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  הקדמה

אה שנים לאַחר שאומות העולם הכירו בזכותו המשפטית, הדתית וההיסטורית מ
של העם היהודי על ארץ ישראל, ניצבת מדינת ישראל בפני הזדמנות, אולי חד־

פעמית, להתקדם צעד משמעותי נוסף במימושה של זכות זו ולהחיל את החוק 
הישראלי על חלקים נרחבים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן.

ובקעת  שומרון  יהודה,  את  לישראל  הגנה  צבא  שחרר  שבה  הימים,  ששת  מלחמת  מאז 
טוענת  היא  אחד  מצד  קולות.  בשני  מדברת  ישראל  מדינת  הירדני,  הכיבוש  מעול  הירדן 
שיש לה זכויות היסטוריות, משפטיות ומוסריות על השטחים הללו ושזכויות אלו מּוּכרות 
והמשפט  נמנעת מלהחיל בהם את החוק  היא  ומצד שני  פי המשפט הבינלאומי;  גם על 
הישראליים, כפי שִאפשרה לה הכנסת בחוק מיוני 1967, וכפי שנהג דוד בן־גוריון ב־1948 
בחבלי הארץ שלא נכללו בתוכנית החלוקה; ומנהלת אותם באמצעות משטר צבאי. מצד 
אחד איפשרה המדינה את הקמתו של מפעל התיישבות מפואר ביהודה, שומרון ובקעת 
הירדן, מפעל שכמעט חצי מיליון מתיישבים קבעו בו את ביתם; ומצד שני, היא נמנעת 
מלהפוך את חייהם לנורמליים, כפי שנהוג ביתר חלקי המדינה. מצד אחד, מבהירים ראשי 
המדינה שגבולה המזרחי הוא נהר הירדן; ומצד שני, שבה ישראל ומכריזה כי היא מוכנה 
לנהל על שטחים אלו משא־ומתן. הסתירה בין הקולות הללו התגברה בשנות ה-90, לאחר 
שמדינת ישראל איפשרה הקמת אוטונומיה פלסטינית בחלקי יהודה ושומרון שבהם חיו 
לנהל באמצעות  ואת השטח שנותר בשליטתה המשיכה  ריכוזי האוכלוסיה הפלסטינית, 

משטר צבאי זמני.

כרסום  יצרו  ישראל  מדינת  של  המגומגמת  והתנהלותה  למעשים  דיבורים  בין  זה  פער 
הוביל,  זה  כרסום  הבינלאומית.  בזירה  והן  הקרובה  בסביבתה  הן  במעמדה,  מתמשך 
ולהתחזקות  ישראל  מדינת  נגד  מעצורים  וחסר  אלים  דה־לגיטימציה  למסע  שני,  בשלב 
התביעה הפלסטינית על השטח. אי־תחולתו של החוק הישראלי ביהודה, שומרון ובקעת 
הירדן כרוכה במחירים כואבים נוספים, כגון: פגיעה באיכות החיים של כלל האוכלוסיות 
המתגוררות בשטחים אלה; התגברות ההשתלטות הפלסטינית על שטחים נרחבים באופן 
לא חוקי ולצידה פגיעה סביבתית, אקולוגית וארכיאולוגית, בלתי־הפיכה בחלקה; היעדר 

משילות בשטח והיעדרו של תכנון ארוך טווח לרווחת כל תושבי האזור. 

מכהן  בוושינגטון  היסטורית.  הכרעה  נקודת  בפני  אלה  בימים  עומדת  ישראל  ממשלת 
כיום הממשל האמריקני האוהד ביותר שהיה למדינת ישראל מעולם. לאחר עשרות שנים 
של הבטחות, העביר ממשל זה את השגרירות האמריקנית לירושלים והכיר בה לראשונה 
ישראל  מדינת  של  בריבונותה  הכיר  גם  האמריקני  הממשל  ישראל.  מדינת  של  כבירתה 



4

מזכיר  הכריז   2019 בנובמבר  זו:  אף  זו  לא  לאונר”א1.  המימון  את  והפסיק  הגולן  ברמת 
המדינה האמריקני, מייק פומפאו, כי ארצות הברית מכירה בזכויות ההיסטוריות, הדתיות 
בהם.  היהודית  ההתיישבות  ובחוקיות  ושומרון  יהודה  על  היהודי  העם  של  והתרבותיות 
המעצמה  הודיעה  טראמפ,  דונלד  הנשיא  של  המאה"  "עסקת  פרסום  עם   ,2020 בינואר 
החזקה בעולם כי היא תומכת גם בהחלת החוק הישראלי על חלק מהשטחים הללו. לעם 
ישראלית  ריבונות  ולכונן  ההיסטורית  מולדתו  אל  לשוב  אמריקני  גיבוי  היום  יש  היהודי 
מלאה ברבים מהמקומות שבהם "עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה]ם[ חי חיי 
קוממיות ממלכתית, בה]ם[ יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל־אנושיים והוריש לעולם כולו 

את ספר הספרים הנצחי" )מגילת העצמאות(. 

יסודית,  סקירה  המדיניות  ולקובעי  הרחב  לציבור  מציעה  לפניכם  המונחת  החוברת 
משפטית ומעשית, המסייעת להבין את חשיבותו של המהלך, את הבסיס המשפטי הרחב 
שעליו הוא נשען, ואת הרקע התחיקתי שממנו הוא יונק. הפרק הראשון יבהיר את נחיצותה 

המיידית של החלת החוק הישראלי ביהודה, שומרון ובקעת הירדן, 
ואת השלכותיה של המדיניות הדואלית שבה נוקטת מדינת ישראל 
ביחס לשטחים אלה; הפרק השני יתאר כיצד פעלו ראשי המדינה 
החלופות  את  ויציג  גבולותיה,  את  להרחיב  ביקשו  כאשר  בעבר, 
ביהודה,  הישראלי  החוק  את  להחיל  ניתן  שבאמצעותן  השונות 
שומרון ובקעת הירדן במקרה שלפנינו; הפרק השלישי יסביר מדוע 
מהלך זה של החלת החוק הישראלי בשטחים הללו חוקי מבחינת 
המשפט הבינלאומי; והפרק האחרון, ינסה להשיב בקצרה, בצורה 
של שאלות ותשובות, על סוגיות נוספות שמעורר המהלך הנוכחי 
של החלת החוק. נקודת המוצא של האמור בחוברת זו היא ההנחה 
שומרון  ביהודה,  אחיזתה  את  להמשיך  מעוניינת  ישראל  שמדינת 
האסטרטגיים  בנימוקים  עוסקת  אינה  היא  ולפיכך  הירדן;  ובקעת 
שהאוטונומיה  מניחה  זו  חוברת  כן,  כמו  לכך.  והביטחוניים 

הפלסטינית תמשיך להתקיים ושמדינת ישראל לא תחיל את חוקיה באזורי יהודה ושומרון 
המאוכלסים בצפיפות על-ידי פלסטינים. תכליתה היא אם-כן, עיגון הצורך המיידי בהחלת 
שומרון  יהודה,  שטחי  על   - מעשית  מבחינה  והן  עקרונית  מבחינה  הן   – הישראלי  החוק 

ובקעת הירדן שנמצאים בשליטת ישראל.

53 שנים אחרי שהעם היהודי שב אל חבלי מולדתו ההיסטורית, ּבשלה העת להתקדם צעד 
נוסף ולהחיל את החוק הישראלי על בקעת הירדן ועל ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. 
אחרי 53 שנות היסוס וגמגום, צעד לפנים וצעד לאחור, נדרשת ממשלת ישראל לנצל את 
ההזדמנות ההיסטורית שנקרתה בדרכה, לפסוע בעקבות מורשת בן־גוריון ולהגשים את 

חלום הדורות – למען עתיד המדינה, שגשוגה וביטחונה ולמען הצדק ההיסטורי. 

חוברת זו מניחה 
שהאוטונומיה 

הפלסטינית תמשיך 
להתקיים ושמדינת 

ישראל לא תחיל את 
חוקיה באזורי יהודה 
ושומרון המאוכלסים 

בצפיפות על-ידי 
פלסטינים.
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  פרק ראשון  |  חשיבות החלת החוק הישראלי 

בלתי־מוכרע. ז  במעמד  מצויים  ושומרון  יהודה  ששטחי  שנים  מיובל  למעלה  ה 
יהודה,  על שטחי  חוקית  זכות  לה  היא שיש  ישראל  עמדתה הרשמית של מדינת 
שומרון ובקעת הירדן, וכי זכות זו מעוגנת בקשר ההיסטורי והדתי שלה לשטחים 

בחרה  ישראל  מדינת  זאת,  עם  העמים.  במשפט  גם  ומוכרת  הללו 
להשאיר על כנם את הדינים שהותירו הממשלים הזרים ששלטו בהם 
לפניה ומנהלת את השטחים שבשליטתה באמצעות משטר צבאי. ביד 
היא  השנייה  ובידה  בהם,  להתיישב  לאזרחיה  מאפשרת  היא  אחת 

מונעת מהם לנהל את חייהם על-פי החוק הישראלי. 

להתנהלות דואלית זו, המצביעה על אי־הכרעה באשר לכוונותיה, יש 
השלכות על מגוון רחב של תחומים. החקיקה הבלתי־עדכנית שחלה 
בשטח )כגון דיני התכנון והבניה הירדניים ודיני הקניין העות'מאניים( 
מענה  מתן  מאפשרת  אינה  כראוי,  השטח  את  לנהל  מאפשרת  אינה 
לצרכים יומיומיים, ואף גורמת נזקים – במקרים רבים בלתי־הפיכים – 

לאוכלוסייה, לקרקע, לפני השטח ולכלכלה. 

בנוסף, היעדר הכרעה מדינית לגבי עתידם של שטחי יהודה, שומרון ובקעת הירדן אינו 
האזור  את  לפתח  היכולת  נפגעת  ובלעדיה  השטח,  לניהול  מדיניות  על  להחליט  מאפשר 
לגבי  ישראל  שמשדרת  העמימות  את  לכך  נוסיף  אם  טווח.  ארוך  תכנון  עבורו  ולייצר 
המשילות,  ביכולת  שמחבלת  מאוד,  בעייתית  מציאות  נוצרת  הללו,  בשטחים  זכויותיה 

האכיפה והשמירה על החוק והסדר. 

במישור  גם  לה  מזיק  הללו  לשטחים  ביחס  ישראל  של  והדו־משמעי  המגומגם  המסר 
הזכות  לטענת  ממשי  ביטוי  בהעדר  הבינלאומיים.  ביחסיה  ופוגע  והאסטרטגי  התודעתי 
שייכות  בשטח  ריבוניות  זכויות  כי  מניחים  ישראל  מדינת  של  ידידיה  אפילו  הישראלית, 
למדינות ואומות אחרות; והנחה זו מובילה ללחץ מדיני בלתי־פוסק על ישראל לוויתורים 

טריטוריאליים, ולהצגתה בזירה הבינלאומית כ"כובשת" וכמי שמפרה 
כגון  עוינים,  גופים  מכך,  יתרה  מתמיד.  באופן  הבינלאומי  החוק  את 
לשכת התובעת של בית הדין הבינלאומי הפלילי, מנצלים הנחה זו כדי 
לקדם כתבי אישום נגד חיילי צה"ל על מעשיהם החוקיים בשטחים אלה 

בתירוץ שמדובר בשטחי "מדינת פלסטין".

את המשמעויות הרבות של אי־תחולת החוק הישראלי ביהודה, שומרון 
ובקעת הירדן ואת המחירים הכבדים שמשלמים על כך תושבי האזור 
לחמישה  לחלק  ניתן  כולה,  ישראל  מדינת  ואף  ופלסטינים(  )יהודים 

היעדר הכרעה מדינית 
לגבי עתידם של שטחי 
יהודה, שומרון ובקעת 

הירדן אינו מאפשר 
להחליט על מדיניות 

לניהול השטח, 
ובלעדיה נפגעת 

היכולת לפתח את 
האזור.

המסר המגומגם 
והדו־משמעי של 

ישראל ביחס לשטחים 
הללו מזיק לה גם 
במישור התודעתי 
והאסטרטגי ופוגע 

ביחסיה הבינלאומיים.
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היעדר מדיניות  )ב(  והיעדר חקיקה עדכנית;  חוק מיושנת  )א( מערכת  עיקריים:  היבטים 
אחידה וחסרונה של יד מכוונת; )ג( חוסר משילות והיעדר מענה להשתלטות הפלסטינית 
המאורגנת על שטחי C; )ד( כרסום במעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית; )ה( היעדרו 

של תכנון אזורי ארוך טווח לפיתוח האזור. 

נפרט היבטים אלה אחד לאחד.

1. מערכת חוקית מיושנת והיעדר חקיקה עדכנית 

הותירה  ישראל 2  בשליטת  שנמצאים  ושומרון  יהודה  בשטחי  הישראלי  החוק  אי־החלת 
חוקים  למערכת  וכפופים  צבאי  שלטון  תחת  ופלסטינים,  ישראלים  האזור,  תושבי  את 
דינים  של  טלאי  על  כטלאי  נוצרה  זו  חוקים  מערכת  ובלתי־אחידה.  אנכרוניסטית 
עות'מאניים, מנדטוריים וירדניים, שגם במדינות הֵאם שלהם אבד עליהם הכלח זה מכבר, 
ושל "צווי אלוף", הוראות תחיקתיות של המפקד הצבאי באזור. כל אלה, ביחד עם פרשנות 
יצירתית של בג"צ וערכאות מנהליות יוצרים תסבוכת משפטית כמעט בכל סוגיה. מציאות 
משפטית זו והמחסור הגדול בחקיקה מודרנית אינם מאפשרים מתן מענה לצורכי החיים 

של האוכלוסייה ופוגעים ביכולת לפתח את האזור. 

החוקי  המצב  לבין  הישראלית  החקיקה  בין  הפער  שבהם  תחומים  כמה  בתמצית  נציג 
ביהודה ושומרון גורם למצב בלתי־רצוי וממרר את חייהם של תושבי האזור – ישראלים 

ופלסטינים.

א. מקרקעין

וירדניים  עות'מאניים  חוקים  של  מרקחת  על  נסמכים  ושומרון  ביהודה  המקרקעין  דיני 
מאוד,  מסובכת  חוקים  מערכת  היא  שתוצאתה  ישראלית־צבאית,  חקיקה  דברי  בשילוב 
קשות  מגבלות  )א(  כגון:  רבים,  עיוותים  כוללת  אשר  ח"ן,  ליודעי  גם  נהירה  ולא  מיושנת 
על רכישת מקרקעין – ישראלים יכולים לרכוש מקרקעין ביהודה ושומרון רק באמצעות 
חברה הרשומה ביהודה ושומרון, ולא כפרטים, כפי שנהוג בכל מקום אחר שחל בו החוק 
הישראלי; )ב( חיסיון המרשם – בניגוד לאדם הרוכש מקרקעין בתוך שטחי מדינת ישראל, 
אדם הרוכש מקרקעין ביהודה ושומרון אינו יכול לעיין במרשם המקרקעין, אין באפשרותו 
לקבל מידע על בעלי הקרקע, לוודא שהיא איננה משועבדת או שאין עליה בעלות כפולה 
וכיוצא באלו; )ג( בתים משותפים – במרשם המנוהל ביהודה ושומרון לא ניתן לרשום בתים 
נגזר  גובהה  – ביהודה ושומרון  )ד( אגרת רישום קרקע  משותפים כנהוג בחוק הישראלי; 
ממחיר העסקה )באחוזים(, וזאת בניגוד לחוק הישראלי המטיל תשלום אגרה צנועה על 
רישום מקרקעין. העלות הגבוהה של האגרה יוצרת חסם של ממש בפני עשיית עסקאות 
)ה( חוקי התכנון – חוקי התכנון הירדניים והצבאיים אינם מאפשרים תכנון על  ורישומן; 
קרקע ללא רשות בעליה ומחייבים את חתימת שר הביטחון על כל תוכנית. זהו חסם יוצא 
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דופן בכל הנוגע ליכולת תכנון האזור ופיתוחו לטובת כלל תושביו.

