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הקשר בין המאחזים הלא חוקיים 

לבין אלימות מתנחלים

מעקב התנחלויות,  נובמבר 2021
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רוב אירועי האלימות מתרחשים בסמיכות 
למאחזים לא חוקיים

מתוך 1,256 אירועי אלימות הכוללים פגיעה ברכוש, בחקלאות ופגיעה בבני אדם, 
מצאנו כי 796 אירועים )63%( אירעו בסמוך למאחזים בלתי חוקיים. עוד עולה מנתוני 
 )44.6%(  560 אדם.  בני  תקיפת  אירועי  היו  מהאירועים   )46.5%(  584 כי  דין״  ״יש 
מהאירועים היו אירועי פגיעה ברכוש ו – 6.3% היו אירועי השתלטות וגזל אדמות 

של פלסטינים. 

על  מגישים  שפלסטינים  התלונות  במספר  משמעותית  ירידה  חלה  השנים  לאורך 
תקיפות אלו, למרות שמספר ההתקפות עולה. הסבר סביר לכך נעוץ בחוסר האמון 
אף  כמעט  שהיא  משום  למשטרה  לפנות  טעם  שום  אין  כי  הפלסטינים  ובתחושת 

פעם לא עושה דבר כדי לתפוס את הפוגעים. 

נתוני יש דין מאששים תחושה זו: מכלל האירועים שתועדו ע"י יש דין, הוגשו תלונות 
במשטרה רק על 678 אירועים. 559 מהתלונות נסגרו על ידי המשטרה, ורק תלונות 
על 47 אירועים הבשילו לכדי כתב אישום. כאשר פעם אחר פעם מתנחלים שביצעו 
שהאלימות  פלא  לא  האלימים,  מעשיהם  על  לשלם  נדרשים  לא  אלימים  מעשים 
למעשים  גבית  רוח  הוא  העבריינים  עם  הדין  מיצוי  אי  מתרחבת.  ואף  ממשיכה 

אלימים ולפגיעה בחפים מפשע. 

בדו"ח זה נתמקד במוקדי האלימות 
המשמעותיים ביותר שמצאנו: מאחזי 

ההתנחלות יצהר; המאחז עדי עד; 
המאחז אש קודש; המאחז חוות מעון; 

המאחז גבעת רונן – ונסקור את אשר 
אירע באותן נקודות לאורך שנים 

אלו מבחינת התפתחות והתרחבות 
של המאחזים על חשבון קרקעות 

פלסטיניות, באמצעות נתוני מעקב 
ההתנחלויות של שלום עכשיו. כמו כן 

נתייחס למקרה של המאחז בחומש. 

פרוייקט מעקב התנחלויות, 

ההתיישבות האלימהההתיישבות האלימה
הקשר בין המאחזים הלא חוקיים לבין אלימות מתנחלים
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אש קודש

עדי עד

חוות מעון ישובים פלסטינים

התנחלויות

מאחזים

התופעה של התקפות אלימות של מתנחלים כלפי פלסטינים ורכושם הולכת וגוברת 
יניב  הארץ,  של  הצבאי  הכתב  האחרון  באוקטובר  שדיווח  כפי  האחרונות.  בשנים 
קובוביץ,  על פי גורמים ביטחוניים - בשנת 2020 ובמחצית הראשונה של 2021, ביחס 
ל – 2019, מספר האירועים כמעט והוכפל. אם ב – 2019 תועדו 363 מעשי אלימות 
ופשיעה כאלו, ב – 2020 זינק המספר ל 507- אירועים ובמחצית הראשונה של 2021 

מספר האירועים עמד על 416 אירועים )קרוב ל-2.5 ארועים ביום!(. 

