מדוע אסור לתת לפשרת מגרון לעבור
בימים האחרונים ,בצעד חסר תקדים ,החליטה הממשלה לחתום על
הסכם עם תושבי מגרון על פיו המאחז לא יפונה כמתחייב מהחלטת
בג"צ .על פי ההסכם ,הממשלה תדחה את פינוי המאחז בשנים רבות
ובמקביל תיבנה עבורם התנחלות חדשה במרחק שני ק"מ ממגרון.
גם לאחר השלמת בניית ההתנחלות ,הממשלה תשקול בחיוב את
השארת המבנים במאחז המקורי.
 .1באופן חסר תקדים המדינה נמנעת מלקיים החלטה מפורשת וחד משמעית של בית 		
המשפט העליון שהורה בצו מוחלט לפנות את המאחז עד ה .31.03.12 -בעקבות 		
לחץ המתנחלים ,הממשלה מבקשת מבית המשפט העליון לבטל החלטה שהוא עצמו
נתן ובכך פוגעת בעקרון הבסיסי של עליונות בית המשפט וסופיות הדיון .המתנחלים
מוכיחים כי באמצעות לחץ פוליטי על שרים וחברי כנסת ,ביכולתם לבטל גם 		
החלטות של בית המשפט העליון.
 .2על פי ההסכם ,לראשונה מאז  ,1992הממשלה תקים באופן רשמי ומסודר התנחלות
חדשה באזור הררי ומבודד ,עמוק בלב השטחים ,בשטח שבשום הסכם לא יישאר
בריבונות ישראלית .ההתנחלות החדשה שתקום ,היא עוד מכשול לשלום המרחיק
אותנו מהסיכוי לפתרון של שתי מדינות לשני עמים.
 .3גם לאחר הקמת ההתנחלות החדשה ,אין בכוונת הממשלה לפנות את המאחז
המקורי .בפועל בתום הקמת ההתנחלות החדשה יישארו בשטח מגרון א' ומגרון ב'.
כך מצליחים המתנחלים והממשלה לעשות צחוק משלטון החוק ובמקום לפנות מאחז
בלתי חוקי ,הממשלה משכפלת אותו ומכשירה שתי התנחלויות חדשות.
 .4עלויות הקמה ותכנון ההתנחלות החדשה בשטח המיועד יעלו למשלם המיסים 		
		
הישראלי סכומי עתק של מאות מיליוני שקלים .רק עלויות התכנון וההקמה
הראשונית צפויות להעלות כ 200 -מיליון  ,₪ממוצע של  4מיליון  ₪לכל משפחה.
המיקום עליו מתעקשים המתנחלים הוא שטח הררי וקשה לבנייה ולכן עלויות 		
ההקמה גבוהות באופן ניכר .בעבר הוצע למתנחלים לעבור לשכונה חדשה בהתנחלות
"אדם" בעלויות נמוכות בהרבה ,אך הם סירבו להצעה והתעקשו להשאר במאחז.
המשך >>

מגרון הקיימת

מגרון החדשה

רמאללה

מחנה פליטים
קלנדיה

ההתנחלות אדם
בית חנינא

 .5ההסכם מאשר למתנחלי מגרון להמשיך ולשבת על אדמה לא להם ,השייכת לבעלים
פלסטינים עד סיום הקמת ההתנחלות החדשה ,דבר שעשוי לארוך למעלה מעשור
(הקמת היישובים למפוני גוש קטיף עדיין נמשכת) .הממשלה לא באמת מתכוונת 		
לפנות את תושבי המאחז ומצליחה שוב לדחות את הפינוי בשנים רבות.
 .6הסכם הפשרה יעודד את המתנחלים להמשיך להקים מאחזים ומבנים שלא כחוק.
הממשלה מעבירה מסר שהפשע משתלם  -נכנעת ומעניקה פרסים לכל מי שבונה
ויוזם הקמה של מאחזים בלתי חוקיים בשטחים ,לרבות על אדמה פלסטינית פרטית.
המתנחלים מצליחים לנצח את המדינה ולקבוע כמה והיכן ישראל תבנה בשטחים,
גם בית המשפט העליון ופסיקתו החד משמעית לא מצליחים לעצור את המשך 		
הבנייה הבלתי חוקית בשטח.