שביהודה  העובדה  ובשילוב  המודרני,  המשפט  את  תואמים  אינם  הארכאיים  הדינים 
על  מאוד  ומקשים  ודאות  חוסר  יוצרים  הם  מוסדרים,  אינם  גם  המקרקעין  רוב  ושומרון 
עריכת עסקאות נדל"ן ורישומן. כמו כן, חוסר ההיכרות עם הדין וסרבול ההליכים מקילים 
על זיופים. יתרה מכך, החלתם דה־פקטו של דיני הכיבוש על שטחי יהודה ושומרון, על-

ידי הצבא ובתי המשפט, תחת הפרשנות הייחודית הניתנת להם בישראל, אינה מאפשרת 
וכן  מקרקעין  סכסוכי  לפתרון  המודרני  במשפט  המצויים  משפטיים  בפתרונות  שימוש 

מונעת הפקעת מקרקעין לצורכי ציבור.

ב. הגנת הסביבה 

לעומת כ־300 דברי חקיקה ישראליים העוסקים בסביבה )אוויר, בנייה ירוקה, שמירת טבע, 
חומרים מסוכנים, קרקעות מזוהמות ודלקים, שינויי האקלים, תעשיות ורישויין, אנרגיה, 
ישנם  ושומרון  ביהודה  ועוד(,  שפכים  רעש,  והדברה,  מזיקים  וקהילה,  חינוך  החי,  הגנת 
צווים  או  ברובם;  "מסורתיים"  צווים סביבתיים מעטים העוסקים בתחומים מצומצמים, 
החלים בשטח השיפוט של היישובים הישראלים בלבד ולא על השטח כולו. קצב החקיקה 
הצבאית, הנהוגה באזור, אינו מצליח להדביק את קצב החקיקה הנהוג במדינה מודרנית, 

והפער בא לידי ביטוי בתחומים רבים. 
כדוגמאות לחוקים ספציפיים שאינם תקפים ביהודה ושומרון ניתן למנות את: )א( חוק אוויר 

נקי שבהיעדרו לא ניתן לאכוף מגבלות על פליטת עשן ומזהמים ולא 
כללי הרשויות המקומיות המעניקים  )ב(  ניתן לדרוש היתרי פליטה; 
שפכים  מזרימים  מפעלים  בהיעדרם  ואשר  שפכים  בענייני  סמכויות 
ללא בקרה; )ג( חציבה – החוק הישראלי אינו חל והצו הצבאי המגביל 
חציבה  היא  והתוצאה  לעוקפו,  וקל  בלבד  חלקי  באופן  נאכף  חציבה 
החוק  )ד(  הסביבה;  את  המשחיתה  ושיקום,  פיקוח  ללא  אגרסיבית, 

האוסר השלכת פסולת אלקטרונית. 

סביבתית  אכיפה  סמכויות  שמעניק  הישראלי,  החוק  זו:  אף  זו  לא 
ושומרון,  ביהודה  חל  אינו  המקומיות  הרשויות  לפקחי  נרחבות 
לגביהם  שיש  בתחומים  גם  חמורה.  תת־אכיפה  היא  והמשמעות 
חקיקה, העדר סמכויות האכיפה מונע טיפול כנדרש. הלכה למעשה, 
ולמשחיתי  למזהמים  עדן  לגן  הפכו  הירדן  ובקעת  שומרון  יהודה, 

סביבה, לעיתים באופן בלתי הפיך, והאוכלוסייה שחיה בהם סובלת מכל מפגע סביבתי 
שניתן להעלות על הדעת: אתרי סילוק פסולת מזהמים ולא מבוקרים, חציבה פיראטית, 

תחנות דלק ללא רישוי ועוד. 

יהודה, שומרון ובקעת 
הירדן הפכו לגן עדן 
למזהמים ולמשחיתי 

סביבה, לעיתים 
באופן בלתי הפיך, 
והאוכלוסייה שחיה 

בהם סובלת מכל 
מפגע סביבתי שניתן 

להעלות על הדעת.
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ג. תשתיות ואנרגיה

אי־תחולתו של החוק הישראלי בשטחי יהודה, שומרון ובקעת הירדן שנמצאים בשליטת 
ישראל משפיעה עמוקות על תחום התשתיות והאנרגיה. 

חוק המים אינו חל באזורים הללו, והזכות למים שהוא מעניק אינה חלה על האוכלוסייה 
שמתגוררת בהם, לא הישראלית ולא הפלסטינית. 

חוק משק החשמל, המסדיר את כלל הפעילויות במשק החשמל בתחומי הקו הירוק אינו 
חל בתחומי יהודה, שומרון ובקעת הירדן. רק לאחרונה, בפיגור של שנים ארוכות, גיבשה 

חברת החשמל תכנית ארוכת טווח לאספקת חשמל באזורים אלה.

לא  מכך  וכתוצאה  הירדן,  ובקעת  שומרון  ביהודה,  חל  אינו  הטבעי  הגז  משק  חוק  גם 
קיימות באזורים אלה תוכניות להנחת צינורות גז טבעי – לא ליישובים ולערים ולא לאזורי 
התעשייה. יצירת תשתית מודרנית והולכת גז טבעי לאזורי התעשייה היא ענין קיומי עבור 

המפעלים באזור.

ללא החלת חוקי התשתית והאנרגיה, לא תיתכן צמיחה כלכלית של ממש ביהודה ושומרון, 
לא  ירוויחו  שממנה   – בת־קיימא  כלכלה  של  וליצירתה  כלכלי  לדו־קיום  המפתח  שהיא 
זאת  )ובכלל  כולה  הפלסטינית  האוכלוסייה  וגם  ישראל  מדינת  גם  אלא  האזור,  תושבי  רק 

 .)B-ו A הפלסטינים החיים בשטחי

ד. עתיקות ושוד עתיקות 

ונחקרו;  נחפרו  טרם  שרובם  עתיקות  אתרי  אלפים  כעשרת  מצויים  ושומרון  ביהודה 
בתוכם בולטים אתרים רבים בעלי חשיבות לאומית יוצאת דופן, כגון מבצרים מרשימים 
לצד  והורקניה(,  קרנטל  קיפרוס,  סרטבה,  )דוגמת  וההרודיאנית  החשמונאית  מהתקופה 
נוספים מתקופות היסטוריות אחרות. אלא שבשנים האחרונות, תופעת  אתרים חשובים 
שוד העתיקות ביהודה ושומרון צוברת תאוצה מבהילה. הואיל וגם חוק העתיקות הישראלי 
אינו חל ביהודה ושומרון, האזור סובל מתת־אכיפה קשה. למעשה, שוד העתיקות והרס 

העדויות להיסטוריה של עם ישראל בארצו מתרחשים ביהודה ושומרון ללא הפרעה.

ה. פרוצדורה ומשפט

כאמור, זיהוי המקורות החקיקתיים הרלבנטיים לכל עניין מורכב מאוד, ואין בנמצא מסמך 
הצווים  רוב,  פי  על  נתון.  בזמן  ושומרון  ביהודה  החל  החקיקה  דבר  מהו  המגדיר  רשמי 
הצבאיים מתפרסמים בצורה שאינה כוללת נוסח משולב ומעודכן, ובפועל לא ניתן לדעת 
מן  אזרחים  על  הן  משפטנים  על  הן  מאוד  מקשה  הדבר  המחייב.  המשפטי  המצב  מהו 

השורה הניצבים חסרי אונים נוכח עמימות חוקית זו. 
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2. היעדר מדיניות אחידה וחסרונה של יד מכוונת 

אי־החלת החוק ביהודה, שומרון ובקעת הירדן מאותתת, כלפי פנים וכלפי חוץ, שישראל 
טרם החליטה האם בדעתה להישאר בשטחים הללו. מסר מגומגם זה לצד התנהלות דואלית 
– כאשר מצד אחד מאפשרים להתיישבות להתרחב, ומצד שני מנהלים את השטח באמצעות 
משטר צבאי, שמגדיר את עצמו כזמני – מביא לבלבול בכל הדרגים, לחוסר ביטחון ולחוסר 
יכולת לקבל החלטות, וכתוצאה מכך הן קובעי המדיניות הן הפקידים מתנהלים באופן לא 
עקבי ולא החלטי. בכל הנוגע לשטחי יהודה, שומרון ובקעת הירדן – אין למדינת ישראל 
לא חזון, לא מדיניות, ולא חשיבה אסטרטגית. היא מתנהלת בהם "מהיום להיום" בלא יד 

מכוונת, בלא תשתית אסטרטגית, וכל שכן בלא ראייה צופה פני עתיד.

כל עוד לא חל החוק הישראלי על שטחי יהודה ושומרון, הגוף המופקד 
– לרבות פעולות  על הטיפול בכל הסוגיות האזרחיות באזורים אלה 
האכיפה והשמירה על החוק והסדר – הוא הִמנהל האזרחי, גוף הכפוף 
יד מכוונת של  פיקוד המרכז(. בהיעדר  )אלוף  למפקד הצבאי באזור 
נבחרי הציבור והדרג המדיני, המדיניות נוצרת בפועל על-ידי מפקדי 
והם הנדרשים לקבל החלטות בשטח  הִמנהל האזרחי  ופקידי  הצבא 
מרגע לרגע. אלא שללא הכוונה של מוסדות התכנון והמדיניות, כפי 
שנהוג בכל מקום שבו חל החוק הישראלי, נותר מרווח רחב עד מאוד 
מסוימים,  בתחומים  וליישמה.  מדיניות  בעצמו  לקבוע  פקיד  לכל 

תוצאתו של מצב עניינים זה היא כאוס שלטוני. 

על  לשמור  נוטה  מקצועי־פקידותי  דרג  ככלל,  קיפאון.  היא  זה  מצב  של  נוספת  תוצאה 
ושומרון  ביהודה  הישראלי  החוק  תחולת  היעדר  זעזועים.  מיצירת  ולהימנע  סטטוס־קוו 
וחוסר ההכוונה המדיני שנובע ממנו יוצרים קושי רב – ולעיתים אף חוסר יכולת – לפתור 
בעיות מוְבנות ולפתח את האזור לרווחת תושביו ולצורך שמירה על האינטרסים של מדינת 
הממשלתי,  למנגנון  הפקידותיות  המערכות  את  תכפיף  הישראלי  החוק  החלת  ישראל. 

באופן מלא, ותשווה את המצב ביהודה ושומרון לזה הנהוג ביתר שטחי מדינת ישראל.

הגברת המשילות ומתן מענה להשתלטות הפלסטינית    .3
C המאורגנת על שטחי

המאמץ  של  התעצמותו  נוכח  במיוחד  נחוצה  המשילות  והגברת  הישראלי  החוק  החלת 
ושומרון;  ליהודה  הנוגע  בכל  הישראלי  הגמגום   .C שטחי  כלל  על  להשתלט  הפלסטיני 
הממשל הצבאי; מערכת החוקים האנכרוניסטית והמסורבלת; והיעדר חזון ומדיניות ברורה 
יעשה.  בעיניו  הישר  איש  וכי  בית  בעל  אין  כי  בזירה  ליתר השחקנים  כל אלה משדרים   –

היעדר תחולת החוק 
הישראלי ביהודה 

ושומרון וחוסר 
ההכוונה המדיני 

שנובע ממנו יוצרים 
קושי רב – ולעיתים 

אף חוסר יכולת – 
לפתור בעיות מוְבנות 

ולפתח את האזור.
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החוק  על  לשמור  יכולת  ואין  משילות  אין  ברורים,  כללים  של  ובחסרונם  ריבון  בהיעדר 
והסדר. כתוצאה מכך התפתחה בשטח תרבות עבריינית של "חטוף כפי יכולתך" ושל נטילת 
החוק לידיים. גולת הכותרת של כאוס חוקי זה היא השתלטותם המאורגנת של הפלסטינים 
על שטחי C – בהכוונה של הרשות הפלסטינית ובסיוע אירופי רחב היקף. לא למותר לציין 

כי בהשתלטות זו יש משום הפרה מוחלטת של הסכמי אוסלו. 

בשנת 2009 פרסם ראש הממשלה הפלסטיני דאז, סלאם פיאד, תוכנית 
הוכתרה  התוכנית  הפלסטינית.  למדינה  התשתית  לבניית  אסטרטגית 
בשם "מסיימים את הכיבוש; מקימים מדינה", ותכליתה – השתלטות על 
שטחי C תוך התמקדות באזורים בעלי חשיבות אסטרטגית להתיישבות 
היהודית ביהודה ושומרון )שטחים שניתן לפתח בהם את ההתיישבות 
שטחים  או  ראשיים  תחבורה  צירי  על  הממוקמים  שטחים  היהודית, 
שהשתלטות עליהם מאפשרת לנתק את הרצף ההתיישבותי הישראלי 
ולבודד יישובים(. תוך זמן קצר עברה התוכנית לשלב הביצוע, ובהיעדר 
במהלך  משנה  היא  התקדמותה,  את  למנוע  נחושה  ישראלית  החלטה 

העשור האחרון את פני השטח – מקצה לקצה. 

השטח  על  חקלאית  השתלטות  נרחב,3  בינוי  כוללת  פיאד"  "תוכנית 
ציוד  ופריסת  בורות  חפירת  נרחבים,  קרקע  עיבודי  טרסות,  )הקמת 

השקיה(, הקמת מחצבות, פיתוח דרכים וסלילתן, והשחתה של אתרים ארכיאולוגיים. לטובת 
קידומה המואץ, הקימה הרשות הפלסטינית תשתית ארגונית רחבה. אף שיש בתוכנית זו 
כדי הפרה בוטה של הסכמי אוסלו, היא זוכה לסיוע בינלאומי נרחב – בדמות מתן שירותים 
והכוונה ומימון נדיב – מהאיחוד האירופי, ממדינות האיחוד כשלעצמן ואף מהאו"ם. לשינוי 
פני השטח נלווה כמובן שינוי דמוגרפי משמעותי וגידול מסיבי של האוכלוסייה הפלסטינית 
)1993( התגוררו בשטחים  C: בעוד שבעת החתימה על הסכמי אוסלו  המתגוררת בשטחי 
אלה כ־80 אלף פלסטינים, הרי שכיום מתגוררים בהם בין 250 אלף פלסטינים ל־400 אלף 
פלסטינים )לפי הערכות שונות(. פקידי הִמנהל אזרחי ידעו על "תוכנית פיאד" מאז הופעתה, 

אולם בפועל – ביודעין או בלא יודעין – ִאפשרו את התקדמותה.