מיפוי של מוקדי האלימות מעלה כי יש קשר ישיר בין הקמה והתרחבות של מאחזים 
לא חוקיים לבין אירועי האלימות מצד מתנחלים. לאורך השנים אנחנו רואים בסביבת 
כמו שאירע  אדומים  קווים  וחציית  ויותר התקפות קשות  יותר  מאחזים מסויימים 
לאחרונה בדרום הר חברון כאשר מתנחלים פתחו באש כלפי פלסטינים ופצעו שניים 
מהם'', על פי דווחים ב"הארץ". מאחזים אלו, המאוכלסים בחלקם על ידי מתנחלים 
קיצוניים, מתאפיינים במאמץ מתמשך להתרחב, להתפתח ולהשתלט על עוד ועוד 
קרקע. לצורך השגת מטרות אלה, נעשה תדיר שימוש באלימות, זאת כדי להפחיד 
את הפלסטינים ולסלקם מאדמתם. מנגד, רשויות החוק מגלות יד רפה מאוד במניעת 
האירועים הללו ובחקירות מעטות ודי שטחיות שלא מעמידות לדין את רובם המוחלט 
ללא  ויחמיר  ילך  רק  יש חשש שהמצב  לאור ההתנהלות המתוארת  של התוקפים. 

שינוי מדיניות משמעותי. 

אירועי  דין״ שמתעד  ״יש  זכויות האדם  נתוני ארגון  לצורך הכנת הדו"ח לקחנו את 
אלימות כאלו ובחלק מהמקרים אף מסייע לנפגעי העבירה להגיש תלונות למשטרה 
בניסיון להשיג סוג של צדק לאוכלוסייה הפלסטינית הכבושה והמותקפת ולהביא 
למיצוי הדין עם העבריינים. מדובר ב – 1,256 אירועים שתועדו על ידי יש דין ברחבי 
הגדה משנת 2012 ועד אמצע 2021. כאמור, מדובר בנתונים חלקיים שלא מתיימרים 
להקיף את כל התופעה שמשתוללת בשנים האחרונות אלא רק באירועים שארגון 

״יש דין״ מתעד ומטפל בהם. 

את הנתונים הללו מיפינו גיאוגרפית ומצאנו כי רוב אירועי האלימות מתרחשים 
בסמיכות למאחזים לא חוקיים. חשוב להבהיר כי הנתונים שתועדו מעידים רק על 
הקרבה הפיזית שבין רבים מאירועי האלימות שתועדו לבין אותם מאחזים המוזכרים 
ניתן רק להניח, לאור הקרבה הפיזית, כי יתכן שחלק מהפעולות האלימות  בדו"ח. 
שבוצעו באזור בוצעו על ידי אנשים שהגיעו מהמאחזים, בין אם הם תושבי המאחז 

ובין אם מבקריו. 

מעל למחצית מהמימון של שלום עכשיו בשנת 2020 הגיע מיישויות מדיניות זרות, ידידות ישראל בעולם שתורמות מדי שנה גם למוסדות בריאות, חינוך, רווחה ותרבות בישראל.

https://www.yesh-din.org/%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://www.yesh-din.org/%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.10260384
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10375343
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10375343


יצהר והמאחזים סביבה

אלימות  אירועי   121 לפחות  דין"  "יש  תחקירני  תיעדו  הנוכחית  השנה  אמצע  ועד   2012 משנת 
באזור יצהר. מתוכם  אירוע אחד של השתלטות על קרקע פלסטינית, 52 אירועי פגיעה ברכוש 
ו - 66 אירועי תקיפת בני אדם. )יש לציין שלמעלה ממאה ארועים נוספים תועדו בקרבת יצהר 

ומאחזיה, אך לצורך דו"ח זה הם נספרו תחת המאחז גבעת רונן שסמוך לאותו אזור(.  

נתוני מעקב התנחלויות, שלום עכשיו 
ההתנחלות יצהר הוקמה בשנת 1983 אך כבר בסוף שנות התשעים הוקמו סביבה מספר מאחזים 

לא חוקיים. 

2012 ועד היום הוקמו בו  1998. במהלך השנים מ –  להבת יצהר הוקם בשנת  המאחז הראשון 
באופן בלתי חוקי 33 יחידות דיור חדשות שנגד כולן הוצאו צווי הריסה. אך בשטח, לא רק שגורמי 

אכיפת החוק לא מימשו את צווי ההריסה אלא שהמאחז המשיך לגדול ולהתפתח. 
ב – 1999 הוקם בסמוך ליצהר המאחז אחוזת שלהבת ובין השנים 2012 ועד היום הוקמו בו 33 

יחידות דיור בלתי חוקיות שקיבלו צווי הריסה. 

