור
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ל  E1חשיבות לא רק עבור ירושלים המזרחית ,אלא עבור המרחב המטרופוליני כולו.
מרחב רמאללה-ירושלים-בית לחם אינו רק סובב את המרכז השלטוני-היסטורי-תיירותי של הגדה
המערבית ושל פלסטין העתידית ,אלא מהווה גם את המטרופולין הכלכלי ,ציבורי ותרבותי המרכזי
של הגדה המערבית  -כלומר שילוב תיפקודי הדומה לגוש דן וירושלים הישראליות.
מכאן שבמרחב המטרופוליני נדרשות עתודות קרקע לטווח ארוך E1 .היא אחת מעתודות הקרקע
היחידות שהינן בלב אותו מרחב מטרופוליני מרכזי-אזורי (להבדיל מבשוליו) .לכן פוטנציאל הפיתוח
של  , E1והיכולת התיפקודית של האתר בתוך המערך המטרופוליני ,הינן משמעותיות בהרבה ביחס
לעתודות קרקע אחרות .למשל במרחק נסיעה למוקדי תעסוקה ,ביכולת לשרת מספר שכונות וערים
גדול יותר הסובבות אותו ,וכדומה.
לפיכך ,התנחלות ישראלית ב  E1אינו דומה להתנחלות ישראלית בסמוך לעיר פלסטינית משנית
בגדה ,או בפריפריה של הפיתוח האזורי .להתנחלות ישראלית ב  E1השפעה מכרעת על המרכז של כל
הגדה המערבית.
יותר מכך  -בינוי ישראלי ב  ,E1יחד עם שאר עיירות הלווין של ירושלים בגדה המערבית ,מנתק
את ירושלים המזרחית מסביבתה ,ומותיר אותה כמובלעת .בטווח הרחוק יוביל הדבר לגסיסה
סופית של העיר .במקום עיר מרכזית שמהווה מרכז כלכלי עירוני (או אף עיר בירה) ,היא תהפוך
לאזור ספר ששוכן במרכז המרחב הפלסטיני.

ג E1 .יהווה מוקד לכל הגדה המערבית ,עקב הימצאו בחיבור בין הרצועה המרכזית
צפון-דרום של הגדה (מג'נין לחברון) ,והרצועה המרכזית מזרח-מערב (מירושלים
ליריחו) .בניה בו תפגע בתפקוד זה ברמה האזורית
 .17ניתן לחלק את הגדה המערבית למספר רצועות אורך .כל אחת בעלת מאפיינים ותיפקודים אחרים.
הרצועה המרכזית ,לאורך כביש  60מג'נין לחברון ,הינה אזור הפיתוח העיקרי E1 .ממוקם בלב
הרצועה זאת וצריך להוות רצף שימושים ברמה אזורית ,בדומה לרמה המטרופולינית .מבחינה זו,
פיתוח פלסטיני בבקעה ,לדוגמא ,לא מהווה תחליף לפיתוח ברצועה המרכזית.
 .18ברדיוס היוממות סביב ( E1המרחק הנהוג לנסיעה יומית לעבודה וכדומה ,כ 30-ק"מ בקירוב)
נמצאות לא רק ערי מטרופולין רמאללה-ירושלים-בית לחם ,אלא מרחב אזורי שלם הכולל את יריחו
במזרח ,בידו במערב ועוד .אין עוד עתודת קרקע בעלת פוטנציאל כזה להתפתח למרכז תעסוקה
אזורי למשל.
 .19בנוסף E1 ,גם צמוד לכביש ירושלים-יריחו ,וכך ,יחד עם היותו חלק מרצף הרצועה המרכזית ,הוא
במרכז צומת בעל חשיבות אזורית מכרעת .בניה פלסטינית ב  E1לא רק תחבר אותו לעיר ותהווה
עתודת קרקע מטרופולינית ,אלא היא תיצור מעין  - hubמוקד אזורי המקשר בין יריחו (והחיבור
לירדן)  -צפון הגדה  -ודרום הגדה ,בצמידות לכבישים ראשיים .אזור כזה יכול לשמש לשימושים
אזוריים ייחודיים  -כגון מרכז תחבורה ראשי ,אצטדיון לאומי ,קריית עסקים מרכזית ,או קריית
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לאום ,פארק ושטחים פתוחים בשימושים מעורבים עם מגורים ותעסוקה במיקום ייחודי וחשוב.
אין אף אתר אחר בגדה אחר בעל פוטנציאל זה.
 .20בניה ישראלית ב  E1תחסום פוטנציאל פיתוח אזורי כזה ,שאין לו תחליף ,וכך תפגע בתיפקוד כולל
של הגדה המערבית.

