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 משמעויותניתוח  -החלטת שר הבטחון להעניק היתרי בניה לפלסטינים 

יחידות דיור עבור  863בניה של  לקדם תכניות כי שר הביטחון בני גנץ אישר 1פורסם 11/8/21-ב

 . כפרים פלסטיניםבחמישה  Cהפלסטינים בשטחי 

עות משרדי אדריכלות ישראלים ופלסטינים הפלסטינים באמצ שהכינו כניותתהאישור ניתן עבור 

 ובמימון מדינות אירופה.

כפרים פלסטינים בכניות בניה )תב"ע( ת 120-תכנון של כהרש"פ ביצעה ן ככלל, לאורך העשור האחרו

למעשה לפי הדיווחים של הרש"פ עצמה, היא  .שרובן הוגשו לאישור המנהל האזרחי Cשטחי ב

-ו Aפי שתיים מאשר בשטחי בהיקף של  Cמשקיעה כספים ומאמצים בתכנון לפלסטינים בשטחי 

B למרות שהרוב המוחלט של האוכלוסיה הפלסטינית מתגוררת בשטחי ,A ו-B. 

מעורבות ממדינות אירופה, ב Cון ולביצוע התכניות בשטחי הפלסטינים מקבלים את המימון לתכנ

לפלסטינים להקים מדינה פלסטינית על כלל שטחי לאומי -ןמהלך סיוע בישל האו"ם, כחלק מ

 יהודה ושומרון.

במסגרת זו, קיים אישור של מדינות אירופה לפלסטינים לממן בניה לא חוקית בשטחי התכניות 

בתחילה אישורו האירופאים לפלסטינים  ללא שום הסכמה ישראלית. הוגשו למנהל האזרחי,

חודשים מהגשת התכנית למנהל האזרחי, בעוד שכיום המדיניות היא  18להתחיל לבנות רק לאחר 

 חודשים בלבד. 3חוקית לאחר -הלא להתחיל את הבניה

מצד שני, מדיניות המנהל האזרחי היא לאפשר לפלסטינים לבנות בתחומי התכניות שהוגשו, טרם 

, זאת, בניגוד גמור אישורן, ולהימנע מלבצע פעולות אכיפה נגד בניה לא חוקית בשטחי התכניות

  .בג"ץ למדיניות ביחס להתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון ולפסיקות

מניתוח המשמעות של התכניות שנבחרו לאישור, מדובר באזורים בהם קידמה הרש"פ תכנון בעל 

 ועל ההתיישבות באזור. Cאזורית מרחיקת לכת על המשך השליטה הישראלית בשטחי משמעות 

לתי בההכנסת להבין את המשמעות הממשלה ואנו קוראים לראש הממשלה, לשר הבטחון ולחברי 

. מדובר בתכניות Cולעצור את ההשתלטות של הפלסטינים על שטחי  של אישור התכניותהפיכה 

בעלות משמעות גדולה יותר משטחי מפתח,  אזורישמכפילות שטחים בנויים של הפלסטינים ב

 התכניות עצמן, כפי שיפורט להלן.

לא ניתן לדון בתכניות הפלסטיניות בלי להבין את התמונה הרחבה של האסטרטגיה הפלסטינית 

באמצעות תכניות הבניה יחד עם קביעת עובדות בשטח מראש. אם היה  Cלהשתלט על שטחי 

מדובר באישור הומניטארי לבתים בנויים, היו מצומצמות התוכניות לשטח שכבר בנוי, ולא 

 מה של שטח הבניה הלא חוקית.מאפשרות הגדלה עצו

                                                        
1 https://www.ynet.co.il/news/article/h1411c8blf  

https://www.ynet.co.il/news/article/h1411c8blf


 

 

 :הבאים במקומותאישורי בניה  בכוונת שר הבטחון להעניק לפלסטיניםרסום על פי הפ

 החירבת זכרי 

והיקף הבניה הצפויה על פי התב"ע היא ור בית לחם זבא( Cתושבים )בשטח  260-מונה כהישוב 

דיונים עד  3ונערכו לגביה  7/7/2014-דונם. התכנית הוגשה למנהל האזרחי ב 125-כבשטח של 

שימומנו על ידי אירו  1,240,000 היא במסגרת התכנית ביצוע התשתיותהיקף עלות . 6/8/2019

  צרפת. ממשלת

 לות התכנית:גבו

 

 מבני מגורים בשטח התכנית. 22-כיום ישנם כ .יח"ד בשטח התכנית 50בכוונת שר הבטחון לאשר 

 

  



 

 

 משמעות התכנית:

ויוצרת נתק בין אלון שבות לקיבוץ  בלב ישובי גוש עציון, פלסטינישל כפר התכנית יוצרת מובלעת 

 ילדים יהודים בחופשיות ברגל בין הישובים היהודים. כיום תובבים מס, באזור בו ראש צורים

 .לכאורה חלק משטח קיבוץ ראש צוריםואף לוקחת  לערך 5התכנית מגדילה את השטח הבנוי פי 

 

 

  



 

 

  מעצרהאל  

 והיקף הבניה הצפויה על פי התב"ע היאבאזור בית לחם ( Cתושבים )בשטח  925-כ מונהישוב ה

דיונים עד  9ונערכו לגביה  1/7/2011-הוגשה למנהל האזרחי בהתכנית  דונם. 382-כ בשטח של

שימומנו על ידי אירו  2,466,500 היא במסגרת התכנית ביצוע התשתיותת היקף עלו .18/12/2019

 האיחוד האירופי.