על פי מחקר שערכה תנועת "רגבים", הרי שבשנת 2008, ערב יציאתה לדרך של "תוכנית 
פיאד", היו בשטחי C 29,783 בתים של פלסטינים שהשתרעו על שטח של 44,495 דונם.4 
לעומת זאת, עשור לאחר מכן, בשנת 2019, מספר הבתים בשטחי C עמד על 65,572 – יותר 

 C לא מדובר בגידול טבעי ובהתרחבות צמודת גדר אלא בבינוי יזום בנקודות אסטרטגיות. כמו כן, ההתפשטות לשטחי  3
אינה נובעת ממחסור בקרקע לבנייה. ממחקר נוסף שערכנו עולה כי בשטחי A ו־B, 70% מהשטח לא מבונה וישנן עתודות 

גדולות של קרקעות לבנייה. 

גם  זמין   .16–  12 עמ’   ,2019 רגבים, דצמבר  ירושלים: תנועת  מלחמת ההתשה,  וישי חמו,  יונה אדמוני  בנימין,  אברהם   4
https://regavim.org.il/wp-content/uploads/2020/02/regavimFiad1301web.pdf-ב

גולת הכותרת 
של כאוס חוקי זה 
היא השתלטותם 

המאורגנת של 
הפלסטינים על 

שטחי C – בהכוונה 
של הרשות 

הפלסטינית ובסיוע 
אירופי רחב היקף.
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מפי שניים – המשתרעים על שטח של 85,747 דונם, שהם כ־2.5% מכלל שטחי C 5. לשם 
 1.6% – עומד על  השוואה: השטח הבנוי הישראלי ביהודה ושומרון – שטח ההתנחלויות 

  .C בלבד מכלל שטחי

בניה פלסטינית בשטח C: סה״כ נכון להיום 65,572 מבנים
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מחקר שטח נוסף שערך לאחרונה פורום שילה, בשיתוף ארגון "עד כאן”,6 ואשר בחן את 
יותר.  C, חושף תמונה מטרידה אף  הישגי ההשתלטות החקלאית הפלסטינית על שטחי 
עיבוד קרקעות הפך לשיטה מובילה בידי הפלסטינים להשתלטות על השטח, בהסתמך על 
ועל דיני המקרקעין העות'מאניים המעניקים תוקף משפטי  מחדלי האכיפה של ישראל 
כמעט   C בשטחי  מצויים  להיום  נכון  המחקר,  פי  על  ממושכים.  קרקע  ועיבוד  לחזקה 
C. עיבוד הקרקע  כ־19% משטחי  ידי פלסטינים, המהווים  דונם המעובדים על  700 אלף 
נעשה ללא הוכחת בעלות, ללא מורא ובהתעלמות מצווי פינוי שניתנים מטעם הרשויות. 
ישראלים  ליישובים  בצמוד  אסטרטגיים:  בשטחים  לרוב  מצויות  המעובדות  הקרקעות 
אש(.  )שטחי  צה"ל  של  אימונים  שטחי  בתוך  ואף  מדינה  אדמות  על  ראשיות,  ולדרכים 
השטחים המעובדים פוגעים גם ביכולת המבצעית של צה"ל: לא פעם כאשר ביקש הצבא 
גורמים  לפנות את השטח לצורך אימון, הוא נתקל במתקפה משפטית מלווה בלחץ של 

בינלאומיים שגרמה לו לסגת מתוכניתו ולחפש מקום חלופי. 

שטחים מעובדים של פלסטינים ומזבלה פיראטית על אדמות מדינה מדרום לישוב מגדלים שבשומרון 
 .)C השטח שמתחת לקו  הכחול – אדמות מדינה בשטח(

שטחים מעובדים 
של פלסטינים 

על אדמות מדינה

מזבלה

5  המחקר טרם פורסם.

6  המחקר טרם פורסם.
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נוסף שיזם לאחרונה פורום שילה, בשיתוף תנועת "שומרים על הנצח",7 בחן את  מחקר 
מצב האתרים הארכיאולוגיים בשטחי C. המחקר מיפה 361 אתרים ארכיאולוגיים )מתוך 
2,300 אתרים שנמצאים בשכבות המידע של הִמנהל האזרחי( בעלי חשיבות למורשת העם 
היהודי ולמחקר המדעי, הנמצאים תחת איום של עבודות פיתוח פלסטיניות, הרס וביזה; 
בכל אחד מהם נותח סטטוס הפגיעה. המחקר גילה כי ב־44% מהשטח שנסקר יש פגיעה 
משמעותית באתרים; כי אתרים רבים נמחקו כליל; וכי מאתרים רבים שבהם זוהו בעבר 
וחצרות של פלסטינים,  גבעות של טרסות חקלאיות או מבנים  נותרו רק  וחומות  מבנים 
והשרידים הארכיאולוגיים נעלמו או הושחתו. באתרים אחרים התגלה שוד ידני, או שוד 
 – דונמים. הפגיעה האינטנסיבית החריבה  כלים מכניים, שפגע בעשרות  שנעשה בעזרת 
ואף מחקה לחלוטין – תילים מרכזיים, מבנים שלמים, חומות וארמונות. הממצא העשיר 

שעשוי היה להתגלות בהם הושמד כליל וִעמם שרידי מורשתנו.

מצודת הורקניה. השודדים שברו את רצפת הפסיפס הביזנטי כדי להגיע לחללים התת-קרקעיים של המבצר. 

העובדה שמדינת ישראל אינה נלחמת במאמצי ההשתלטות הללו – לא באמצעות אכיפה 
)הדוחפים  בו  החברות  והמדינות  האירופי  האיחוד  מול  מדיניים  באמצעים  ולא  בשטח 
ביהודה  הבית  בעלת  איננה  שהיא  הגורמים  לכל  משדרת   – זה(  בלתי־חוקי  מהלך  כאמור 
ושומרון. מסר זה מוסיף ומחזק את המוטיבציה של כלל הגורמים הפלסטיניים להמשיך 

ולקבוע עובדות בשטח – כאמור בניגוד מוחלט להסכמי אוסלו שהם חתומים עליו.

החלת החוק הישראלי על חבלי יהודה, שומרון ובקעת הירדן תעביר מסר ברור למדינות 
העולם ולפלסטינים, ותבהיר כי מדינת ישראל היא הריבון בחבלי ארץ אלה. הכפפת האיזור 
לחוק הישראלי – לצד הנחיות ברורות של הדרג המדיני שיעניקו לדרג המבצע בשטח את 
הפלסטינית  ההשתלטות  את  לעצור  יכולה   – הנדרשים  והמשאבים  הכלים  המוטיבציה, 
ביהודה,  והסדר  גם הדרך היחידה שתאפשר לשמור על החוק  זוהי  C. לבסוף,  על שטחי 
שומרון ובקעת הירדן ולהפוך אותם לחבלי ארץ פורחים ומשגשגים – הן בעבור הישראלים 

המתגוררים בהם, הן בעבור הפלסטינים.  

7  המחקר טרם פורסם.
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C בניה פלסטינית קיימת ומתוכננת בשטחי
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כרסום במעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית  .4

בהימנעותה מהחלת החוק על שטחי יהודה ושומרון, משדרת מדינת 
ישראל מסר מגומגם כלפי חוץ. כאמור, ישראל טוענת כי בידיה זכות 
משפטית, היסטורית ומוסרית על יהודה ושומרון, אולם בפועל היא 
אינה פועלת כדי לממש זכות זו. היא מגבילה את פיתוח ההתיישבות 
לתוכניות  אלה  אזורים  מכניסה  אינה  ושומרון,  ביהודה  היהודית 
הִמתאר הממשלתיות ומאפשרת לתושבי הרשות הפלסטינית לתפוס 
שטחים, לבנות בתים ולהשתלט על אדמות כמעט באין מפריע. בכך 
אינה  היא  אפילו  כי   – מצהירה  לומר  שלא   – ישראל  מדינת  רומזת 
כך: העובדה שלמעלה מיובל שנים  נוסף על  מאמינה לדברי עצמה. 
השלטונות  של  הדינים  מערכת  באמצעות  מתקיים  השטח  ניהול 
הזרים ששלטו בו קודם לכן משדרת מסר של חוסר קביעות, ושכביכול 
מדינת ישראל היא אורחת בשטח. הגמגום המדיני וחוסר ההחלטיות, 
מתמדת  לשחיקה  גרמו  האחרונים,  העשורים  בשני  מאוד  שהתחזקו 

במעמדה הבינלאומי של ישראל, להתגברות מתקפת הדה־לגיטימציה נגדה, ולהתחזקות 
התביעה הפלסטינית על השטח על חשבון מעמדה של ישראל. 

החלת החוק הישראלי בשטחי יהודה ושומרון עתידה לתת תוקף – מעשי וממשי – לתביעת 
הבעלות והזכות של מדינת ישראל על חבלי מולדתה ההיסטורית ולסייע להדוף את הניסיון 

הבינלאומי לכרסם בזכויותיה של ישראל ובמעמדה. 

5. תכנון לטווח ארוך ופיתוח האזור

באף  נכללים  לא  הירדן  ובקעת  שומרון  יהודה,  שטחי  להיום,  נכון 
מיליון  חצי  כמעט  בהם  מתגוררים  אומנם  ממשלתית.  תוכנית־אב 
כלל  את  להם  לספק  מחויבת  ישראל  שמדינת  ישראליים,  אזרחים 
השירותים, אולם מבחינת רשויות התכנון הם חיים באזור שאיננו כלול 
בתחומי מדינת ישראל, ולכן לא נעשה תכנון עתידי בעבורו ולפיתוחו 
מוקצים משאבים מעטים. היעדר תכנון מערכתי מונע פיתוח נכון של 
האזור בכלל ההיבטים: מגורים, אפשרויות תעסוקה, תשתיות בריאות, 
תוכניות  מצויות  אומנם  בשטח  באלו.  וכיוצא  כבישים,  תעשייה, 
יוזמה  לבעלי  הודות  רק  מתקיימים  הללו  אולם  פיתוח,  ומתבצע 
שפועלים בשטח ודוחפים "מלמטה" – ובראשם הרשויות המקומיות 
אלו  תוכניות  של  הישגיהן  רוב,  פי  על  "אמנה".  ההתיישבות  ותנועת 
מקומיים בלבד וביצוען איטי. בהיעדר תוכנית־אב וראייה מערכתית 

מבחינת רשויות 
התכנון חצי מיליון 

תושבי יהודה ושומרון 
חיים באזור שאיננו 

כלול בתחומי מדינת 
ישראל, ולכן לא 

נעשה תכנון עתידי 
בעבורו ולפיתוחו 
מוקצים משאבים 

מעטים.

הגמגום המדיני 
וחוסר ההחלטיות של 

מדינת ישראל גרמו 
לשחיקה מתמדת 

במעמדה הבינלאומי, 
להתגברות מתקפת 

הדה־לגיטימציה נגדה 
ולהתחזקות התביעה 

הפלסטינית על השטח 
על חשבון ישראל.
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יהודים  התושבים,  של  החיים  לצורכי  אמיתי  מענה  אין  והאתגרים,  הסוגיות  מכלול  של 
בהיעדר  מכך:  יתרה  משקל.  כבדות  וחברתיות  כלכליות  השלכות  זו  ולמציאות  וערבים, 
תכנון לא נעשה הליך חשיבה ממשלתי על יעדי פיתוח לטווח הרחוק, אף שהצבת יעדים 

כאלה נחוצה לפיתוח כלכלי של האזור לטובת כלל האוכלוסיות המתגוררות בו. 

והבנייה  התכנון  לתוכניות  והכנסתם  ושומרון  יהודה  שטחי  על  הישראלי  החוק  החלת 
הדיור  לשוק  דרמטי  באופן  תסייע  גם  אלא  האזור,  מתיישבי  על  רק  לא  תקל  הלאומיות 
הם  למטרופולינים הגדולים,  צמודי־דופן  ברובם  הם  אלה  ששטחים  מכיוון  בישראל. 
מספקים למדינת ישראל עתודות קרקע בהיקף משמעותי. החלת החוק הישראלי עליהם 
הארץ ולריסון  במרכז  הנדל"ן  מצוקת  עם  להתמודדות  תסייע  הישראלי  לשוק  ופתיחתם 

מחירי הדיור בישראל. 
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פרק שני  |  אופן החלת החוק הישראלי   

שטח ב של  גבולותיו  הורחבו  ישראל  מדינת  הוקמה  מאז  שונות  פעמים  שלוש 
תחולת החוק הישראלי, ובכל אחת מן הפעמים הללו נעשה הדבר באמצעות כלי 
זה נציג בקצרה את הדרכים שבהן הורחבו גבולות השטח  משפטי שונה. בפרק 
החוק  להחלת  עתה  המתאים  המשפטי  הכלי  על  ונמליץ  וחסרונותיהן,  יתרונותיהן  ואת 
הישראלי ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. לבסוף נציג בקצרה כמה מן המורכבויות שמציב 

המעבר משלטון ישראלי צבאי, בן למעלה מיובל שנים, לריבונות ישראלית מלאה. 

1. ריבונות בשלוש מערכות: היסטוריה ומשפט 

 ,1948 בשנת  הפעם הראשונה שבה הורחבו גבולותיה של מדינת ישראל הריבונית אירעה 
מיד אחרי הקמת המדינה. תוך כדי מלחמת העצמאות נכבשו חבלי מולדת נרחבים שלא 
היו כלולים במסגרת תוכנית החלוקה והללו סופחו למדינת ישראל באמצעות צו ִמנהלי של 

שר הביטחון. 