E1

מפהs--r :
 E1כמוקד מרכזי בגדה המערבית
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ד .עקב הצורך ברציפות צפופה של שימושים מטרופוליניים ,מערכות כבישים לא יכולות
לפתור את הנזקים שתגרום בניה ישראלית ב E1
.21

.22

.23

.24

.25

בניה ישראלית ב  E1תייצר כמובן מרחב המיועד למגורים ושירותים עבור אוכלוסייה ישראלית
בלבד (למעט אולי הפועלים הפלסטינים שיורשו להכנס לשם) .מכאן שתוכניות הבניה ב E1
מעמיקות את מציאות ההפרדה והמובלעות בגדה המערבית.
אי אפשר לתכנן מרחב כפיזור של מובלעות .מאפייני המרחב משפיעים על מאפייני החברה ,ומרחב
קטוע יוצר חברה קטועה .לעומת זאת מרחב רציף ,מאוחד ,מגוון ,מאוזן (בדומה למשל למרכז
ישראל) מאפשר חברה מאוחדת ומגוונת ,עם קשרים מסועפים בין קהילות ,שיוצרים יחד חברה
משגשגת ,בת קיימא.
הקיטועים במרחב איכותי כזה מגושרים על ידי רצף מעברים צפופים .לדוגמא לאורך נחל הירקון
בתל אביב יש מעבר בכל  500מטר בקירוב ,ומחוץ לעיר בכל  2ק"מ .לעומת זאת אורך הקיטוע שיוצר
 E1הינו  6.5ק"מ .כלומר שכביש "מרקם חיים" עוקף ,המנותק מסביבתו ,לא נותן פתרון אפילו
לרציפות תחבורתית.
אך יותר חשוב מרשת הכבישים הוא מה שיש ביניהם (הירקון אינו רק קטיעה אלא אתר חשוב
במרכז הארץ ,החל ממעבר תשתיות ועד אזור פנאי ,ומהווה חלק אינטגרלי מרצף השימושים במרכז
ישראל) .כך גם  E1עם בינוי פלסטיני יהווה אזור בינוי עם רציפות של שימושים עירוניים
אינטנסיביים ,וכך יאפשר את הקשרים המסועפים ,היומיומיים ,הנדרשים בין השכונות והערים
הסובבות ,וכך את אותו מרחב מאחד עבור חברה פלסטינית משגשגת.
שום פתרון תחבורתי במסגרת בניה ישראלית ב  E1לא יאפשר יצירת קשרים צפופים ,מסועפים,
ומגוונים אלו .לפיכך בניה ישראלית ב  E1תותיר את המטרופולין והגדה כולה כמרחב וחברה
מקוטעים ובפיתוח מוגבל.

