 /2שינויי חקיקה
שורה של חוקים והצעות חוק שהועלו בכנסת ושנועדו למסד את משטר האפליה הקיים
בשטחים :לקדם ולחזק את זכויות המתנחלים מחד גיסא ,ולכרסם במעט הזכויות של
הפלסטינים תחת השליטה הצבאית הישראלית מאידך גיסא .ניכרת מגמה של הכנסת להחיל
את חוקיה על השטחים הכבושים במעין סיפוח .האגודה לזכויות האזרח פירסמה דו"ח וניתוח
מפורט על שינויי החקיקה הללו .אנחנו מביאים כאן רק כמה דוגמאות.
חוק ההפקעה ("חוק ההסדרה") – חוק שעבר בכנסת
בפברואר  ,2017חל רק בשטחים הכבושים ופוגע
פגיעה ישירה וקשה בזכות הקניין של הפלסטינים
והוא קובע למעשה כי חלק נכבד מגזל הקרקעות
שבוצע בהתנחלויות לאורך השנים יוכשר ,הקרקע
תופקע מבעליה ותועבר למתנחלים .החוק תלוי
ועומד בפני בג"צ בעתירות שהגישו ארגונים שונים.
תיקון חוק המל"ג – חוק שעבר בפברואר  2018מחיל
את סמכויות המועצה להשכלה גבוהה גם על מוסדות
אקדמיים בהתנחלויות בשטחים הכבושים ,כאילו היו
גם הן בישראל .עוד לא ברור באיזו מידה עלול החוק
לפגוע במוסדות האקדמיים הישראליים בכל הקשור
במימון מקרנות בינלאומיות ובהשתתפות בכנסים
ומחקרים בינלאומיים.
תיקון לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים – עבר ביולי
 2018וקבע כי עתירות מינהליות בתחומי התכנון
והבניה ,חופש המידע ,כניסה ויציאה מהשטחים וצווי
הרחקה ופיקוח של הצבא יעברו מבית המשפט העליון
לבית המשפט המחוזי בירושלים .מבחינה סמלית
החוק מתייחס לגדה המערבית כעוד מחוז ישראלי,
ומבחינה מעשית הוא מוריד את הדרג השיפוטי
שעוסק בשאלות אלה מ 16-שופטים בביהמ"ש העליון
( 3בכל עתירה) לשופטים בודדים בביהמ"ש המחוזי
( 1בכל עתירה).
הצעות חוק לסיפוח התנחלויות – מספר גדול של
הצעות חוק שהוגשו בכנסת (חלקן אף זכו לתמיכת
הממשלה) ומבקשים לספח לישראל שטחים רחבי
היקף בשטחים ,מבלי לספח את התושבים הפלסטינים.
בין השאר הצעת חוק החלת הריבונות ביו"ש ,הצעת
חוק לסיפוח מעלה אדומים ,הצעת חוק לסיפוח בקעת
הירדן ,הצעת חוק ירושלים רבתי ועוד.

הצעת חוק לניהול והקצאת קרקע ע"י החטיבה
להתיישבות – הצעת חוק שנועדה לאפשר את המשך
ניהול רוב הקרקעות הציבוריות בשטחים ע"י החטיבה
להתיישבות ,לאחר שבמשך כ 50-שנה היא עושה זאת
הרחק ממינהל תקין ,במחשכים ,ללא פיקוח ולעתים
תוך עבירה על החוק והונאה.
צמצום המרחב הדמוקרטי – שורה ארוכה של חוקים
והצעות חוק שנועדו לצמצם את המרחב הדמוקרטי
בישראל בין השאר :הגבלת סמכותו של ביהמ"ש
העליון ,פגיעה בשומרי הסף של הדמוקרטיה בהם
מבקר המדינה ,הפרקליטות ,התקשורת והשירות
הציבורי; הצרת צעדיהם של ארגוני החברה האזרחית
המתנגדים לכיבוש ועוד .לכל אלה יש השלכה על
ההגנות שניתנות לתושבי השטחים ועל השיח הציבורי
בנושא.