ביום כ״ח באב תש״ח )2.9.1948( הוציא ראש הממשלה ושר הביטחון דאז, דוד בן־גוריון, צו 
על "שלטון צבא־ההגנה לישראל בארץ־ישראל )מנשר מס' 1(". הצו הגדיר את כל השטחים 
של  החלוקה  בתוכנית  נכללו  ושלא  העצמאות,  במלחמת  ישראל  מדינת  ידי  על  שנכבשו 
 – והחיל עליהם את המשפט הישראלי באופן רטרואקטיבי  האו"ם, כ"שטחים מוחזקים" 
וסביבותיה,  ירושלים  לגבי  העצמאות.  הכרזת  למחרת   ,)15.5.1948( תש"ח  באייר  ו'  מיום 
שלפי תוכנית החלוקה הייתה אמורה להיות עיר בינלאומית, הוציא שר הביטחון צו דומה 
כבר ביום כ"ו בתמוז תש"ח )2.8.1948( מהלך זה הרחיב באופן משמעותי את גבולותיה של 
מדינת ישראל, והיא כללה מעתה גם את עכו, נהריה, תרשיחא, נצרת, באר שבע, רמלה, 
לוד, אשדוד, אשקלון ומקומות נוספים; שטח המדינה גדל מ־16 אלף קמ"ר ל־20,250 קמ"ר. 
שלושה שבועות לאחר פרסום צו זה, ביום כ"ב באלול תש"ח )26.9.1948( חוקקה מועצת 
תש"ח–1948"  והסמכויות,  השיפוט  שטח  "פקודת  את  הכנסת(  )לימים  הזמנית  המדינה 
ו' באייר תש"ח. הפקודה הורתה כי המשפט,  שהוחלה גם היא באופן רטרואקטיבי מיום 
השיפוט והמנהל הישראליים יחולו על כל שטח מארץ ישראל שיוגדר בידי שר הביטחון 
ידי הצו  ידי צה"ל", וכך העניקה תוקף חוקי לגבולות החדשים שנקבעו על  כ"מוחזק על 
שהוציא שר הביטחון. מהלך זה התאפשר משום שתוכנית החלוקה שהוצעה על ידי מועצת 
הביטחון של האו"ם נדחתה על ידי ערביי ארץ ישראל ומדינות ערב )שפתחו במלחמה; בעוד 
היישוב היהודי בארץ ישראל נענה בחיוב לתוכנית זו( – ועל כן אין לה כל תוקף מבחינת 

המשפט הבינלאומי. 
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פקודת שטח השיפוט והסמכויות
מס' 29 לש' תש"ח - 1948

מועצת המדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור:

ייראה כחל על כל השטח הכולל גם את שטח מדינת  כל חוק החל על מדינת ישראל כולה   .1
ישראל וגם כל חלק מארץ-ישראל אשר שר הבטחון הגדיר אותו במנשר כמוחזק על ידי צבא-

הגנה לישראל.

כל איש או חבר אנשים המוסמכים בתוקף חוק כאמור לכהן או לפעול במדינת ישראל כולה   .2
ייראו כמוסמכים לכהן או לפעול בכל השטח הכולל גם את שטח מדינת ישראל וגם כל חלק 

מארץ-ישראל אשר שר הבטחון הגדיר אותו במנשר כמוחזק על ידי צבא-הגנה לישראל.

תקפה של פקודה זו הוא למפרע מיום ו' באייר תש"ח )15 במאי 1948(, ואישור למפרע ניתן   .3
בזה לכל הפעולות אשר נעשו ואשר, לולא הוראות פקודה זו, היו חסרות תוקף.

פקודה זו תיקרא בשם "פקודת שטח השיפוט והסמכויות, תש"ח - 1948".  .4

י"ב באלול תש"ח )26 בספטמבר 1948(

דוד בן-גוריון
ראש הממשלה ושר הבטחון

שטח תחולת החוק

שטח הסמכויות

תחילת תוקף 
ואישור פעולות

פליכס רוזנבליט
שר המשפטים

שלטון צבא-הגנה לישראל בארץ ישראל
מנשר מס' 1

הואיל ושטחים שונים בארץ ישראל הנם בהחזקתו של צבא ההגנה לישראל הסר למשמעתי;

וחובה על צבא הגנה לישראל לקיים בשטחים המוחזקים את שלום הצבור ואת הבטחון  והואיל 
ולשקוד על תקנת החוק והמשפט;

לכן אני, דוד בן גוריון, שר הבטחון, מכריז בזה בשל הפיקוד העליון של צבא ההגנה לישראל לאמור;

השטחים  בתחומי  כנתון  הכל  ישראל  בארץ  השטחים  פירושו  מוחזקים"  "שטחים  המונח   .1
המסומנים בצבע אדום במפת ארץ ישראל החתומה על ידי והנושאת את תאריך היום, יום כ"ח 
באב תש"ח )2 בספטמבר 1948( או בכל מפה אחרת שתבוא במקומה אשר תהא חתומה על ידי 

ותהא מסומנת כנ"ל.

משפט מדינת ישראל חל על השטחים המוחזקים.  .2

תושבי השטחים המוחזקים נתבעים בזה לקיים שלום הציבור ומערכת כלכלתו, ולסייע בידי   .3
צבא הגנה לישראל ככל שידרשו. כל מי אשר יפר כל הוראה מהוראותי, יועמד לדין בית משפט 

צבאי שיוקם על דעתי או בפני בית משפט אזרחי, הכל כפי שהמקרה יחייב.

המנשר הזה יפורסם ברבים בכל הדרכים שאראן כיעילות ביותר.  .4

המנשר הזה ייחשב בר תוקף לכל דבר החל מחצות ליל שבת, ו' באייר תש"ח )15 במאי 1948(,   .5
ברם לגבי אותם החלקים מהשטחים המוחזקים שחזקתם עברה לידי צבא הגנה לישראל לאחר 

כך, יהא המנשר בר תוקף רק החל מאותו הזמן.
      

דוד בן-גוריון
ראש הממשלה ושר הבטחון

ניתן היום, כ״ח באב תש״ח )2 בספטמבר 1948(.

פירוש

המשפט

הסדר הציבורי 
והביטחון

פרסום המנשר

תוקף המנשר
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הפעם השנייה שבה הוחל החוק הישראלי על שטחים נוספים בארץ ישראל אירעה בשנת 
1967: שבועיים וחצי לאחר תום מלחמת ששת הימים, ולאחר שהכנסת הסמיכה אותה 
לעשות זאת, החילה ממשלת ישראל את המשפט, השיפוט והמנהל הישראלי על מזרח 

ירושלים – וזאת באמצעות צו ממשלתי. 

במלחמת ששת הימים שוחררו חבלי ארץ נרחבים שהיו נתונים עד אז 
בידי מדינות ערב: חלקה המזרחי של ירושלים, לרבות העיר העתיקה; 
יהודה, שומרון בקעת הירדן; רמת הגולן; רצועת עזה; וחצי האי סיני. 
המדינה  מועצת  שחוקקה  והסמכויות"  השיפוט  שטח  "פקודת  לאור 
הזמנית בספטמבר 1948, יכול היה שר הביטחון דאז, משה דיין, להוציא 
צו המגדיר את השטחים שנכללו בשטחי ארץ ישראל המנדטורית – שהם 
מזרח ירושלים, יהודה ושומרון, בקעת הירדן ורצועת עזה – כ"שטחים 
הישראלי  החוק  את  עליהם  מחיל  היה  ובכך  צה"ל,  ידי  על  מוחזקים" 
האפשרות  את  בחנה  ישראל  שמדינת  מכיוון  אולם  אוטומטי.  באופן 
לנהל משא־ומתן על השטחים הללו, תמורת שלום, היא נמנעה מהחלה 
אוטומטית של החוק הישראלי על השטחים החדשים. לכן, במקום צו 
המגדיר את השטחים שנכבשו במלחמה כ"שטחים מוחזקים", הוציא 
ביום כ"ח באייר  )ולא שר הביטחון(,  מפקד האזור, אלוף פיקוד מרכז 
תשכ"ז )7.6.1967(, שני צווים: צו אחד הודיע על "נטילת השלטון בידי 
צה"ל"; וצו שני, "מנשר בדבר סדרי שלטון ומשפט", הודיע כי המשפט 
בתוקפו".  "יעמוד  לשטח  צה"ל  כניסת  ליום  עד  באזור  קיים  שהיה 
במקום להחיל את החוק הישראלי על יהודה ושומרון, החליטה מדינת 

שהוסבר  כפי  הורכבה,  ואשר  לכן  קודם  בה  ששררה  הדינים  מערכת  את  להותיר  ישראל 
בפרק הקודם, מדינים עות'מאניים, מנדטוריים וירדנים. 

המקום היחיד שלגביו לא היססה מדינת ישראל כלל היה ירושלים המזרחית. כשבועיים 
לאחר סיום המלחמה, ביום י"ט בסיוון תשכ"ז )27.6.1967(, תיקנה הכנסת את "פקודת סדרי 
שלטון ומשפט, תש"ח–1948" והוסיפה לה את סעיף 11ב הקובע כי: "המשפט, השיפוט 
והמינהל של המדינה יחולו בכל שטח של ארץ־ישראל שהממשלה קבעה בצו". בתיקון זה 
קבעה הכנסת, בחוק, כי היא מסמיכה את הממשלה להחיל את המשפט, השיפוט והמנהל 
הישראליים על כל חלק מארץ ישראל, והשאירה בידי הממשלה את שיקול הדעת בנוגע 

להיקף השטח שעליו יוחל המשפט ובנוגע למועד החלתו. 

ינקה הכנסת מן העובדה שעל-פי המשפט הבינלאומי למדינת  זכותה לעשות זאת  את 
וזה משתי סיבות: הסיבה  ריבונות לכל שטחי ארץ-ישראל המנדטורית,  זכות  יש  ישראל 
ריבונות  חדשות  למדינות  המעניקה   Uti Possidetis Juris של  הדוקטרינה  היא  האחת 
מלאה על כל שטחי היחידות המינהליות שקדמו להן מרגע עצמאותן. על-פי דוקטרינה 
מהרגע  המינהגי,  הבינלאומי  הדין  של  בלתי-מעורער  כחלק  העולם  בכל  המוכרת  זו, 
אלה  לרבות  המנדט,  שטחי  בכל  הריבון  היא  עצמאותה,  על  הכריזה  ישראל  מדינת  שבו 
הבינלאומית  ההכרה  היא  השנייה  הסיבה  קמה.  שלא  הערבית  למדינה  מיועדים  שהיו 

בתיקון זה קבעה 
הכנסת, בחוק, כי 
היא מסמיכה את 

הממשלה להחיל את 
המשפט, השיפוט 

והמנהל הישראליים 
על כל חלק מארץ 
ישראל, והשאירה 

בידי הממשלה את 
שיקול הדעת בנוגע 

להיקף השטח שעליו 
יוחל המשפט ובנוגע 

למועד החלתו. 
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ביתו  את  מחדש  להקים  היהודי  העם  של  בזכותו  המנדט  בכתב 
על- בריטניה  בידי  השטח  ניהול  ומסירת  ישראל,  בארץ  הלאומי 

ידי חבר  זו. כתב המנדט אושרר על  תנאי שתסייע למימוש משימה 
 80 וסעיף   ,1922 לאו"ם( בשנת  )הארגון הבינלאומי שקדם  הלאומים 
זו של העם  זכות  של מגילת האו"ם שימר את התוקף המשפטי של 
היהודי גם לאחר תום המנדט, פירוק חבר הלאומים והקמת האו"ם.8 
מדינת  של  עמדתה  כי  הסביר  שפירא,  יעקב  דאז,  המשפטים  שר 
בשטחי  חוקיה  את  מיידי  באופן  להחיל  כריבון  שזכותה  היא  ישראל 
ארץ ישראל שבשליטת צה"ל, אך היא סבורה שטוב יהיה לעשות זאת 
בצו ממשלתי בתור "מעשה ריבוני מובהק".9 ואכן, מיד לאחר שהחוק 

פורסם ונכנס לתוקף, ביום כ' בסיוון תשכ"ז )28.6.1967(, הוציאה ממשלת ישראל את "צו 
סדרי השלטון והמשפט )מס' 1(, תשכ"ז–1967" וקבעה כי היא מחילה את המשפט, השיפוט 
כינו  הצו  של  העובדה שמנסחיו  שנכבש במלחמה.  ירושלים  מזרח  שטח  כל  על  והִמנהל 
אותו "צו מס' 1" מעידה ככל הנראה כי הם ראו בו צו ראשון מתוך שורה של צווים דומים 
שיפורסמו בהמשך; אולם למעשה, מאז ועד היום לא פורסם כל צו נוסף. אחדות ירושלים 
יסוד: ירושלים בירת ישראל תש"ם- שנקבעה בצו זכתה להכרה חוקתית בישראל בחוק 

1980 וכן בחוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי תשע"ח-2018, אשר קבעו כי 
"ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל".

כאשר   ,1981 בשנת  אירעה  חדש  שטח  על  הישראלי  החוק  הוחל  שבה  השלישית  הפעם 
הכנסת החילה את המשפט, השיפוט והמנהל הישראליים על רמת הגולן – באמצעות חוק.

החוק  את  להחיל  הממשלה  את   –  1967 ביוני  כבר   – הסמיכה  שהכנסת  מכיוון  לכאורה, 
הישראלי על כל שטח מ"ארץ ישראל", גם בהקשר זה ניתן היה להחיל את החוק בהחלטת 
פרשנות  שתיתכן  אלא   .)1967 ביוני  ירושלים  מזרח  לגבי  כאמור  שנעשה  )כפי  ממשלה 
שלפיה הביטוי "ארץ ישראל" אינו מורה על השטח שתואר בכתב המנדט )שאושר על ידי 
חבר הלאומים בוועידת סן־רמו( כשטח המיועד להקמת הבית הלאומי לעם היהודי – וכלל 
את רמת הגולן – אלא לשטח המנדט הבריטי ערב הקמת המדינה, שלא כלל את רמת הגולן. 
הגולן נעשתה  ירושלים המזרחית, החלת החוק הישראלי ברמת  בניגוד למקרה של  לכן, 

באמצעות חקיקה חדשה של הכנסת. 

הגולן,  רמת  חוק  את  הכנסת  מליאת  אישרה   )15.12.1981( תשמ"ב  בכסלו  י"ט  ביום 
רמת  בשטח  יחולו  המדינה  של  והמינהל  השיפוט  "המשפט,  כי  וקבעה  התשמ"ב–1981, 
שר  את  הסמיך  זה  לחוק   3 סעיף  המצורפת[".  במפה  ]כלומר,  בתוספת  כמתואר  הגולן 
ולקבוע  לביצועו  הנוגע  בכל  תקנות  "להתקין  המשפטים,  שר  עם  בהתייעצות  הפנים, 

להרחבה על הזכות המשפטית של מדינת ישראל ביהודה, שומרון ורצועת עזה ראו הפרק הבא.  8

לדברי שר המשפטים, “התפיסה המשפטית של מדינת ישראל... מושתתת על העיקרון שהמשפט, השיפוט והמינהל של   9
המדינה חלים על חלקי ארץ־ישראל המצויים בריבונותה של המדינה הלכה למעשה... דעת הממשלה היא – ובזאת עולה 
השקפתה בקנה אחד עם החוק הבינלאומי – שבנוסף על שליטת צה”ל נחוץ מעשה ריבוני מובהק מצד המדינה כדי שיהא 

המשפט הישראלי חל על שטח כזה” )רשומות והצעות חוק, חוברת 731, עמ’ 2420, י”ט בסיוון תשכ”ז, 27.6.1967(.

העובדה שמנסחיו 
של הצו כינו אותו "צו 

מס' 1" מעידה ככל 
הנראה כי הם ראו 
בו צו ראשון מתוך 

שורה של צווים דומים 
שיפורסמו בהמשך.
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מינהל  הוראות  צווים,  תקנות,  של  תקפם  המשך  בדבר  והוראות  מעבר  הוראות  בתקנות 
וזכויות וחובות אשר היו בתוקף ברמת הגולן ערב תחילתו של חוק זה".

פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח - 1948
)סעיפים 11 – 11ב' בלבד(

מס' 1 לש' תש"ח-1948

בתוקף הסמכות שנקבעה למועצת המדינה הזמנית בהכרזה על הקמת 
מדינת ישראל מיום ה' באייר תש"ח )14 במאי 1948( ובמנשר מאותו 

יום, מחוקקת בזה מועצת המדינה הזמנית לאמור:

פרק רביעי – המשפט

במאי   14( תש"ח  באייר  ה'  ביום  בארץ-ישראל  קיים  שהיה  המשפט   .11
או  זו  לפקודה  סתירה  משום  בו  שאין  כמה  עד  בתקפו,  יעמוד   )1948
לחוקים האחרים שיינתנו על ידי מועצת המדינה הזמנית, או על פיה 

ובשינויים הנובעים מתוך הקמת המדינה ורשויותיה.