גבעה 725 )מכונה גם "גבעת תקומה"( הוא מאחז נוסף שהוקם מדרום להתנחלות יצהר בשנת 
2001. בין השנים 2012 ועד היום נוספו למאחז 24 יחידות דיור בלתי חוקיות שנגד כולן הוצאו צווי 

הריסה. חלק מהבניה הבלתי חוקית במקום יושבת על אדמות פלסטיניות פרטיות.
בשנת 2002 הוקמו שני מאחזים נוספים מצפה יצהר וחוות שקד. בשני המאחזים הללו נבנו באופן 
בלתי חוקי בין השנים 2012 ועד היום 24 יחידות דיור לא חוקיות שנגד כולן הוצאו צווי הריסה. 

חלק מהבניה במצפה יצהר נמצאת על אדמות פלסטיניות פרטיות. 

ב - 2013 הוקם המאחז קומי אורי. בין השנים 2012 ועד היום הוקמו במאחז 10 מבנים חדשים 
מחדש  מוקמים  הם  אך  פעם  מדי  נהרסו  חלקם  הריסה,  צווי  הוצאו  ונגדם  חוקי  בלתי  באופן 

וממשיכים להתרחב. 

חשוב לציין שלא רק שהממשלה לא נוקטת באמצעים של ממש לפינוי המאחזים בסביבת יצהר, 
ותכנית  מטה  עבודת  משקפת  ואשר  ב-2020  הממשלה  עבור  שהוכנה  החלטה  שבהצעת  אלא 
להכשרה של עשרות מאחזים, נכללו גם שלושה מהמאחזים של יצהר כמיועדים להכשרה בדיעבד. 
זהו מסר ברור למתנחלים לפיו הם יכולים להמשיך ולעבור על החוק והממשלה כבר תדאג לאשר 

זאת בדיעבד. 

סה״כ אחר   השתלטות  פגיעה   תקיפת בני  שם  
על קרקע ברכוש   אדם     

121   2   1   52   66 יצהר  

תצ״א מאחזי יצהר

ציוץ של כאן חדשות, דיווח של הכתבת כרמל דנגור 12.8.20

ציוץ של נורית יוחנן, כתבת כאן חדשות 3.11.19

פרוייקט מעקב התנחלויות, 

ההתיישבות האלימהההתיישבות האלימה
הקשר בין המאחזים הלא חוקיים לבין אלימות מתנחלים

https://peacenow.org.il/outpost-legalization-plan-dec-2020
https://peacenow.org.il/outpost-legalization-plan-dec-2020
https://peacenow.org.il/outpost-legalization-plan-dec-2020


חוות מעון

ועד אמצע השנה   2012 דין״ )שכאמור אינם כוללים את כלל הארועים( משנת  ״יש  נתוני  על פי 
 3 היו אירועי פגיעה ברכוש,  20 מתוכם  חוות מעון.  40 מקרים אלימים באזור  הנוכחית תועדו 

אירועים של השתלטות על אדמות ו - 17 אירועי תקיפת בני אדם. 

נתוני מעקב התנחלויות, שלום עכשיו
המאחז הוקם בשנת 2001 בסמוך להתנחלות מעון שבדרום הר חברון. בין השנים 2012 ועד היום 
הוקמו במקום 16 יחידות דיור באופן בלתי חוקי ונגד כל המבנים במקום הוצאו צווי הריסה. חלק 
מהמאחז יושב על אדמות פלסטיניות פרטיות ולמרות זאת הוא חלק מרשימת המאחזים שהיו 
מיועדים להכשרה בשנת 2020. המאחז הוא אחד מהחוות החקלאיות הראשונות בגדה המערבית 
ולמרות אי חוקיותו הוא נהנה מתקציבי המדינה גם בדרך ישירה וגם בדרך עקיפה, כמו למשל 

תמיכה ומתנדבים מארגון השומר יו״ש שמקבל על כך תקציב משרד החקלאות. 