הצעת חוק התיישבות צעירה – הצעת חוק להכשיר
 66מאחזים ושכונות בלתי חוקיות בהתנחלויות
בתוך שנתיים .הצעת החוק קובעת שבתקופת
הביניים הרשויות יספקו למאחזים הללו את כל
השירותים ,ומשרד האוצר אף ייתן למתנחלים ערבות
למשכנתאות לצורך רכישה ובניה של בתים בלתי
חוקיים .ועדת השרים לחקיקה תמכה בהצעת החוק
ב.16/12/18-
מעבר למיסוד משטר האפליה הקיים בשטחים
וקידום מנטליות של סיפוח דה פקטו על שטחי סי,
ממשלת ישראל חוצה עוד קו אדום שלא נחצה עד
כה על ידי אף ממשלה  ,ומבצעת לראשונה חקיקה
ישירה על הגדה המערבית למרות שהיא לא חלק
ממדינת ישראל.

לקריאת הדו"ח המלא היכנסו לאתר שלום עכשיו
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ממשלת נתניהו ,שקד ומנדלבליט מובילה שינוי עמוק ודרמטי בכללי המשחק
של המותר והאסור בשט חים הכבושים .ממצב משפטי של "תפישה לוחמתית"
(כיבוש) לפיו השליטה הישראלית על מיליוני פלסטינים מוגדרת כמצב זמני וכל
פעולותיה מוגבלות לצרכי האוכלוסיה הכבושה או לצרכי ביטחון בלבד (כך
לפחות באופן עקרוני) ,מובילה הממשלה למצב של סיפוח דה-פקטו ולמציאות
של מדינה אחת שבה אוכלוסיה (ישראלית) בעלת זכויות ואוכלוסיה (פלסטינית)
ללא זכויות .הדבר נעשה ללא הכרזה רשמית על "סיפוח" או על "הקמת מדינה
דו לאומית" אלא בשורה של החלטות מנהליות ,שינויי חקיקה ושינויים בפרשנות
המשפטית שמחילים את עקרונות החוק הישראלי על הגדה המערבית ועל
תושביה מבלי לאפשר להם השתתפות בהליך הדמוקרטי ובקביעת אותם חוקים.
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 / 1חוות דעת משפטיות של היועמ"ש מנדלבליט
בניגוד לפסיקה ובניגוד לעמדות קודמיו:
מותר להפקיע קרקע פלסטינית במקרים שההשתלטות הישראלית נעשתה "בתום
לב" – חוות דעת של היועמ"ש מנדלבליט שבאה לידי ביטוי בעמדת המדינה בכמה
מקרים (עפרה ומצפה כרמים) לפיה ניתן להפקיע קרקע פרטית מבעליה הפלסטינים
אם הפלישה של המתנחלים אליה נעשתה בתום לב .היועמ"ש מוכן לייחס "תום לב"
גם למקרים בהם הבנייה נעשתה בלי היתרים ובאופן לא חוקי .זהו למעשה מימוש
של חוק ההפקעה ("חוק ההסדרה") שחוקקה הכנסת ונמצא כרגע בדיון בבג"צ.
מותר להפקיע קרקעות לצורכי כביש גישה להתנחלות ,כי מתנחלים יכולים להיחשב
"אוכלוסיה מוגנת" של שלטון הכיבוש – בניגוד לעמדות המדינה בחמישים שנות
הכיבוש ובניגוד לפסקי הדין של בית המשפט העליון ,קבע היועמ"ש מנדלבליט
בחוות דעת מנובמבר  2017כי ניתן להפקיע קרקע פרטית של פלסטינים לטובת
המתנחלים לצורך הכשרת כביש גישה למאחז חרשה .עד כה ,העמדה היתה
שההפקעה מותרת רק למטרות שמשרתות את האוכלוסיה המוגנת (הפלסטינית) או
לצרכי ביטחון בלבד.