חוק נסתר אין לו ומעולם לא היה לו כל תוקף. )א(  11א.  

"חוק נסתר" פירושו, בסעיף זה - חוק במשמעות פקודת הפירושים,  )ב(   
בנובמבר   29( תש"ח  בכסלו  ט"ז  שבין  בתקופה  לחוקקו  שדימו   ,1945
1947( ובין ו' באייר תש"ח )15 במאי 1948(, ושלא פורסם בעתון הרשמי, 
למרות היותו נמנה עם סוג חוקים שפרסומם בעתון הרשמי היה, עובר 

לאותה תקופה, חובה או מנהג.

המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה יחולו בכל שטח של ארץ-ישראל  11ב. 
שהממשלה קבעה בצו.

י"ב באייר תש"ח )21 במאי 1948(

דוד בן-גוריון
ראש הממשלה ושר הבטחון

המשפט הקיים

חוקים נסתרים

)תיקון מס' 4( 
תש"ט-1949

פליכס רוזנבליט
שר המשפטים

החלת המשפט

)תיקון מס' 10( 
תשכ"ז-67

צו סדרי השלטון והמשפט )מס' 1(, תשכ"ז-1967

בתוקף סמכותה לפי סעיף 11ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, ובתוקף 
שאר סמכויותיה לפי כל דין אחר, מצווה הממשלה לאמור:

השטח של ארץ-ישראל המתואר בתוספת נקבע בזה כשטח שבו חלים המשפט, השיפוט   .1
והמינהל של המדינה.

לצו זה ייקרא "צו סדרי השלטון והמשפט )מס' 1(, תשכ"ז-1967".  .2

כ' בסיון תשכ"ז )28 ביוני 1967(

יעל עוזאי
מזכירת הממשלה
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דרך החלת החוק הישראלי ביהודה, שומרון ובקעת הירדן:   .2
אפשרויות והמלצות 

)אוסלו ב'( חולקו שטחי  1995 בין מדינת ישראל לאש"ף  בהסכם הביניים שנחתם בשנת 
יהודה ושומרון לשלושה סוגים: שטחי A הנתונים לשליטה ביטחונית ואזרחית פלסטינית; 
 C ושטחי  ישראלית;  ביטחונית  ושליטה  פלסטינית  אזרחית  לשליטה  הנתונים   B שטחי 
המצויים בשליטה אזרחית וביטחונית ישראלית. "עסקת המאה" של נשיא ארצות הברית, 
החוק  את  להחיל  לישראל  למעשה  מאפשרת   2020 בינואר  שפורסמה  טראמפ,  דונלד 
ממשלת  ראש  ושומרון(.  יהודה  שטחי  מכלל   30% )שהם   C משטחי   50% על  הישראלי 
ישראל, בנימין נתניהו, הכריז כי בכוונתו לעשות זאת בהקדם, ומן הראוי אפוא לבחון מהי 

הדרך המומלצת להחלת החוק הישראלי ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. 

כפי שראינו לעיל, ישנן שלוש דרכים לעשות זאת: )א( באמצעות צו של שר הביטחון כפי 
שנעשה ב־1948; )ב( באמצעות צו ממשלתי הנשען על הסמכה מפורשת של הכנסת כפי 
שנעשה ב־1967; )ג( באמצעות חקיקה ראשית כפי שנעשה ב־1981. כל האפשרויות הללו 
נציג  עליהם.  המועדפת  החלופה  את  לבחור  יכולים  המדיניות  וקובעי  כיום,  גם  קיימות 

בקצרה את עיקרי הטיעונים בעד כל אחת מהאפשרויות ונגדן. 

א. מודל 1948: מנשר שר הביטחון )דרך לא מומלצת(

דרך אפשרית אחת להחלת החוק הישראלי ביהודה ושומרון היא הוצאת מנשר על ידי שר 
הביטחון שבו ייקבע כי השטח המדובר "מוחזק על ידי צה"ל", וכך בהתאם לפקודת שטח 

השיפוט והסמכויות מ־1948, יחול עליו באופן אוטומטי החוק הישראלי.

זו הוא היותה תלויה באדם אחד בלבד, שר  יתרונה העיקרי של דרך 
יישום באופן מיידי ללא צורך בדיון  גם היותה בת  ולפיכך  הביטחון, 
ימי הקמת  זו הלמה את  הגדול. שיטה  גם חסרונה  נוסף; אלא שזהו 
בלתי־מעורער  מנהיג   – בן־גוריון  דוד  היה  הביטחון  כששר  המדינה, 
שנהנה מאשראי שלטוני בלתי־מוגבל, ואשר כשם שהוביל את מהלך 
הכרזת המדינה, למרות איומים והסתייגויות מבית ומחוץ, כך קבע גם 
את גבולות המדינה. במציאות בת ימינו לא ניתן להעלות על הדעת 
שמהלך כה משמעותי יתרחש על ידי אדם אחד בלבד, יהא אשר יהא, 

וללא דיון ציבורי. אפילו בשנת 1967, כשביקשה הנהגת המדינה להחיל את החוק הישראלי 
על בירתה ירושלים, היא החליטה שלא לנקוט דרך זו והעבירה את הסמכות להחלת החוק 
לממשלה. כמובן, לאחר שתתקבל החלטת ממשלה, באפשרותה לכאורה להסמיך את שר 
הביטחון להוציא צו מתאים; אולם למעשה אין בכך צורך שכן בעקבות התיקון לחוק משנת 
1967, לממשלה עומדת הסמכות להוציא צו כזה בעצמה. זאת ועוד, יש הטוענים כי משעה 
הרי שמבחינה   ,)1967( והמשפט  לפקודת סדרי השלטון  11ב  חוקקה את סעיף  שהכנסת 

בעקבות התיקון לחוק 
משנת 1967, לממשלה 

עומדת הסמכות 
להוציא צו כזה 

בעצמה.
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מהותית – גם אם לא מבחינה פורמלית – היא שמטה מידי שר הביטחון את הסמכות שהייתה 
משעה שהסמכות  לדבריהם,  על שטחים חדשים.  הישראלי  החוק  את  להחיל  לו  שמורה 

הוקנתה לממשלה, לא סביר שסמכות מקבילה תיוותר בידי שר הביטחון.10 

דרך זו אינה מומלצת אפוא ואת החלת החוק הישראלי על יהודה, שומרון ובקעת הירדן 
מומלץ לבצע בדרכים אחרות.

ב. מודל 1981: חקיקה )אפשרות שנייה בסדר העדיפויות(

דרך אפשרית שנייה להחלת החוק הישראלי על יהודה, שומרון ובקעת הירדן היא חקיקה 
של הכנסת אשר תקבע את החלת המשפט, השיפוט והִמנהל הישראליים על שטח מסוים 
שיתואר בחוק או בתוספת לו, כפי שנעשה במקרה של רמת הגולן. ואכן, בשנים האחרונות 
הונחו על שולחן הכנסת כמה הצעות חוק המבקשות להחיל את החוק הישראלי על חלקים 
ים המלח, על  וצפון  ירושלים, על בקעת הירדן  C: על מעלה אדומים, על עוטף  משטחי 
ההתיישבות היהודית בכללה, ועל כל שטחי C. לדרך זו כמה יתרונות, כפי שיתבאר להלן. 

אנו סבורים כי זוהי החלופה שיש לבחור בעדיפות שנייה.

באופן כללי, יתרונה הגדול של דרך החקיקה בכנסת הוא שבאמצעותה 
יכול חבר כנסת פלוני לקדם באופן עצמאי נושא היקר לליבו כאשר 
ראש הממשלה מתנגד להעלות הצעה זו בעצמו; אומנם ברוב המקרים 
יזדקק חבר הכנסת לתמיכת הממשלה כדי להשיג את הרוב הנדרש, 
אולם יוזמתו העצמאית מעלה את הסוגיה לסדר היום ועשויה לאלץ 
את הממשלה לתת לה את הסכמתה. זוהי גם הסיבה לשורת הצעות 
הישראלי  החוק  החלת  של  הרגישה  שבסוגיה  אלא  הנזכרות.  החוק 
פרטי  שחבר-כנסת  הסיכוי  הירדן  ובקעת  שומרון  יהודה,  שטחי  על 
יצליח להעביר חוק בניגוד לעמדת ראש הממשלה כמעט ואינו קיים; 
ולכן להעלאת הצעת חוק פרטית יש ממד הצהרתי בלבד. יתרה מכך, 
במקרה שלפנינו אין בכך צורך. שכן, ראש הממשלה בנימין נתניהו 
ביום  ה־36  הממשלה  בהשבעת  ממש,  לאחרונה  כולל   – ומכריז  שב 
17.5.2020 – כי מדובר בנושא שהוא מחויב לו באופן אישי וכי בכוונתו 
להביא לאישור בהקדם את החלת החוק הישראלי על בקעת הירדן 
"חבלי ארץ אלו הם מחוזות  ושומרון. כלשונו:  ביהודה  ועל שטחים 

הישראלי  החוק  את  עליהם  להחיל  הזמן  הגיע  היהודית,  האומה  של  וצמיחתה  לידתה 
ולכתוב פרק מפואר נוסף בתולדות הציונות... כל נושא הריבונות עומד על הפרק רק בגלל 

שפעלתי אישית לקדם אותו". 

יתרונה השני של דרך החקיקה הוא היותה דרך המלך לכאורה לקביעת נורמה בעלת חשיבות 
לאומית כגון החלת החוק הישראלי ביהודה, שומרון ובקעת הירדן; אלא שבפועל מדובר 

אמנון רובינשטיין וברק מדינה, המשפט החוקתי של מדינת ישראל: רשויות השלטון ואזרחות, ירושלים ותל־אביב: שוקן,   10
2005, כרך ב, עמ’ 932. לגישה דומה ראו שלמה גוברמן, “ספר אורי ידין: ביקורת ספרים”, משפטים, כא )תשנ”א(, עמ’ 177.

במקרה שלפנינו אין 
בכך צורך. שכן, ראש 

הממשלה בנימין 
נתניהו שב ומכריז כי 
מדובר בנושא שהוא 

מחויב לו באופן אישי 
וכי בכוונתו להביא 

לאישור בהקדם את 
החלת החוק הישראלי 

על שטחים ביהודה 
ושומרון.
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בחקיקה כפולה. הכנסת הרי כבר קבעה בחוק כי היא מאשרת להחיל 
המנדטורית,  ישראל  בארץ  שכלול  שטח  כל  על  הישראלי  החוק  את 
זה. כאשר הכנסת חוקקה את  ִלבו של שטח  ויהודה ושומרון הם לב 
לנגד  שעמד  היעד  זהו  ומשפט",  שלטון  סדרי  ל"פקודת  11ב  סעיף 
תוכל  שבאמצעותו  ורשמי  חוקי  כלי  לממשלה  העניקה  והיא  עיניה, 

לעשות זאת.

לקבוע  ניתן  החקיקה  שבמסגרת  הוא  זו  דרך  של  שלישי  יתרון 
שנדרשות  המיוחדות  החקיקה  הוראות  כל  את  בפירוט  לכתחילה 
בתקופת המעבר ממערכת חוק אחת לרעּותה. עם זאת, כפי שנסביר 
להלן, גם בדרך של צו ממשלתי יוחלו הסדרי מעבר באופן מיידי, ואת 

היתר ניתן להשלים בתקנות וצווים.

למהלך  להעניק  כדי  בכך  שיש  הוא  זו  בדרך  החוק  החלת  של  לצידה  העומד  נוסף  טיעון 
לגיטימציה ציבורית רחבה, ובכך לחזק את תוקפו. אלא שאין בכך צורך ממשי: הממשלה 
תוכל להביא את החלטתה לכנסת לשם הצבעה הצהרתית, כפי שנהוג למשל לאחר נאום 

ראש הממשלה בפתיחת מושב או לאחר שהוא מוסר הודעה לכנסת. 

חסרונה של דרך זו הוא משך הזמן הדרוש דרך כלל לתהליך החקיקה. מאידך גיסא, בעת 
הצורך הכנסת יודעת גם לזרז הליכים. את חוק רמת הגולן אישרה הכנסת בשלוש קריאות 

בתוך יממה אחת. 

יתרונותיה המוגבלים של דרך זו מורים אפוא כי ראוי לבחור בה רק בהיעדר חלופה מוצלחת 
יותר.

ג. מודל 1967: צו ממשלתי )הדרך המומלצת(

היא  הירדן  ובקעת  שומרון  יהודה,  על  החוק  להחלת  שלישית  דרך 
שיקבע  והמשפט,  השלטון  סדרי  פקודת  לפי  ממשלתי  צו  הוצאת 
תחום שטח שעליו יחולו מעתה המשפט, השיפוט והִמנהל של מדינת 
כפי  המהלך.  את  יותר  ההולמת  היא  זו  דרך  כי  סבורים  אנו  ישראל. 
שראינו לעיל, בדרך זו בחרה הכנסת בשנת 1967, כאשר קבעה בחוק 
כי היא מעניקה לממשלה את הסמכות להחיל את המשפט בכל חלק 

מארץ ישראל המנדטורית ששוחרר במלחמה. 

יתרונה הגדול של דרך זו הוא הגמישות הניתנת לממשלה בקביעת 
התומך  נוסף  טעם  תנאיו.  ובקביעת  המהלך  של  המדויק  העיתוי 
העובדה  הוא  והמשפט  השלטון  סדרי  פקודת  לפי  בצו  בשימוש 
באזוריה  הישראלי  החוק  חל  זו  פקודה  של  הוראותיה  שמכוח 
מיובל  למעלה  זה  ירושלים  של  והדרומיים  הצפוניים  המזרחיים, 
שנים – וראוי להוסיף ולהכיר בתוקפה של הפקודה ובכוחו של הצו. 

הכנסת הרי כבר 
קבעה בחוק כי היא 
מאשרת להחיל את 

החוק הישראלי על כל 
שטח שכלול בארץ 

ישראל המנדטורית, 
ויהודה ושומרון הם לב 

ִלבו של שטח זה.

השימוש החוזר 
בפקודת סדרי השלטון 

והמשפט מאשרר את 
עמדתה העקבית של 

ישראל, כי מבחינה 
משפטית היא מחזיקה 
בזכויות ריבוניות בכל 

שטחי ארץ ישראל 
המנדטורית, ומכאן 

סמכותה להחיל עליהם 
את חוקיה ומשפטה.
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השימוש החוזר בפקודת סדרי השלטון והמשפט מאשרר גם את עמדתה העקבית של 
ישראל לאורך השנים, כי מבחינה משפטית היא מחזיקה בזכויות ריבוניות בכל שטחי 

ארץ ישראל המנדטורית, ומכאן סמכותה להחיל עליהם את חוקיה ומשפטה. 