ה .ההשפעות השליליות של בניה ישראלית ב  E1על הפיתוח הפלסטיני חמורות פי כמה
כשהן נמדדות לטווח ארוך (לדוגמא  30שנים קדימה ,כפי שנבחן עולם התכנון
בישראל)
 .26יש לבחון לא את התיפקוד החלקי של המרחב כיום  -אלא את הצרכים המרחביים של האוכלוסיה
בעשרות השנים הקרובות .כפי שבישראל מושבות בודדות כמו כפר-סבא ורעננה התפתחו לאזור
מטרופוליני מאוחד ,כך צריך לקרות גם במטרופולין רמאללה-ירושלים-בית לחם.
 .27לא מדובר רק בפיתוח על בסיס צמיחה רגילה ,אלא :א .פיתוח עבור צמצום הפערים הכלכליים בין
האוכלוסיות (התמ"ג לנפש הפלסטיני (כ )$3,350-לעומת זה הישראלי (כ ,)2)$44,200-ב .פיתוח עבור
תשתיות ומוסדות חסרים .ג .עבור הגירה  -לגדה המערבית בכלל ,ובאופן מיוחד לירושלים .או
במילים אחרות ,אם לא יתאפשר הפיתוח הפלסטיני ב ,E1-לתושבים באזור יהיו פחות אפשרויות
תעסוקה ,חינוך ושירותים ציבוריים .כתוצאה מכך הם לא יוכלו לממש את מירב הפוטנציאל שלהם
והצמיחה הכלכלית שלהם תהיה מוגבלת ואיטית יותר.
 .28לפיכך יש לשמור עתודות קרקע מרכזיות לטווח ארוך גם אם כיום נראה שהצורך בהן הינו קטן (כפי
שישראל רק בעשור האחרון מתחילה למלא את קרית הלאום בירושלים ,עשרות שנים אחרי תחילת
הקמתה עם מעבר הכנסת ,שמירת עתודות הקרקע היא שאפשרה זאת).
2תמ"ג ללא התאמה לכח קניה ,UNDATA ,מעוגל לחמישים.
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ו .בכל תרחיש מדיני עתידי יש צורך בהקצאת קרקע יעילה ,הגיונית ,מאוזנת והוגנת בין
אוכלוסיות שונות .הקצאת קרקע כזו צריכה להיות מבוססת גם על איכותה (כדוגמת
הקירבה למוקדים קיימים)
 .29תכניות הבניה הישראלית ב  E1גורמות להקצאת קרקע לא יעילה ולא מאוזנת ,שתגרום לפגיעה
ממשית בפוטנציאל הפיתוח והשגשוג של ירושלים וסביבתה .כאמור ,זאת בהיבטים תכנוניים
וכלכליים בלבד ,ללא קשר למצבים מדיניים שונים.
 .30גם הזדמנויות תעסוקה מסוימות עבור פלסטינים ב  E1אינן פתרון כלכלי לצמיחה .לצמיחה יציבה
ובת-קיימא נדרשת בעלות על אמצעי הייצור וגישה עצמאית לקרקע ,מקורות מימון ושווקים.
 .31בהקשר זה יש לציין כי לאחרונה קבע בית המשפט העליון בפסק דין תקדימי בעניין "חוק
ההסדרה" כי לתושבים הפלסטינים בשטחים קיימת הזכות לשיוויון (בג"צ  1308/17עיריית
סילוואד ואח' נ' הכנסת ואח') .קביעה חד משמעית זו משליכה גם על סוגיות תכנוניות ומחייבת את
כל גורמי השלטון לפעול לקידום השיוויון ובוודאי להימנע מלפגוע בו .כפי שראינו לעיל ,גריעת שטח
התכניות שבנדון מהמרחב הפלסטיני תנחית מכה אנושה על פוטנציאל הפיתוח והשגשוג הכלכלי
והחברתי של התושבים הפלסטינים ,ובכך תיגרם פגיעה קשה בזכותם לשיוויון ולכבוד.

בסופו של דבר ,האינטרס הישראלי הוא שכל הסכם מדיני עתידי יהיה מבוסס על מדינות
בעלות הזדמנויות שוויוניות ואופק צמיחה מאוזן ובר-קיימא .בניה ישראלית ב  E1פוגעת
באפשרויות הצמיחה של פלסטין העתידית ולפיכך סוגרת את הדלת בפני אפשרות להסכם
שלום .ניתן אף לומר שלמעשה ,התכנית לא מקודמת משיקולים אורבניים תכנוניים אלא על
מנת להשיג מטרה מדינית של הכשלת הסיכוי להגעה להסכם מדיני.