סה״כ אחר   השתלטות  פגיעה   תקיפת בני  שם  
על קרקע ברכוש   אדם     

40     3   20   17 חוות מעון 

דיווח של הגר שיזף, כתבת הארץ 28.9.21ציוץ של יניב  קובוביץ', כתב הארץ 7.10.21

פרוייקט מעקב התנחלויות, 

ההתיישבות האלימהההתיישבות האלימה
הקשר בין המאחזים הלא חוקיים לבין אלימות מתנחלים

תצ״א חות מעון

https://peacenow.org.il/hashomer-yosh-and-allocations-to-farms


עדי עד

71 אירועי אלימות בסמוך  על פי נתוני ״יש דין״ משנת 2012 ועד אמצע השנה הנוכחית תועדו 
למאחז. מתוכם 7 מקרי השתלטות על קרקעות, 45 מקרי פגיעה ברכוש ו – 19 מקרים של תקיפת 

בני אדם. 

נתוני מעקב התנחלויות, שלום עכשיו 
המאחז הוקם בשנת 1998 ממזרח להתנחלויות שבות רחל ושילה, ובין השנים 2012 ועד אמצע 
השנה האחרונה הוקמו בו 41 יחידות דיור לא חוקיות שקיבלו צווי הריסה. חלק מהמאחז יושב 
על אדמות פלסטיניות פרטיות ולמרות העובדה הזו הצווים לא נאכפו והבנייה במקום נמשכת. 
אדרבה, בשנים האחרונות ישנו ניסיון להכשיר את המאחז האלים הזה. אחת התכניות היא הרחבת 
לטובת מפוני עמונה(  באזור  )התנחלות חדשה שהוקמה  תחום השיפוט של ההתנחלות עמיחי 
והכללת המאחז עדי עד בתחום השיפוט שלה. הדבר טרם הוביל להכשרה אבל למרות האלימות 
ולמרות הבנייה הבלתי חוקית הכוונה של הדרג המדיני נכון לעכשיו היא לא לאכוף את החוק נגד 

העבריינים אלא להכשיר את המקום. 

אזור עמק שילה, שעדי עד חלק ממנו, מתאפיין בדחיקת פלסטינים מאדמותיהם באמצעים שונים 
הכוללים אלימות. כתוצאה מכך עשרות רבות של דונמים שהיו בחזקת פלסטינים מעובדים כיום 

על ידי המתנחלים. 

סה״כ אחר   השתלטות  פגיעה   תקיפת בני  שם  
על קרקע ברכוש   אדם     

71     7   45   19 עדי עד 

פרוייקט מעקב התנחלויות, 

ההתיישבות האלימהההתיישבות האלימה
הקשר בין המאחזים הלא חוקיים לבין אלימות מתנחלים

תצ״א מאחז עדי עד

ציוץ של כרמל דנגור, כתבת כאן חדשות 23.10.21 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C+%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9C/MaslulHanishul_Heb_Web.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C+%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9C/MaslulHanishul_Heb_Web.pdf


הגבעה של רונן

על פי נתוני ״יש דין״ משנת 2012 ועד אמצע השנה הנוכחית תועדו 116 אירועי אלימות בסמוך 
למאחז גבעת רונן. מתוכם מקרה אחד של השתלטות על קרקע, 56 מקרים של פגיעה ברכוש ו – 

56 מקרים של תקיפת בני אדם. 

נתוני מעקב התנחלויות, שלום עכשיו 
המאחז הוקם בשנת 1999 בסמוך להתנחלות הר ברכה )נקרא גם "סנה יעקב"(. בין השנים 2012 
כולן  שנגד  חוקי  בלתי  באופן  חדשות  דיור  יחידות   20 במקום  נבנו  האחרונה  השנה  אמצע  ועד 

הוצאו צווי הריסה שלא מומשו. חלק מהמאחז יושב על אדמות פלסטיניות פרטיות. 