מיידי שורה של  באופן  והמשפט תחיל  לפי פקודת סדרי השלטון  צו ממשלתי  הוצאת 
]נוסח  ומינהל  ורציפות, שכן עם הוצאת הצו חל גם חוק הסדרי משפט  הוראות מעבר 
וסמכות  מעבר,  הסדרי  התאמה,  הוראות  של  שורה  הקובע  התש"ל–1970,  משולב[, 
להתקנת תקנות בעניינים ספציפיים. לפיכך נקיטת דרך זו מייתרת את הצורך בחקיקה 
לציין  למותר  הצו.  הוצאת  לאחר  שיידרשו  והתאמות  תיקונים  כמה  למעט  מיוחדת, 
הכנסת תהא  בכך,  אם תרצה  ולביקורתה.  הכנסת  לפיקוח  העת  כל  נתונה  כי הממשלה 
רשאית בכל עת לשלול מן הממשלה את הסמכות שניתנה לה בסעיף 11ב על ידי ביטול 

הסעיף או שינויו.

נוכח כל האמור, זוהי דרך המלך להחלת החוק ביהודה, שומרון ובקעת הירדן.

מנגנוני התאמה, הסדרי מעבר והוראות רציפות  .3

החלת החוק הישראלי ביהודה, שומרון ובקעת הירדן צפויה להביא לשיפור של ממש בחיי 
היומיום של כלל תושבי האזור וביכולת התפקוד והניהול של הרשויות; אולם כדי למנוע 
תוצאות לא רצויות – למדינת ישראל ולאוכלוסייה המתגוררת בשטח – מן ההכרח להציע 
פתרונות לשורת סוגיות. כך, למשל, ביטול הממשל הצבאי עתיד לשלול את מקור סמכותם 

של מנגנונים ומוסדות קיימים, כגון השלטון המקומי ומנגנוני התכנון, 
מה שעלול ליצור ואקום משפטי ולפגוע במערכות ובתושבים. החלת 
והדבר  גם החלת חוקי הכניסה לישראל,  החוק הישראלי משמעותה 
עשוי להשפיע על חופש התנועה של האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה 
ושומרון; היא עלולה להשפיע גם על זכויות הקניין; והיא תחייב את 
העברת האחריות לביטחון־הפנים מצה"ל לידי משטרת ישראל. לכל 
צורך  יהיה  הישראלי  החוק  מהחלת  שנגזרים  נוספים  ולעניינים  אלו 

למצוא מענה משפטי נכון. 

החלת החוק הישראלי בעת הזו מתייחדת בכך שהיא באה אַחר למעלה מחמישים שנות 
ממשל צבאי ישראלי, להבדיל משלוש הפעמים הקודמות שבהן הורחבו גבולות המדינה. 
במהלך השנים הרבות הללו נתקבעו ביהודה ושומרון אינספור הסדרים משפטיים, מוסדות, 
זכויות, חובות ומסמכים, שמקורם ברשות ישראלית. מבחינה זו, קרובה החלת החוק בעת 
הזו להחלת החוק על רמת הגולן ב־1981 – שכן גם ברמת הגולן התקיים ממשל צבאי למן 
וההסדרים  המוסדות  וממילא  יותר  קצר  זמן  פרק  זה  שהיה  אף  החוק,  החלת  ועד   1967
המשפטיים היו מפותחים פחות – ושונה מהחלת החוק על ירושלים ב־1967, כאשר המעבר 
מחוקי השלטון הירדני למשפט הישראלי התרחש באופן כמעט מיידי. כך או כך, הכלים 

פתרונות מעשיים 
ומשפטיים לכל 
הסוגיות הללו 

קיימים אפוא וזמינים 
לשימוש.
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 – גם עתה  יישום  בני  וברמת הגולן הם  המשפטיים שנוצרו בעת החלת החוק בירושלים 
כמובן תוך התאמה ושכלול בהתאם לנסיבות ולצרכים. פתרונות מעשיים ומשפטיים לכל 
הרצויים  ההסדרים  להתקנת  הסמכויות  לשימוש.  וזמינים  אפוא  קיימים  הללו  הסוגיות 
יכולים  ולחלופין  החוק,  להחלת  הצו  את  שתוציא  לאחר  הממשלה,  בידי  ברובן  מצויות 

להימסר לידי הממשלה בחקיקה ספציפית של הכנסת. 

החלת החוק הישראלי יכולה להיעשות אם כן באופן מיידי מבלי ליצור 
באוכלוסייה  הישראלית,  באוכלוסייה  משפטית  או  מעשית  פגיעה 
לא  הישראלי  החוק  החלת  הרשויות.  של  בתפקודן  או  הפלסטינית 
יהודה  בשטחי  המתגוררים  הפלסטינים  של  בזכויותיהם  תפגע 
ושומרון – לא באלה המתגוררים בשטח שיוחל עליו החוק, ולא באלה 
אחריותה  תחת  או  צבאי  ממשל  תחת  שיישאר  בשטח  המתגוררים 
של הרשות הפלסטינית. התושבים הפלסטיניים המתגוררים בשטח 
שיוחל עליו החוק יקבלו מעמד של תושב ישראלי באופן מיידי, כפי 
ויהיו  הימים,  ששת  מלחמת  לאחר  ירושלים  מזרח  לתושבי  שניתן 
רשאים לקבל אזרחות ישראלית בהתאם לחוק ולנוהלי משרד הפנים. 
יודגש כי אין כוונה להחיל את החוק הישראלי על ריכוזי אוכלוסייה 
פלסטינית – לא בשטחי A ו־B וגם לא בשטחי C – ואין מדובר במספר 

אוכלוסין  מפקד  לקיים  ההכרח  מן  זאת,  עם  ישראל.  לתושבי  שיהפכו  פלסטינים  של  רב 
באופן מיידי בשטח שיוחל עליו החוק הישראלי.

חופש התנועה ביהודה ושומרון יכול להישאר בדיוק בצורתו הנוכחית, אלא שאת ההסדרים 
בשטח שיוחל עליו החוק יקבע שר הפנים ולא צה"ל. אין כל צורך לייצר מחסומים או חִיץ 
בין האזורים שיחול עליהם החוק הישראלי לבין אזורים אחרים. בהקשר זה יש לזכור כי עד 
שנת 2000 לא עמד כל חיץ פיזי במתאר הקו הירוק – אפילו לא מחסומים. בדומה לכך, אין 
כל צורך ליצור חיץ פיזי בתוך יהודה ושומרון – בין שטח שבו יחול החוק הישראלי לשטח 
שבו לא יחול החוק הישראלי. זכויות של בעלות במקרקעין לא ייפגעו, וככל שיהיה בכך 
צורך – יוסדר העניין בחקיקה. גם יכולת הפעולה של צה"ל וכוחות הביטחון תישאר בדיוק 

כפי שהיא כיום, תוך העברת האחריות מצה"ל למשטרת ישראל באופן מדורג.

אין כוונה להחיל את 
החוק הישראלי על 

ריכוזי אוכלוסייה 
פלסטינית – לא 

בשטחי A ו־B וגם 
לא בשטחי C - ואין 

מדובר במספר רב של 
פלסטינים שיהפכו 

לתושבי ישראל.



26

פרק שלישי  |  
החלת החוק הישראלי בדין הבינלאומי   

אלת השלכותיו של הדין הבינלאומי על החלת החוק הישראלי ביהודה ושומרון ש
הדין  מבחינת  האם  היא  אחת  שאלה  נפרדות.  שאלות־משנה  משתי  מורכבת 
ושומרון. השאלה  ישנה מגבלה משפטית על החלת החוק ביהודה  הבינלאומי 
השנייה היא מה צפויות להיות ההשלכות של מהלך החלת החוק מבחינת הדין הבינלאומי. 
)אמיתיות,  טענות  על  הבינלאומית  בזירה  שונים  שחקנים  להגיב  עשויים  כיצד  כלומר, 

שגויות או מניפולטיביות( בדבר עבירה ישראלית על הדין הבינלאומי.

מעמדה וזכויותיה של ישראל ביהודה, שומרון ובקעת הירדן   .1
בדין הבינלאומי

זכויותיו ההיסטוריות, הלאומיות והדתיות של העם היהודי בשטחי ארץ ישראל זכו לעיגון 
1920 התקבלה  משפטי ברור בדין הבינלאומי שנים רבות קודם הקמת המדינה. באפריל 
החלטת סן־רמו של המדינות המנצחות במלחמת העולם הראשונה ובה נמסר לבריטניה 
מנדט על ארץ ישראל. כתב המנדט, שאושרר על-ידי חבר הלאומים )הארגון הבינלאומי 
שקדם לאו"ם( ביולי 1922, קובע )סעיף 2( כי באחריותה של בריטניה להבטיח את ייסודו 
של בית לאומי יהודי בשטח המנדט בארץ ישראל ולעודד התיישבות יהודית צפופה בו. כפי 
שמלמדים סעיפי המבוא, זו הייתה מטרתה של מסירת המנדט לבריטניה. השטח שלגביו 
התייחס כתב המנדט כלל את ארץ ישראל שממערב לירדן ואת ארץ ישראל שממזרח לו 
)כיום הממלכה ההאשמית של ירדן(, כאשר לבריטניה ניתנה האפשרות להחריג מתחולת 
אלה  את  ולא  לירדן  שממזרח  ישראל  ארץ  שטחי  את  רק  היהודי  הבית  להקמת  חובתה 
שממערב לנהר. סעיף 80 למגילת האו"ם מותיר על כנן את תוקפן של זכויות היהודים לפי 

כתב המנדט.

1947 המליצה  מנובמבר  החלוקה(  )תוכנית  האו"ם  של  הכללית  העצרת  של   181 החלטה 
על חלוקת ארץ ישראל למדינה יהודית ומדינה ערבית. כאמור לעיל בפרק 2, אף שהנהגת 
היישוב היהודי הסכימה לחלוקה – ובתנאי שתתקבל על ידי הצד השני – ערביי ארץ ישראל 
דחו את ההחלטה ופתחו במתקפה אלימה על היישוב היהודי, כשאליהם הצטרפו מדינות 
ערב במטרה להשמיד את המדינה היהודית. גם בריטניה סירבה לקבל את החלטת החלוקה 
או לפעול על-פיה, ומועצת הביטחון של האו"ם נמנעה מכל מעשה שיעניק להחלטה תוקף 
מחייב. נוכח מצב עניינים זה, לתוכנית החלוקה אין כל תוקף בדין הבינלאומי, בוודאי לא 
לעניין גבולות. בהקשר זה יש לציין כי התיישבות יהודית התקיימה קודם החלטה 181 גם 
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– עד מלחמת  יהודית התקיימה  וכי התיישבות  בשטחים שהיו מיועדים למדינה ערבית, 
השחרור – גם בשטחים שנכבשו במהלך המלחמה על ידי הלגיון הערבי של עבר הירדן.

השטח שייעד חבר הלאומים להקמתו של הבית הלאומי היהודי 
בכתב המנדט, 1922 

עיראק
סוריה)מנדט בריטי(

)מנדט צרפתי(

עבר הירדן
)מנדט בריטי(

מצרים

  גבול בינלאומי

ערב הסעודית

פלסטינה 
היהודית

)מנדט בריטי(

לבנון
)מנדט צרפתי(

צבא הלגיון הערבי פלש לשטח ארץ ישראל המערבית בשנת 1948, ובסיום המלחמה נשאר 
ככוח כובש ביהודה, בשומרון, בבקעת הירדן ובמחצית ירושלים. הכיבוש הירדני החריב כל 
התיישבות יהודית שהתקיימה בצפון ירושלים, בצפון ים המלח, בהרי חברון ובירושלים עצמה. 
אלא שמעמדו של הכיבוש הירדני לא התבסס על כל טענת זכות משפטית, ופעולת הסיפוח 
הירדנית – החלת החוק הירדני – שהתרחשה בשנת 1950 הייתה בלתי־חוקית וגם נתפסה ככזו 

על ידי כמעט כל מדינות העולם )למעט בריטניה, עיראק, ויש הטוענים שגם פקיסטן(.

כיוון שכך, הרי שלפי הדוקטרינה המוכרת בדין הבינלאומי לעניין גבולות בעידן הפוסט־
קולוניאלי )Uti Possidetis Juris( – הקובעת כי גבולותיה של מדינה חדשה זהים לחלוטין 
לאלה של הישות המנהלית שקדמה לה בשטח – הרי שגבולותיה של ישראל הם הגבולות 
שירשה מן המנדט הבריטי. בהקשר זה מן הראוי להזכיר שקווי שביתת נשק משנת 1949 
נקבעו  לא  השחרור,  מלחמת  סיום  עם  לירדן  ישראל  בין  הוסכם  עליהם  הירוק"(,  )"הקו 
כגבולות קבע, והצדדים הצהירו על-כך במפורש בהסכמי שביתת נשק. כאמור, גבולותיה 
שהציעה  מאלה  ניכר  באופן  רחבים  היו  השחרור  מלחמת  בסוף  כבר  ישראל  מדינת  של 

תוכנית החלוקה, והמשפט הישראלי הוחל בכולם כבר במהלך מלחמת העצמאות. 
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במלחמת ששת הימים )1967(, עם גירוש הצבא הירדני אל הגדה המזרחית 
של הירדן, עברו כל השטחים שהיו תחת כיבוש ירדני לידי מדינת ישראל. 
מבחינה משפטית, נטלה ישראל כאמור שטח שלא היה שייך לכל ישות 
מדינית אחרת ואף היה שלה על פי דין. כפי שראינו בפרקים הקודמים, 
את  להחיל  הממשלה  בסמכות  כי  הכנסת  קבעה  המלחמה  אחרי  מיד 
ניהלה  שבהם  ישראל  ארץ  שטחי  בכל  הישראליים  והמנהל  המשפט 
משטר צבאי זמני; ואכן הממשלה החילה מיד – באמצעות צו ממשלתי 

– את החוק הישראלי במזרח ירושלים, בצפונה ובדרומה.

הבינלאומי,  המשפט  מבחינת  כי  אפוא  להניח  יש  מוצא  כנקודת 
זכויותיה המשפטיות והריבוניות של מדינת ישראל חלות על כל שטחי 
ארץ ישראל המערבית, וכי אין כל מגבלה משפטית על זכותו של העם 
העם  של  כמדינתו  הירדן.  ובקעת  שומרון  ביהודה,  להתיישב  היהודי 

היהודי, יכולה מדינת ישראל להחיל בשטחים אלה את חוקיה. 