הניתוק של  E1מהמרחבים האורבאניים הישראליים (בכחול) ומרכזיותו במרחב הפלסטיני (בחום)
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 E1 .IIוהפיתוח הישראלי
א E1 .מנותק טופוגרפית ממעלה אדומים וללא רציפות לירושלים המערבית .הוא מהווה
יישוב חדש ונפרד .הוא עתודת קרקע בעלת משמעות שולית לחלוטין לפיתוח ירושלים
הישראלית
.32

.33

.34
.35

 E1קשור למעלה אדומים בכביש בינעירוני אחד בלבד ,ולא יכול ליצור רצף שימושים עקב
הטופוגרפיה סביב כביש ירושלים-יריחו ,והחיבור המוגבל לירושלים המערבית דרך הר הצופים .גם
אם במפה מדינית זה נראה כרצף טריטוריאלי ,הרי שבמציאות מדובר ביישוב מנותק ,שאינו
בפיתוח צמוד דופן כפי שנדרש בעקרונות התכנון הלאומיים של ישראל (או במילים אחרות ,לא
ניתן יהיה ללכת ברגל מ E1-לשום ישוב ישראלי אחר).
ככל שיש כוונה לפתח את מעלה אדומים (דבר שברמת התכנון האזורי הישראלי אינו נכון ואינו בר-
קיימא ,ויש בו אף השלכות שליליות בטווח הארוך) הפיתוח צריך להיות בצמידות דופן ליישוב
הקיים ,מדרום לכביש ירושלים-יריחו .נציין שתכנית אב שהוכנה ע"י משרד השיכון למעלה אדומים
מייעדת בניה למגורים של כ 25,000-תושבים בשטח הצמוד למעלה אדומים מדרום.
כיישוב חדש ,ההשפעה של  E1על המרחב הפלסטיני שונה מהותית מזו של מעלה אדומים.
אין לו יתרון על פני ערי לווין אחרות של ירושלים המערבית ,כדוגמת מבשרת ציון .כיישוב מנותק
(המחובר בכביש בינעירוני בלבד) ,הוא היה יכול להתקיים בכל מקום אחר בישראל.

ב E1 .כיישוב פרברי חדש ,בשוליים של ירושלים ,מזיק לכלכלת המטרופולין יותר מאשר
מועיל לה ,ובא על חשבון פיתוח בירושלים עצמה
 .36יש הטוענים שיישובי הלוויין של ירושלים מחזקים אותה ,אך למעשה הם לוקחים ממנה אוכלוסיה
חזקה ועסקים חזקים .כבמקרים רבים אחרים של פירבור ,נוצר "בייגלה" בו המרכז של העיר הוא
החלק החלש.
 .37יש לרכז את הפיתוח של ירושלים בעיר עצמה ,בתהליכים של התחדשות עירונית  -עיקרון שנקבע
במשרד ראש הממשלה כמדיניות לאומית ,ומיושם על ידי כלל מוסדות התכנון בארץ.

ג E1 .נמצא מחוץ לאזורי הפיתוח והביקוש של ישראל בכלל ,סותר את מתווה הפיתוח של
ישראל  -חיזוק מטרופולינים ופריפריה  -ובא על חשבון פיתוח באזורי הביקוש ,ובנגב
ובגליל
.38
.39
.40
.41