שם            תקיפת בני    פגיעה        השתלטות    אחר     סה״כ
                                אדם          ברכוש        על קרקע

הגבעה של רונן       56         56       1        3      116

תצ"א מאחז הגבעה של רונן

ציוץ של שחר גליק, כתב גל"צ 23.1.21ציוץ של חדשות 13, דיווח של הכתב אור הלר 19.10.19

פרוייקט מעקב התנחלויות, 

ההתיישבות האלימהההתיישבות האלימה
הקשר בין המאחזים הלא חוקיים לבין אלימות מתנחלים



אש קודש

51 אירועי אלימות בסמוך  על פי נתוני ״יש דין״ משנת 2012 ועד אמצע השנה הנוכחית תועדו 
למאחז. מתוכם 22 אירועים של פגיעה ברכוש, 1 של השתלטות על קרקע ו – 27 אירועי תקיפת 

בני אדם. 

נתוני מעקב התנחלויות, שלום עכשיו
היום  ועד   2012 השנים  בין  רחל.  ושבות  שילה  להתנחלויות  ממזרח   2000 בשנת  הוקם  המאחז 
הוקמו במאחז 80 יחידות דיור באופן בלתי חוקי שנגד כולן הוצאו צווי הריסה. למרות אי חוקיותו 

של המאחז הוא היה בשנת 2020 ברשימת המאחזים שמיועדים להכשרה בדיעבד.

סה״כ אחר   השתלטות  פגיעה   תקיפת בני  שם  
על קרקע ברכוש   אדם     

51           1   1   22   27 אש קודש 

פרוייקט מעקב התנחלויות, 

ההתיישבות האלימהההתיישבות האלימה
הקשר בין המאחזים הלא חוקיים לבין אלימות מתנחלים

תצ״א אש קודש

ציוץ של חדשות 13, דיווח של הכתב אור הלר 21.10.19 ציוץ של אור הלר, כתב חדשות 13 13.2.21

https://peacenow.org.il/outpost-legalization-plan-dec-2020
https://peacenow.org.il/outpost-legalization-plan-dec-2020
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המאחז בחומש

חומש  ההתנחלות  בשטח  בורקה,  באדמות  שהוקם  במאחז  לנעשה  להתייחס  שלא  אפשר  אי 
נכון  ההתנתקות.  תכנית  במסגרת   2005  – ב  פונתה  חומש  ההתנחלות  לשכם.  מצפון  לשעבר, 
בשנים  אולם  ישראלים.  לכניסת  לחלוטין  אסור  שפונתה  ההתנחלות  שטח  החוק,  פי  על  להיום, 
שאחרי ההתנתקות, החלה לפעול במקום ישיבה, שפעלה תחילה תחת כיפת השמיים, עם קבוצת 
צעירים שאיישו את המקום. מעקב התנחלויות של שלום עכשיו מעלה כי בשנים האחרונות הם 
הקימו מבנים והפכו למאחז של ממש עם עשרות נערים וצעירים שמתגוררים במקום דרך קבע. 

בעלי  בטאבו.  הרשומה  פלסטינית  פרטית  קרקע  הוא  חומש  ההתנחלות  הוקמה  שעליו  השטח 
הקרקעות, תושבי בורקה, ביקשו אחרי ההתנקות לחזור ולעבד את אדמתם, אך צו צבאי מנע זאת 
מהם. הם נאלצו לפנות למאבק משפטי ממושך, יחד עם ארגון "יש דין", שרק כעבור עשור, הוסר 
הצו והותר להם לחזור לאדמתם באופן פורמלי. אלא שבפועל הם לא מצליחים לשוב לאדמתם. 
בתקיפות  נענים  ההתנחלות-לשעבר,  לשטח  להתקרב  פלסטינים  של  ניסיונות  רבות  פעמים 
אלימות על ידי בני הנוער ששוהים במקום. רק השבוע דווח על פציעתם של שלושה פלסטינים 
לאדמותיהם  להגיע  ניסו  כאשר  בחומש,  המאחז  ליד  מתנחלים  עליהם  שזרקו  ומאבנים  מאלות 

לחרוש ולעבד אותן. 