 גבולות התכנית:

 

 .יח"ד בשטח התכנית 150בכוונת שר הבטחון לאשר 

 

 משמעות התכנית:

ז גוש עציון עם לאורך הכביש שמחבר את מרכהתכנית היא חלק מרצף תכניות שהכינו הפלסטינים 

ון ומדרום לכביש, ובכך שמצפ B, במטרה ליצור רצף בניה בין שטחי (3157מזרח גוש עציון )כביש 

  לאפשר את ניתוק ציר התנועה בין היישובים בגוש עציון.



 

 

 

 

 

 בעמוד הבא:

 .תיחום התכניות הפלסטיניות במרחב והמדינות המממנות את התכניות



 

 



 

 

 ביר אל באשא (Bir Al Basha) 

)מס' והיקף הבניה הצפויה על פי התב"ע  סמוך לג'נין (Cתושבים )בשטח  1455-מונה כישוב ה

הכנת התכנית מומנה על ידי ממשלת בריטניה והאיחוד דונם.  950-כ בשטח של היא( 1107/1

 . 2020מרץ לדיונים עד  9ונערכו לגביה  2014פברואר ה למנהל האזרחי בהתכנית הוגשהאירופי. 

האיחוד שימומנו על ידי אירו  3,900,000 היא במסגרת התכנית ביצוע התשתיותהיקף עלות 

 האירופי.

 לות התכנית:גבו

 

 

 . 60ו של כביש דיי צדהממוקמת משנ יח"ד בשטח התכנית 270בכוונת שר הבטחון לאשר 

 משמעות התכנית:

דותן המקראי ובצמוד לתל  קבאזור עמ Aלתוך שטח  Cשל שטח  בליעה""מיקום התכנית מאפשר 

 בו יש המזהים את הבור אליו הושלך יוסף כמתואר בפרשת 'וישב' בספר בראשית. דותן



 

 

 

  



 

 

 בא חירבת ע(East 'Aba) 

( 1130/1)מס' והיקף הבניה הצפויה על פי התב"ע  סמוך לג'נין( Cתושבים )בשטח  530-ישוב מונה כה

נהל התכנית הוגשה למלגיה. כנית מומנה על ידי ממשלת בהכנת התדונם.  415-כ בשטח של היא

ביצוע התשתיות במסגרת היקף עלות . 2020מרץ דיונים עד  10ונערכו לגביה  1/8/2015-האזרחי ב

 יטניה באמצעות סוכנות הפיתוח שלהבר י ממשלתשימומנו על ידאירו  1,418,170התכנית היא 

(DFID.)  

 לות התכנית:גבו

 

  יח"ד בשטח התכנית.  160בכוונת שר הבטחון לאשר 



 

 

 משמעות התכנית:

בג'נין וממזרח לה ומאפשרת ניתן של  Aהתוכנית מאפשרת יצירת רצף בין שני גושי ענק של שטחי 

. ניתן 2005בשנת  ההתנתקות''בו היו הישובים הישראלים גנים וכדים שהוחרבו בתכנית  Cשטח 

כלל, נועד למנוע אפשרות חזרה לישובים  להניח שמיקום התכנית, באזור שאין בו כיום ישראלים

 הישראלים ההרוסים.

 

מבט מרחבי על מיקום שתי התכניות באזור ג'נין, מאפשר להבין בקלות את המשמעות שיש 

 הודים:ם במסגרת המאמץ הפלסטיני ליצור רצף טריטוריאלי נקי מילמיקום שלה

  



 

 

  סקופהמאל (Al Masqufa) 

)מס' והיקף הבניה הצפויה על פי התב"ע  טולכרםסמוך ל (Cתושבים )בשטח  305-מונה כישוב ה

ה התכנית הוגש. לגיההכנת התכנית מומנה על ידי ממשלת בדונם.  259-כ בשטח של היא( 1220/10

 ביצוע התשתיותהיקף עלות  . 2020מרץ לדיונים עד  44ונערכו לגביה  2014פברואר למנהל האזרחי ב

, ממשלת בלגיה וממשלת האיחוד האירופישימומנו על ידי אירו  530,000 היא במסגרת התכנית

 .בריטניה

 לות התכנית:גבו

 

יח"ד בשטח התכנית.  233מבני מגורים. בכוונת שר הבטחון לאשר  55-בשטח הכפר בנויים כיום כ

 מבנים. 4מדובר בהגדלה של הכפר ביותר מפי 

 משמעות התכנית:

, מצפון מזרח לטולכרם B-ו Aירת רצף וחיבור בין שלושה שטחי מיקום התכנית מאפשר יצ

 ויצירת רצף פלסטיני מעומק השטח אל עבר הקו הירוק וגדר ההפרדה. Cומאפשרת ניתוק של שטח 

שטרם  Cים קיימת תוכנית פלסטינית נוספת בשטח ממערב לשטח התכנית במרחק של מאות מטר

, שמאפשר להגדיל את שטח העיירה שוויכה מזרחה Dahret Ikbareaאושרה, באזור המכונה 

 ולהגדיל את הרצף הטריטוריאלי הפלסטיני.



 

 

 

 

 

 

 