היסטוריית ההתנגדות הבינלאומית, עמדת המוסדות   .2
הבינלאומיים והעמדה האמריקנית

1967 התנגדו מדינות העולם לשלטונה של ישראל ביהודה,  למרות כל האמור, מאז שנת 
שומרון, בקעת הירדן וירושלים ולהתיישבות היהודית בחבלי ארץ אלה. התנגדות זו באה 
לידי ביטוי בהחלטות רבות של העצרת הכללית של האו"ם וכן בשורת החלטות של מועצת 
הערבית.  הליגה  של  נמרצת  פעילות  בעקבות  השבעים(  שנות  )מאז  האו"ם  של  הביטחון 
בכמה החלטות )שאינן מחייבות מבחינה משפטית( הצהירה מועצת הביטחון של האו"ם 
כי יהודה, שומרון ומזרח ירושלים הם שטחים כבושים, כי ישראל מחויבת לנהוג בהם לפי 
אמנת ז'נבה הרביעית, וכי ההתיישבות הישראלית בירושלים שמחוץ לקו הירוק, בבקעת 
מועצת  של  האחרונה  החלטתה  הבינלאומי.  החוק  את  נוגדת  ובשומרון  ביהודה  הירדן, 
האמריקאי  שהממשל  לאחר   )2334 )החלטה   2016 בשנת  התקבלה  זה  בעניין  הביטחון 
דונאלד  בראשותו של הנשיא ברק אובמה, בתקופת המעבר אחרי בחירתו לנשיאות של 
טראמפ, החליט שלא להטיל עליה וטו. כאן המקום להדגיש כי החלטות אלו מעולם לא 

נשאו אופי משפטי מחייב, כי אם הצהרתי בלבד. 

2004 התקבלה חוות דעת מייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק )ICJ, אורגן של  בשנת 
הישראלי  השלטון  על  הרביעית  ז'נבה  אמנת  תחולת  את  שקבעה  בהאג(  השוכן  האו"ם, 
בלתי־חוקית.  היא  אלה  בשטחים  הישראלית  ההתיישבות  כי  קבעה  וכן  ושומרון  ביהודה 
בחוות הדעת קבע בית המשפט במפורש כי הוא נמנע מקביעה בשאלת הריבונות בשטח, 
ולא הוצגה כל התייחסות לטענות הזכות הישראליות. ישראל דחתה עמדה זו, כפי שעולה 

מבחינת המשפט 
הבינלאומי, זכויותיה 

המשפטיות והריבוניות 
של ישראל חלות על 

כל שטחי ארץ ישראל 
המערבית, ואין כל 

מגבלה משפטית על 
זכותו של העם היהודי 

להתיישב ביהודה, 
שומרון ובקעת הירדן. 

כמדינתו של העם 
היהודי, יכולה ישראל 

להחיל בהם את חוקיה.
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אף מפסיקת בג"ץ בעניין11.

כי  שקבע  משפטי  מזכר  האמריקאית  המדינה  מחלקת  אימצה  השבעים  שנות  בסוף 
ההתיישבות ביהודה ושומרון איננה חוקית, אולם בשנים לאחר מכן סירב הממשל בארצות 
הברית לקבל פרשנות משפטית זו. בשנת 2016, אחרי החלטה 2334 של מועצת הביטחון, 
כי ההתיישבות  ג'ון קרי, את המזכר הנ"ל בהכרזתו  דאז,  הזכיר מזכיר המדינה האמריקני 
הישראלית בירושלים וביהודה ושומרון איננה חוקית. העמדות הללו של הקהילייה הבין-

לאומית מסתמכות על תפיסה, כי די בכך שהשטח נכבש על-ידי צבאה של מדינת ישראל 
המנהגי  הבין-לאומי  שבמשפט  המלחמה  לדיני  מלאה  כפיפות  לגבש  כדי  מלחמה  בעת 
וללא  זאת, ללא התחשבות בהקשר משפטי כללי  ג'נבה הרביעית.  ולהוראותיה של אמנת 

ניתוח היסטורי של המצב המשפטי. 

אלא שלאחרונה, תחת ממשלו של הנשיא דונאלד טראמפ חלה תמורה כבירה ביחסה של 
הועברה   ,2018 במאי  ושומרון.  ביהודה  להתיישבות  הברית  ארצות 
 1967 עד  היה  שבחלקו  לשטח  לירושלים,  הברית  ארצות  שגרירות 
מחוץ לשליטת ישראל. בנובמבר 2019 נשא מזכיר המדינה האמריקני 
מייק פומפאו הצהרה פומבית שבה קבע כי ארצות הברית משנה את 
ושומרון,  ביהודה  הישראלית  ההתיישבות  לחוקיות  ביחס  מדיניותה 
והורה כי "הקמת ההתיישבות הישראלית בגדה המערבית אינה סותרת 
בעמדה  תמך  מכן  לאחר  שהוציא  במכתב  הבינלאומי"12.  החוק  את 
שלפיה "יש לישראל זכות חוקית בלתי מעורערת להקים התנחלויות 

בגדה המערבית"13.

אף  בהאג.   )ICC( הבינלאומי  הפלילי  הדין  בית  של  החלטותיו  לרעה  בולטות  זה  רקע  על 
שלאורך השנים הייתה מדינת ישראל בין המדינות שיזמו את הקמת בית הדין וקידמו אותה, 
היא נאלצה לבסוף למשוך את חתימתה על אמנת רומא )חתימה המביאה לחברות בבית 
הדין(, לאחר שבלחץ הליגה הערבית כללה האמנה סעיפים אנטי־ישראליים, לרבות סעיף 
שממנו עלול להשתמע כי הקמת ההתיישבות ביהודה ושומרון היא פשע. יצוין כי ארצות 
אינה צד  היא את חתימתה על האמנה. למרבה התמיהה, אף שישראל  הברית משכה אף 
להיות מעמד  לא אמור  ואף שלרשות הפלסטינית  הדין,  בבית  ואינה חברה  רומא  לאמנת 
היא  "פלסטין"  כי  הבינלאומי  הפלילי  הדין  בית  של  התובעת  לאחרונה  קבעה  הדין,  בבית 
מדינה החתומה על אמנת רומא וחברה בבית הדין וכי "העם הפלסטיני" הוא הריבון ביהודה, 
שומרון ומזרח ירושלים14. עוד קבעה התובעת כי לבית הדין שמורה הסמכות לחקור את 
התלונות שהגישה "פלסטין" בעניין פשעי מלחמה שנעשו כביכול על ידי צה"ל ב"שטחים 
משקפת  זו  החלטה  ה-13.6.2014 15.  מאז  ירושלים,  מזרח  לרבות  הכבושים",  הפלסטיניים 

“הצהרת פומפאו”, הצהרת פומפאו על חוקיות ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, ירושלים: פורום קהלת ופורום   12
.)https://www.shiloh.org.il/publications שילה, ינואר 2020, עמ’ 1 )זמין בכתובת

“תגובת מזכיר המדינה, מייק פומפאו, למבקריו״, שם, עמ’ 4.  13

https://www.icc- .99 סעיף ,ICC-01/18 ,30.4.2020 ,”כתב תגובה ללשכת קדם משפט בנושא “המצב במדינת פלסטין  14
.cpi.int/CourtRecords/CR2020_01746.PDF

ה-13 ביוני 2014 הוא יום ההסמכה של מדינת “פלסטין” בבית הדין הפלילי בהאג.  15

תחת ממשלו של 
הנשיא דונלד טראמפ 

חלה תמורה כבירה 
ביחסה של ארצות 

הברית להתיישבות 
ביהודה ושומרון.



30

היטב את המדיניות האנטי־ישראלית העקבית והברורה של בית הדין. 
כך לדוגמה, בית הדין מתייחס להתיישבות הישראלית בארץ ישראל 
מן  יותר  חמור  כפשע  נפשה  מבקשי  נגד  ישראל  של  ולמלחמתה 
הפשעים שמבצעים רוצחי המונים ופושעי מלחמה – מעשים שבית 
ישראל  מדינת  כי  ברור  האמור,  כל  נוכח  בהם.  מלעסוק  נמנע  הדין 
נדרשת לנהוג בנחרצות כלפי בית דין זה )כפי שנוהגת ארצות הברית(: 
לאסור בדין קיום קשר כלשהו עם בית הדין וחקירותיו, באופן ישיר או 

עקיף, ולהטיל סנקציות נגד כל שיתוף פעולה עם ההליך.

וגורמים בקהילייה הבינלאומית  כי בקרב מדינות בעולם  זה סוד  אין 
רווחת עמדה המחילה על ישראל סטנדרט משפטי ייחודי, הן בניהול 
 – עלולה  זו  מפלה  מוצא  עמדת  ושומרון.  יהודה  בניהול  הן  מלחמה 
ביהודה  הישראלי  החוק  להחלת  התנגדות  לעורר   – גבוהה  בסבירות 
גורמים  מצד  אנטי־ישראליות  לפעולות  להביא  אף  ואולי  ושומרון 

בקהילייה הבינלאומית. מטעם זה על ישראל לעמוד באופן נחרץ על עמדותיה וזכויותיה 
של  לחץ  כעת,  גם  כי  לזכור  עלינו  אנטי־ישראליות.  יוזמות  עם  פעולה  משיתוף  ולהימנע 
גורמים אנטי־ישראליים ואנטישמיים מביא לנקיטת הליכים נגד מדינת ישראל ונגד בכיריה 
באשמת פשעי מלחמה )לרבות בגין בניה בירושלים(. עצירת המגמה הזו לא תצלח בדרך 
של כפיפת ראש כי אם בדרך של עמידה זקופה – על זכויותיה המשפטיות והמוסריות של 

מדינת ישראל בחבלי מולדתה ההיסטוריים.

העמדה המשפטית הישראלית ביחס לשאלת תחולת דיני    .3
“כיבוש” שבמשפט הבינלאומי

גורמים רבים בקהילייה הבינלאומית טוענים כי מעמדה של ישראל בכל הנוגע לשלטונה 
עליה  חלות  לפיכך  וכי  זמני"  צבאי  "כובש  כשל  הוא  הירדן  ובקעת  שומרון  ביהודה, 
כבעלת  עצמה  רואה  ישראל  מדינת  כאמור,  הרביעית.  ז'נבה  באמנת  הנקובות  המגבלות 
ניתן לראות בה  זכויות משפטיות מוצקות על יהודה, שומרון ובקעת הירדן, וממילא לא 
משום "כובש זמני". אולם גם אם לאחר מלחמת ששת הימים ניתן היה לראות בה "כובש", 
פני הדברים לחלוטין. על  1994, השתנו  ירדן, בשנת  הרי שמאז נחתם הסכם השלום עם 
זה  ובכלל  המלחמה,  דיני  של  תחולתם  את  מסיים  שלום  הסכם  הבינלאומי,  המשפט  פי 
דיני הכיבוש, ולפיכך לא ניתן עוד לטעון לקיומן של מגבלות משפטיות החלות על מדינת 
ישראל – לא מכוח המשפט הבינלאומי, לא מכוח אמנת ז'נבה הרביעית, לא מכוח תקנות 
האג משנת 1907 ולא מכוח מקור מנהגי אחר. אומנם דה־פקטו קיבלה ישראל על עצמה 
לנהוג ביהודה ושומרון לפי ההוראות ההומניטריות הנקובות באמנת ז'נבה הרביעית, אך 
אין בכך כדי להשפיע על תחולתן דה־יורה. ישראל רשאית אפוא לקבוע בעצמה כיצד לנהל 

את השטח, ואין בדיני הכיבוש שבמשפט הבינלאומי כדי להשפיע על החלטותיה.

עצירת המגמה 
האנטי-ישראלית 

לא תצלח בדרך של 
כפיפת ראש כי אם 

בדרך של עמידה 
זקופה על זכויותיה 

המשפטיות והמוסריות 
של מדינת ישראל 

בחבלי מולדתה 
ההיסטוריים.
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ואכן, כאמור לעיל, מיד לאחר מלחמת ששת הימים חוקקה הכנסת 
הסמיכה  ובה  11ב(  )סעיף  והמשפט  השלטון  סדרי  לפקודת  תיקון 
את הממשלה להחיל את המשפט, השיפוט והִמנהל הישראליים על 
כל שטחי ארץ ישראל. למחרת, הוציאה הממשלה צו להחלת החוק 
החקיקה  במעשה  ובדרומה.  בצפונה  ירושלים,  במזרח  הישראלי 
כי מבחינה משפטית אין היא  ובהוצאת הצו הבהירה מדינת ישראל 
רואה עצמה כובש זמני חסר זכויות בשטחים שכבש צה"ל במלחמת 
ששת הימים. להפך: בכך הודיעה ישראל קבל עם ועולם כי היא רואה 
– לפי רצונו – לקבוע את  עצמה ריבון בשטחים הללו, ריבון הרשאי 

טיבם של המשפט והמינהל שיחולו בשטח שבו הוא מחזיק.

החוק  החלת  על  הבינלאומי  הדין  מצד  המוטלות  למגבלות  באשר 
הישראלי ביהודה ושומרון, הרי שבאופן בסיסי אין בדין הבינלאומי 
היקף  קביעת  על  איסור  כל  להן,  צד  שישראל  באמנות  או  המנהגי, 
)כולם או חלקם(. כל מדינה  הטריטוריה שעליה יחולו חוקי המדינה 

ריבונית  מדינה  של  בריבונותה  בפגיעה  מדובר  אם  למעט  בעצמה,  זאת  לקבוע  רשאית 
אחרת. בכל הנוגע לשטחי יהודה, שומרון ובקעת הירדן אין מדינה שיכולה לטעון לריבונות 
זולת ישראל. כידוע, מעולם לא התקיימה מדינה פלסטינית בשטחים הללו, וממלכת ירדן, 
כל  באופן מוצהר את  1967, הסירה  ועד   1948 למן  זכויות  ככובש חסר  שהחזיקה בשטח 
החלת  ישראל.  עם  שלום  הסכם  על  חתמה   1994 ובשנת   ,1988 בשנת  תביעותיה־לשטח 
החוק הישראלי אינה מפרה אפוא את ריבונותה של מדינה אחרת, ולפיכך אין בה כל פגם 

מבחינת הדין הבינלאומי.

הכירה  אוסלו(,  )הסכמי  ואש"ף  ישראל  בין  הביניים  בהסכמי  אומנם 
של  תוכנה  אולם  הפלסטינים,  של  עצמית"  להגדרה  ב"זכות  ישראל 
זכות זו והשלכותיה מעורפלים למדי ואינם מוגדרים בדין הבינלאומי; 
חוקיה  את  להחיל  מישראל  מונעת  זו  זכות  כי  המסקנה  ולפיכך 
ביהודה ושומרון היא מסקנה מרחיקת לכת ואין לה תקדים במשפט 
הבינלאומי. נוסף על כך, ראוי לזכור כי דרישות ההגדרה העצמית של 
היהודים,  של  העצמית  ההגדרה  דרישות  עם  מתנגשות  הפלסטינים 
במסמכים  רשמי  לעיגון  וזכו  שנה  מאה  לפני  כבר  כאמור  שהוכרו 

בינלאומיים מוסכמים, כולל סעיף 80 למגילת האו"ם.

בהסכמי אוסלו לא נקבע דבר הגורע מזכויותיה הריבוניות של ישראל 
על השטחים הללו, ואף נקבע במפורש כי שני הצדדים שומרים על 
דין  החלת  האוסר  סעיף  כל  אלה  בהסכמים  אין  כן,  כמו  זכויותיהם. 
אזרחי ישראלי בשטחי יהודה, שומרון ובקעת הירדן, אלא רק איסור 
לשנות את מעמדם עד להשלמת המשא־ומתן על הסכמי הקבע )פרק 
המשפט  טיב  בדבר  ישראלית  קביעה  להסכם(.   ]7[XXXI סעיף    ,5
שחל בשטח אינו בהכרח שינוי במעמדו, שכן כאמור בשטחים אלה 

במעשה החקיקה 
ובהוצאת הצו הודיעה 

ישראל קבל עם ועולם 
כי היא רואה עצמה 

ריבון בשטחים הללו, 
ריבון הרשאי – לפי 
רצונו – לקבוע את 
טיבם של המשפט 

והמינהל שיחולו 
בשטח שבו הוא 

מחזיק.