חוק  של  הפרה  פרטית,  קרקע  של  וגזל  בפלישה  שמדובר  למרות  נמשכת  הזו  ההשתוללות 
ההתנתקות, בניה בלתי חוקית, הפרה של צו אלוף ועוד, ואף גורם רשמי של מדינת ישראל לא 
פועל בנחישות כדי למנוע את האלימות והפרת החוק הזו. על פי נתוני ״יש דין״ משנת 2012 ועד 
אמצע השנה הנוכחית תועדו 23 אירועי תקיפה של פלסטינים. 9 מתוכם מקרי פגיעה ברכוש ו - 

14 אירועי תקיפת בני אדם.

סה״כ אחר   השתלטות  פגיעה   תקיפת בני  שם  
על קרקע ברכוש   אדם     

23       9   14 מאחז חומש 

ציוץ של אלישע בן קימון, כתב ידיעות אחרונות ו-          15.11.21    
ציוץ של ליה ספילקין, כתבת חדשות            15.11.21

פרוייקט מעקב התנחלויות, 

ההתיישבות האלימהההתיישבות האלימה
הקשר בין המאחזים הלא חוקיים לבין אלימות מתנחלים

המאחזים הם טריגר משמעותי 
לאלימות מתנחלים

עולה  המערבית,  בגדה  מהאירועים  חלק  רק  מתעדים  שכאמור  דין",  "יש  מנתוני 
באופן ברור כי רובם מתרחשים בסמוך למאחזים בלתי חוקיים. אי האכיפה הכמעט 
מוחלטת של הרשויות נגד עבריינות הבניה ונגד האלימות שאותם מתנחלים מוציאים 
ישראל,  ממשלת  שמבחינת  וברור  חד  באופן  שמשדרת  גבית  רוח  היא  הפועל  אל 

לאותם עבריינים יש יד חופשית לעשות ככל העולה על רוחם. 

נכון להיום יש בגדה המערבית כ – 450,000 מתנחלים. מתוכם, על פי הערכת שלום 
מייצרת  זו  קבוצה  חוקיים.  הבלתי  במאחזים  מתגוררים  )כ-5%(  כ-22,000  עכשיו, 
לאורך עשרות שנים הפרת חוק סיטונאית שבחלקה מובילה למקרי תקיפה ואלימות 

שהולכים ומתרחבים לאורך השנים. 

את  ולממש  לפעול  החוק  אכיפת  גורמי  על  סוף.  לשים  צריך  הזו  להפקרות 
תפקידם לאכוף את החוק להרוס את הבניה הבלתי חוקית, לא לאפשר למאחזים 
ולהעמידם  האלימים  העבריינים  את  ולעצור  הקרקע  פני  על  לצוץ  חדשים 
לדין. בתור התחלה מן הראוי להתחיל בפינוי המאחזים שמוזכרים בדו"ח זה 

שסביבם מתלקחת באופן תדיר אלימות כלפי פלסטינים וכלפי רכושם.

יש דין: "החשיפה החשובה של שלום עכשיו מוכיחה את מה שאנחנו ביש דין רואים 
ומתעדים כבר שנים: אלימות מתנחלים הוא אחד מהאמצעים המסוכנים, היעילים 
על פלסטינים  אימה  להטיל  הכלים הרב של המדינה שנועדו  והמפחידים בארסנל 
והמשטרה  והצבא  מאחר  משגשגת  מתנחלים  אלימות  אדמותיהם.  על  ולהשתלט 
את  מונעות  לא  הרשויות  הגנה.  הפלסטיניות  לקהילות  לספק  בחובתם  מועלים 
האלימות בזמן אמת כאשר זו מתרחשת, אינם חוקרים כראוי בדיעבד ואינם מביאים 
לדין את התוקפים המוכרים. נוסף על כך, אלימות מתנחלים מקבלת עידוד משמעותי 
חשבון  על  והמאחזים  ההתנחלויות  הרחבת  את  מאפשרת  היא  כאשר  מהמדינה 
אדמות הפלסטינים, כפי שמראה הדו"ח של שלום עכשיו. בכך משטר האפרטהייד 

בגדה מעודד ותומך באלימות מתנחלים".