להבדיל ממרכזיות  E1ביחס לגדה המערבית הפלסטינית ,ביחס לישראל יישוב ב  E1יישאר עיירת
קצה .כל דיון על המשך פיתוח ישראלי לאורך הכביש לכיוון יריחו לא ישנה זאת.
כיישוב פרברי חדש ,ההשקעה בו גבוהה לעין שיעור מפיתוח צמוד דופן והתחדשות עירונית בערים
קיימות.
ההשקעות הכלכליות הגבוהות הכרוכות בבינוי ישראלי ב  E1ומשיכת אוכלוסיה ותעסוקה חזקים
לשם ,באים על חשבון ההשקעה הנדרשת בערים קיימות באזורי ביקוש ,ובנגב ובגליל.
התמורה בעד השקעה גבוהה זאת נמוכה לעין שיעור מהתמורה עבור השקעה דומה ביישובים
קיימים.
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 .42בהקשר זה יש להזכיר כי ב 53-שנות השליטה הישראלית בגדה המערבית ,ננקטה מדיניות של אפליה
בוטה בכל הקשור בהקצאת קרקעות ,בתכנון ובבניה .כך למשל ,בעוד שישראל הקימה למעלה מ-
 130התנחלויות ,עשרות אזורי תעשיה ישראליים ,מחצבות ישראליות ,אתרי תיירות ועוד – לא
הוקם ולו יישוב אחד לאוכלוסיה הפלסטינית (רוואבי הוקמה ע"י הרשות הפלסטינית ,ושכונת
אלג'בל הוקמה במסגרת יישוב-מחדש של משפחות בדואיות שגורשו לצורך הרחבת התנחלות
ישראלית) .מתוך מאות אלפי דונמים של "אדמות מדינה" שהוקצו לאורך השנים בשטחים99.8% ,
הוקצו לשימוש ישראלי ורק ( 0.2%כ 1,625-דונם) הוקצו לפלסטינים ,רובם המוחלט כדי לאפשר
פיתוח התנחלות ישראלית .3נזכיר כי לאחרונה פסק בג"צ בעניין חוק ההסדרה ,כי אפליה כזו היא
פסולה (בג"צ  1308/17עיריית סילוואד ואח' נ' הכנסת ואח).
 .43לכן באיזון והוגנות בהקצאת קרקעות לאוכלוסיות וערים שונות יש לתת עדיפות במקרה זה
לירושלים המזרחית ולאוכלוסייה הפלסטינית.

ובנוסף:
.44
.45

.46
.47

אין ב  E1אתרים או נופי מורשת חשובים לישראל.
 E1כיישוב חדש (שהתכניות הנידונות הינן רק חלק ממנו) ,מעצם גודלו יוצר מצב כמעט בלתי הפיך
בשטח .בכך התכניות סותרות באופן מובהק את המשפט הבינלאומי בדבר פעולות בשטח בתפיסה
לוחמתית.
כפעולה תכנונית ע"י אנשי מקצוע ,תכנון  E1סותר באופן מובהק את אמנת איגוד המתכננים
הישראלי בדבר "הוגנות בחלוקת העלויות והתועלות" וסעיפים רבים נוספים.
במקרה של הסכם ,ישראל תצטרך לתת שטחים באיכות זהה לכל שטח שתספח בגדה המערבית.
כפי שציינו E1 ,הינו שטח בעל איכויות גבוהות ייחודיות (בקרבה למרכזים קיימים למשל) .ישראל
עלולה להצטרך לפנות את  E1ולמצוא פתרונות דיור לאלפי התושבים בה .אך אם בכל זאת יתאפשר
במסגרת הסכם לספח את  E1לישראל ,המחיר יהיה חילופי שטחים על חשבון שטחים בישראל
הקרובים למוקדים פלסטיניים קיימים .כלומר תמורת עוד יישוב פרברי ישראל תצטרך לשלם
בשטח חקלאי איכותי ויקר.

לסיכום ,בינוי ישראלי ב  E1יוצר נזק בלתי הפיך ,ארוך טווח למרחב הפיתוח בירושלים
המזרחית ,בסביבתה ,ובגדה המערבית כולה ,ולכן מונע קיומה של חברה פלסטינית בת-
קיימא ואת הסיכוי להסכם יציב והוגן .לעומת זאת בניה ישראלית ב  E1הינה בעלת רווח
שולי או אף נזק לירושלים המערבית ולמרחב והחברה הישראלים.

לפיכך אנו מתנגדים לתכניות הנידונות.
בברכה,

3נתוני המינהל האזרחי שנמסרו לארגונים שוניםhttps://peacenow.org.il/state-land-allocation :
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