מותר לעשות שימוש בנכסים נטושים לצרכי התנחלות; ואף מותר לעשות "פירוק
שיתוף" בנכסים נטושים ללא הליך שיפוטי – לצורך בניית חלופה למאחז עמונה
שתושביו דרשו להישאר באותה גבעה אליה פלשו ,התיר היועמ"ש מנדלבליט,
בניגוד לעמדות קודמיו ,לאפשר בניית מבני מגורים למתנחלים בקרקעות פרטיות
שבעליהן נמצאים בחו"ל ("נכסים נטושים") .מכיוון שברוב המקרים בעמונה הסתבר
שלצד הבעלים הנפקדים ישנם גם בעלים מבין הפלסטינים תושבי האזור ,התיר
היועמ"ש לעשות הליך של "פירוק שיתוף" ,כלומר לחלק את הנכס בין בעליו ,גם בלי
החלטה שיפוטית ובלי לשמוע את עמדות כל הבעלים ,וללא ידיעתם.
מותר להפקיע קרקע מעיריית חברון ללא הליך שיפוטי לטובת התנחלות -בחברון יש
קרקעות שהיו בבעלות יהודים לפני  1948ולאחר מכן תחת השלטון הירדני הושכרו
בדיירות מוגנת לעיריית חברון לצורכי ציבור .היועצים המשפטיים קבעו בעבר
שהחוק אוסר על הפקעת הזכויות של עיריית חברון בנכסים הללו בלי עילה חוקית
ובלי הליך שיפוטי .באוקטובר  2017אישרה ועדת המשנה לרישוי של מועצת התכנון
עליונה בקשה להיתר בניה להקמת  31יחידות דיור למתנחלים בחברון בשטח שהיה
מושכר לעיריית חברון בדיירות מוגנת אך נסגר בשל טענות בטחוניות .משמעות
הדבר היא כי היועמ"ש אישר להפקיע את הדיירות המוגנת של עיריית חברון בנכס
ולהעבירה לצורכי ההתנחלות .בנובמבר  2018הודיע שר הביטחון שניתן לקדם
תכנית בניה להתנחלות גם בשוק הסיטונאי בחברון.

הנחיה לממשלה ובכנסת :כל הצעת חוק צריכה להתייחס לתחולתה בשטחים -
ב 31/12/17-הפיץ היועמ"ש לממשלה הנחיה לכל המשנים שלו לפיה כל הצעת חוק
ממשלתית תתייחס לאפשרות להחיל אותה גם בשטחים (האם היא חלה בשטחים,
אם כן ,כיצד ,ואם לא מדוע) .הנחיה דומה הפיצו השרים איילת שקד ויריב לוין במאי
 2017כנוהל חדש לעבודת ועדת השרים לחקיקה .גם ועדת הכנסת דנה ב3/1/18-
בהצעה דומה לשינוי בתקנון הכנסת ,אך בסופו של דבר ,בשל העדר סמכות,
הסתפקה בהחלטה הצהרתית בלבד.
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לאפרטהייד
צוות ההסדרה המשפטי-
ביולי  2015מינה רה"מ נתניהו "צוות מקצועי לגיבוש מתווה להסדרת בניה ביו"ש"
בראשות ד"ר אביחי מנדלבליט ,מזכיר הממשלה דאז ,שהוחלף ע"י עו"ד חיה זנדברג
מפרקליטות המדינה כשמנדלבליט התמנה ליועץ המשפטי לממשלה.
הצוות של מנדלבליט/זנדברג הכין שני תוצרים:
א .דו"ח מסכם עם שורה של פתרונות משפטיים תקדימיים שמציעים לשנות את
הפרשנות המשפטית כך שתתאים לרצונה של הממשלה להכשיר עבירות בניה של
מתנחלים וגזל של קרקע פלסטינית .הדו"ח פורסם בעיתונות והוא מציב עקרונות
חדשים שמאפשרים הפקעת קרקעות פרטיות בנסיבות שונות ,ושינוי עקרונות
תכנוניים קיימים לצורך הכשרת בניה בלתי חוקית .לקריאת הדוח המלא כנסו לאתר
שלום עכשיו.
ב .חוות דעת נקודתיות  -הצוות הכין עשרות חוות דעת משפטיות מפורטות
להכשרת מאחזים ושכונות קונקרטיות (בעיקר כאלה שהגיעו לדיון בבג"צ) .חוות
דעת אלה מובאות בפני היועץ המשפטי לממשלה שמחליט אם וכיצד לממש אותן.

