25.05.2015
לכבוד
מר משה יעלון
שר הביטחון
בפקס03-6976218 :
שלום רב,
הנדון :מניעת הקמת התנחלות חדשה בשטחים ממול למחנה הפליטים אל-ערוב
ביום שישי בבוקר ( )22.05.2015עיתון הארץ פרסם כתבה על התנחלות חדשה שמוקמת בימים אלו
באופן חשאי במתחם בית ספר נטוש וממול למחנה הפליטים אל-ערוב .על פי הדיווח ,פעיל הימין אריה
קינג ,ובעזרת ראש מועצה אזורית גוש עציון וארגון המתנחלים אמנה ,רכש את המתחם לפני כ 3-שנים
ובחודשים האחרונים עורכים בו שיפוצים מקיפים .כמו כן ,בדיווח מצוין כי פועלים פלסטינים אשר
משפצים את האתר אינם יודעים עבור מי הם עובדים ,שכן איש קש המפקח על עבודתם משמש כסיפור
כיסוי .במצבו היום האתר יכול לאכלס כ 20-משפחות מתנחלים.
הקמה של התנחלות חדשה ממול למחנה פליטים פלסטיני מהווה סכנה ביטחונית של ממש .צומת
הכביש בין מחנה הפליטים אל-ערוב לבין אתר ההתנחלות החדשה מוכר כמוקד לתקריות אלימות רבות
וזריקות אבנים נגד הצבא ומתנחלים .הקמה של התנחלות באותו מקום מסוכן תייצר חיכוך תמידי בין
האוכלוסיות ותגרום להצבה של כוח צבאי רב וקבוע במקום שיגביר את החיכוך ובכך יסכן את חייהם
של חיילי צה"ל רבים ,של המתנחלים ,ושל האוכלוסייה הפלסטינית במקום.
הקמת התנחלויות בשטחים הינה עניין משמעותי של מדיניות הממשלה .אנו קוראים לך לא לאפשר
לקומץ מתנחלים לעצב את מדיניות הביטחון והחוץ של ממשלת ישראל ואת יחסה כלפי הפלסטינים
והשטחים שנכבשו בשנת  .1967כפי שלא יתכן שאזרח ישראלי ירכוש קרקע בלב העיר שכם ועקב כך
תקום התנחלות חדשה ,כך אין לאפשר הקמה של התנחלות חדשה ,ממול למחנה פליטים אל-ערוב,
ללא דיון והחלטת ממשלה .דרישתנו היא כי החלטה זו תתקבל על ידי שר הביטחון שהינו הסמכות
החוקית להחליט בעניין זה ,ולא תוכרע על ידי קומץ מתנחלים .כידוע ,הקמתה של התנחלות חדשה
בשטחים צריכה להיות החלטת ממשלה ,כפי שנכתב בהחלטת ממשלה  150מיום " ,2.8.1996נושאים
של מדיניות כוללת בנושאי ההתיישבות ,סלילת כבישים והצעות להקמת ישובים חדשים ,יובאו לדיון
ולהחלטת הממשלה".
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יתרה מכך ,עסקת מכר של נדל"ן בין פלסטינים לישראלים ותאגידים ישראליים בגדה מחייבת אישור
שר הביטחון וראש המנהל האזרחי ובלעדי אישור כזה אין לעסקה כל תוקף שהוא .סעיף  2לצו בדבר
עסקאות במקרקעין (יהודה ושומרון) (מס'  )25תשכ"ז  1967קובע בסעיף כך" :לא יעשה אדם עסקה
בקשה למקרקעין ,בין בעצמו ובין על-ידי אחר ,בין במישרין ובין בעקיפין ,אלא ברשות מהרשות
המוסמכת".

לאור כל האמור ,אנו מפצירים בך לא לאפשר הקמה של התנחלות חדשה זו.

בכבוד רב,
יריב אופנהיימר
מזכ"ל שלום עכשיו

העתק:
היועץ המשפטי של משרד הביטחון
בפקס03-6976746 :
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