N12
Ynet
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פרוייקט מעקב התנחלויות, 

ההתיישבות האלימהההתיישבות האלימה
הקשר בין המאחזים הלא חוקיים לבין אלימות מתנחלים

תופעת האלימות של מתנחלים כלפי פלסטינים ברחבי הגדה המערבית הולכת ותופסת 
תאוצה בשנים האחרונות. על פי גורמים ביטחוניים, בשנתיים האחרונות נרשמה עליה 
מבוצעות  רבות  תקיפות  בגדה.  פלסטינים  נגד  יהודים  של  הפשיעה  בהיקף  דרמטית 
לכך  ודאיות  עדויות  ישנן  אף  ולעתים  הגדה,  ברחבי  חוקיים  בלתי  למאחזים  בסמוך 

שמתנחלים שהשתתפו בתקיפות נגד פלסטינים יצאו ממאחזים. 

שנאסף  האחרון  יולי  ועד   2012 מאז  אלימות  מקרי  כ-1,200  של  תיעוד  בוחן  זה  דוח 
השונות.  להתנחלויות  קרבתם  ואת  הארועים  מיקום  את  ובודק  דין",  "יש  ארגון  ע"י 
שתועדו  פלסטינים  כלפי  האלימות  אירועי  רוב  משמעיות:  חד  הן  המסקנות 
)63%( התרחשו בסמיכות למאחזים בלתי חוקיים. באותן שנים, המשיכו מאחזים 

אלו להתרחב ולהתפתח כמעט ללא כל אכיפה והפרעה מצד הרשויות. 

מאוכלוסיית  מ-5%  פחות  מונה  המאחזים  אוכלוסיית  עכשיו,  שלום  הערכת  פי  על 
במיעוט קטן, שמתגורר במאחזים  כ-450,000(.  מדובר  )כ-22,000 מתוך  המתנחלים 
הממשלה  של  אישור  בלי  בשטח,  וביטחוניות  מדיניות  עובדות  קביעת  תוך  שהוקמו 
ובניגוד לחוק. לאור קרבתם של אירועי אלימות רבים למאחזים אלה, מתעורר החשד 
ולהרחיק  קרקעות  על  להשתלט  שנועדו  אלימות  פעולות  יוצאות  אלה  שממאחזים 
פלסטינים מאדמותיהם. קיים קשר ישיר בין עבריינות הבנייה לבין האלימות הפיזית. 
את המאחזים הללו אפשר וצריך לפנות - ולהפסיק לאפשר הקמה של מאחזים חדשים 

כפי שקורה מידי שנה.

מצד  האלימים  האירועים  כלל  את  לכלול  מתיימרים  אינם  שהנתונים  להדגיש  חשוב 
מתנחלים, אלא רק את אותם מקרים שתועדו וטופלו ע"י ארגון "יש דין", באמצעות 
ותוצאותיהן.  החקירות  אחרי  ומעקב  במשטרה  תלונות  בהגשת  סיוע  הנפגעים,  ליווי 

המספר האמיתי של התקיפות האלימות מצד מתנחלים הוא לצערנו גבוה בהרבה. 

המאחזים  כתובת.  יש  המשתוללת  לאלימות  כי  מוכיח  "הדו"ח  עכשיו:  שלום 
מדיני,  פתרון  לסכל  כדי  המתנחלים  הנהגת  של  לגיבוי  הזוכים  חוקיים,  הלא 
מתפקדים בשנים האחרונות כמוצבי הטרור היהודי בשטחים. במקום להתייחס 
אליהם כ'התיישבות צעירה', הגיע הזמן שהממשלה תאכוף את החוק ותפרק 
אותם לאלתר. שר הביטחון גנץ חייב להתעורר ולהורות תחילה על פירוק אותם 
מאחזים המהווים את מוקדי האלימות המרכזיים, ולהנחות את כוחות הביטחון 
לנהוג באפס סובלנות כלפי עברייני המאחזים ומנהיגים המסיתים לאלימות. זו 

הדרך היחידה להחזיר את הביטחון והשקט ולמנוע את הרצח הבא". 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.10260384