אין בדין הבינלאומי 
המנהגי, או באמנות 

שישראל צד להן, 
כל איסור על קביעת 

היקף הטריטוריה 
שעליה יחולו חוקי 
המדינה )כולם או 
חלקם(. כל מדינה 

רשאית לקבוע זאת 
בעצמה, למעט אם 

מדובר בפגיעה 
בריבונותה של מדינה 

ריבונית אחרת.
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יש לישראל ריבונות זה מכבר – דה־פקטו ודה־יורה. מנגד, סעיף זה הופר כבר פעמים רבות 
מאוד בידי הרשות הפלסטינית, ודומה שלא ניתן עוד לטעון כי מדינת ישראל מחויבת לו. 
הרשות הפלסטינית הכריזה על עצמה כמדינה וביקשה לקבל הכרה במוסדות בינלאומיים; 
היא הגישה תלונות לבית הדין הפלילי בהאג; הכריזה כי מבחינתה הסכמי הביניים בטלים 
לכך,  מעבר   .Cו־  B, A לשטחי  השטח  לחלוקת  מחויבת  עצמה  רואה  אינה  כי  והודיעה 
מבחינה משפטית ספק עד כמה תוקפם של הסכמי אוסלו בעינו עומד נוכח הפרות ההסכם 

החמורות של הפלסטינים והצהרותיהם הגלויות על דבר ּבֵטלּותם. 
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שאלות ותשובות
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מהי בעצם ריבונות ומדוע היא כה חשובה?   .1

הישראלי,  החוק  החלת  בעניין  בדין.  שונות  משמעויות  בעל  מונח  היא  "ריבונות"   
פירושה של ריבונות הוא שלטון מלא )ריבונות טריטוריאלית במובן של זכות משפטית 
עליונה יש לישראל כבר מאז 1948(. מאז מלחמת ששת הימים ערביי יהודה ושומרון 
תובעים שלטון בשטח וטוענים להעדר זכות ישראלית, בעוד אנו מגמגמים על-אף 
שהצדק ההיסטורי, המוסרי והמשפטי עומד לצדנו. מצד אחד, אנו טוענים שיש לנו 
זכויות בחבלי יהודה ושומרון ובונים בהם מפעל התיישבות; ומצד שני, אנו מנהלים 
ִאפשרה לפלסטינים  זו  זמני. התנהגות הססנית  צבאי  את השטח באמצעות משטר 
רווי שקרים שמציג אותנו ככובשים בארץ לא־לנו. כדי  נגדנו קמפיין הכפשה  לנהל 
לשים סוף למסע הדה־לגיטימציה הזה ולהסיר מעלינו את טענת הזרּות, אנו מוכרחים 
גם  ושומרון  יהודה  על  לריבונות  המוצדקת  תביעתנו  את  ּבות  ולגַַ אחד  בקול  לדבר 

במעשים. 

מה כל כך חשוב בהחלת החוק הישראלי על חלקים מיהודה    .2
ושומרון? הרי גם עכשיו ישראל שולטת בהם.

מיד אחרי מלחמת ששת הימים הודיעה מדינת ישראל כי היא משאירה בשטחי יהודה 
ושומרון את החוק הקיים – החוק הירדני, הבריטי ואפילו העות׳מני שהיה חל בו. רק 
במזרח ירושלים החילה הממשלה את החוק הישראלי והפכה אותה לחלק בלתי נפרד 
ממדינת ישראל כולה. בכך אותתה ישראל כי שאר השטח פתוח למשא ומתן. בחלוף 
הזמן השתלטה בעולם התפיסה כי ישראל היא כובש זמני חסר זכויות בשטח, ולכן 

יש ללחוץ עליה עד שתיסוג.

מדינת ישראל אמנם שולטת בשטחי C, אבל בלי החלת החוק על שטחים אלה היא 
מאותתת לעולם שמדובר בשלטון זמני. בכך מחזקת ישראל את הנרטיב הפלסטיני 
לחץ  עצמה  על  ומזמינה  בשטח,  זכויות  וחסר  זמני  כובש  היא  שישראל  השקרי, 

בינלאומי לנסיגה ממנו. 

החלת החוק הישראלי על השטח תציב בפני העולם מציאות חדשה שבה מדינת ישראל 
היא הריבון בשטח, גם מבחינה משפטית וגם מבחינה מעשית. בכך תסיר ישראל את 
סימן השאלה שמרחף מעל ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. בנוסף, החלת החוק 
הישראלי על ההתיישבות והפיכתה לחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל תאפשר בנייה 
– בתשתיות,  בתוכניות התכנון הלאומיות  בכל חלקי הארץ, תכליל את השטח  כמו 

תחבורה, בריאות, תעשיה וכדומה, וכל האזור ייכנס לתנופת בנייה ופיתוח כלכלי. 

נוספת של החלת החוק הישראלי על חלקים נרחבים ביהודה ושומרון היא  תרומה 
ביהודה  הסיכון להקמתה של מדינה פלסטינית  באופן משמעותי את  נרחיק  שבכך 

ושומרון. 
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יש כעת חלון הזדמנויות היסטורי לעשות זאת, לאחר שהממשל האמריקאי של הנשיא 
טראמפ הכיר בחוקיות ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון ומוכן לָגּבות בזירה 
הבינלאומית מהלך ישראלי של החלת החוק על שטחים נרחבים ביהודה ושומרון. זהו 
שינוי תפיסתי של 180 מעלות, שבו הממשל האמריקאי מצהיר כי נקודת המוצא היא 
שישראל היא בעלת הזכויות ההיסטוריות, הדתיות, המוסריות והמשפטיות בכל ארץ 

ישראל. קשה להפריז בחשיבות השינוי הזה, ולכן אסור להחמיצו.

בכך  ונעסוק  בהפסדו,  יצא  לא  המהלך  של  ששכרו  המשמר  על  לעמוד  יש  כמובן, 
בתשובות הבאות.

מדוע אין זה נכון כי יהודה ושומרון הם "שטח כבוש"?   .3

על פי הדין הבינלאומי, "שטח כבוש" הוא שטח של מדינה אחרת שנכבשה במלחמה 
ושמוחזקת ללא הסכמת הריבון החוקי. הגדרה זו אינה הולמת את המקרה של יהודה 

ושומרון. כמה סיבות לדבר: 

שטחי יהודה ושומרון לא היו מעולם תחת ריבונותה של מדינה אחרת מלבד מדינת  א. 
1948, ניסתה לספח  ישראל. ממלכת ירדן, שפלשה אליהם באופן בלתי־חוקי בשנת 
אותם בשנת 1950, ללא כל טענת זכות, אולם כמעט כל מדינות העולם )למעט בריטניה 

ועיראק, ואולי גם פקיסטן( התנגדו למהלך. 

הפוסט־קולוניאלי  בעידן  גבולות  לעניין  הבינלאומי  בדין  המוכרת  הדוקטרינה  ב. 
)Uti Possidetis Juris( קובעת כי גבולותיה של מדינה חדשה זהים לחלוטין לאלה 
של הישות הִמנהלית שקדמה לה בשטח. לענייננו, הישות המנהלית שקדמה למדינת 
ישראל הייתה המנדט הבריטי, ולכן למדינת ישראל ריבונות חוקית מלאה בכל יהודה 

ושומרון, בקעת הירדן ומזרח ירושלים מאז הכרזת העצמאות שלה בשנת 1948. 

ניתן היה לראות בישראל משום "כובש" לאחר מלחמת ששת הימים, הרי  גם אילו  ג. 
המצב  את  לסיומו  שהביא   –  1994 בשנת  ירדן  עם  השלום  הסכם  חתימת  שאחר 
המלחמתי בין שתי המדינות – לא ניתן בשום אופן להמשיך ולטעון זאת. לפי המשפט 

הבינלאומי, לאחר הסכם שלום אין עוד "כיבוש".

לפי המשפט הבינלאומי, יש לעם היהודי זכות משפטית על יהודה ושומרון. זכות זו  ד. 
נקבעה בכתב המנדט שאושר על ידי 51 מדינות חבר הלאומים )בשנת 1922( ואושררה 
לא  היהודי  העם  זכויות  על  האו"ם  במגילת  הסעיף  היום  עד  האו"ם.  מגילת  על-ידי 

שונה, ואף מדינה לא הסתייגה ממנו.
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האם החלת הריבונות מתואמת עם הממשל האמריקני?   .4

את  להחיל  ישראל  מדינת  רשאית  טראמפ,  הנשיא  של  המאה"  "עסקת  פי  על  כן. 
ושומרון.  ביהודה  נרחבים  חלקים  ועל  הירדן  בקעת  על   – מידי  באופן   – ריבונותה 
2019 הכריז מזכיר המדינה האמריקני, מייק פומפאו, כי ההתיישבות  כבר בנובמבר 

היהודית באזורים אלה תואמת את החוק הבינלאומי. 

האם מדובר בסיפוחם של כל הערבים הפלסטינים שגרים ביהודה   .5
ושומרון והפיכתם לאזרחי ישראל?

ושומרון  יהודה  שטחי  חולקו  ב',  אוסלו  הסכמי  במסגרת   ,1995 בשנת  שלא.  מובן 
לשלוש קטגוריות: אזורי A ו־B )כ־40% מכלל שטחי יו"ש( שבהם לרשות הפלסטינית 
השטח(  מכלל  )כ־60%   C ואזור  מוגבלות,  ביטחוניות  וסמכויות  אזרחית  אוטונומיה 
שבו נמצאים כל היישובים הישראלים, אזורי התעשייה, מחנות הצבא ושטחי האימון. 
רוב רובם של ערביי יהודה ושומרון חיים בשטחי A ו־B, ורק מיעוט מתגוררים בשטח 
C. השטח שעליו עתיד לחול החוק הישראלי מצוי כולו באיזור C, ולפי התכנון הוא 

לא אמור לכלול אזורים שבהם ריכוזי אוכלוסייה ערבית. 

האם החלת החוק הישראלי פירושה ניהול חייהם של הפלסטינים?  .6

הגורם המופקד  היא  אוסלו, הרשות הפלסטינית  ולא. מאז החתימה על הסכמי  לא 
מבחינה אזרחית על ערביי יהודה ושמרון המתגוררים בשטחי A ו־B והיא המנהלת 
 ,C בשטחי  רק  יוחל  הישראלי  החוק  שינוי.  שום  יהיה  לא  זה  בהסדר  חייהם.  את 
שנמצאים גם כיום בשליטה ישראלית מלאה ובאזורים שבהם כמעט לא מתגוררת 

אוכלוסייה ערבית. 

מדוע קבוצות "לשעברים" יוצאי מערכת הביטחון ו"מומחים"   .7
ביטחוניים מזהירים מפני סכנה ביטחונית ואף מסיפוחם של 

מיליוני ערבים למדינה? 

טענה זו פשוט אינה נכונה. בכירים־לשעבר אלה מביעים עמדה שהיא פוליטית יותר 
מאשר ביטחונית, והתואר "מפקד" או "מומחה" אינו מעניק להם כל יתרון – לא בתחום 
המדיני ולא בכל תחום אחר שאין להם מומחיות בו. כדאי לדעת שישנם מומחי ביטחון 
"לשעברים"  של  הערכות  כי  לזכור  יש  כן,  כמו  הפוכה.  מנומקת  בדעה  המחזיקים 
לעיתים  התבררו  קודמים  מדיניים  מהלכים  לגבי  ביטחון  כ"מומחי"  עצמם  שהציגו 
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קרובות כשגויות מן היסוד, כפי שאירע בהתנתקות. באשר לסיפוחם של ערביי יהודה 
ושומרון לישראל – הרי שבשטחים שעליהם מתוכנן לחול החוק הישראלי, מתגוררים 

מעט מאוד ערבים כאמור לעיל.

האם החלת החוק הישראלי היא גם צורך ביטחוני?  .8

בהחלט. בקעת הירדן היא קו הגנה גיאוגרפי חיוני למדינת ישראל, "חגורת הביטחון 
אנשי  כל  כמעט  הכירו  זו  בעובדה  רבין.  ממשלת  בימי  שהוגדרה  כפי  הישראלית" 
הביטחון מאז 1967 והיא נטלה מקום מרכזי בתפיסתם הביטחונית של ראשי מפלגת 
המפה  כי  לציין  למותר  לא  אלון(.  תוכנית  למשל  )ראו  רבין  ועד  מאשכול  העבודה, 

בתוכנית טראמפ מבוססת במפורש על החזון הביטחוני שהציג רבין בשנת 1995. 

הוא הדין להרי יהודה ושומרון, השולטים על בקעת הירדן, אשר מהווים מכשול טבעי 
הכרחי מפני פלישתם של צבאות ערב מהמזרח, ועמדת שליטה הכרחית על אזורי 
המרכז הצפופים. כל בר־דעת מבין שוויתור עליהם והצבת הגבול חצי קילומטר מכפר 
ויעמיס על צה"ל אחריות בלתי־אפשרית.  סבא יעמיד את מדינתנו בסכנה מתמדת 
החלת החוק על בקעת הירדן, מצפון לדרום, תקבע את הירדן כגבול שלא נתון עוד 
נתון  אינו  ישראל  ביטחון  כי  הקביעה  תהא  זה  צעד  של  הרחבה  משמעותו  בספק. 
הפלסטיני,  הטרור  עם  ולהתמודדות  לביטחון־פנים  הקשור  בכל  גם  למשא־ומתן. 
גדול בהרבה מהמצב הקיים,  ריבונית מול ארגוני הטרור  מרחב התמרון של מדינה 
שבו ביקורת בינלאומית חריפה ומתמדת נמתחת על כל צעד ביטחוני או התיישבותי 

שלנו. 

אז החלת החוק הישראלי ביהודה ושומרון הוא מהלך חשוב   .9
מאוד, אבל אם המחיר הוא מדינה פלסטינית, אני מוותר על 

החלת החוק.

החלת החוק הישראלי ביהודה ושומרון אכן קשורה למהלך של "עסקת המאה" של 
נשיא ארצות הברית טראמפ. אולם ישראל אינה נדרשת להסכים למדינה פלסטינית 
ולהסכים  המאה",  "עסקת  של  "המתווה"  את  מקבלת  שהיא  להגיד  רק  אלא  כעת, 
להיכנס על בסיס התכנית למשא ומתן. ישראל יכולה במפורש להדגיש לצד הסכמתה 

זו את התנגדותה למדינה פלסטינית. 

לפי "עסקת המאה", כתנאי לקיומו של משא ומתן על הקמת מדינה פלסטינית, על 
)כולל ברצועת עזה(, להכיר בישראל כמדינת  הפלסטינים לפרק את חמאס מנשקו 
הלאום של העם היהודי ובירושלים המאוחדת כבירתה, להוציא מתכניות הלימוד בבתי 
ולמשפחותיהם.  למחבלים  התשלומים  את  ולעצור  אנטי-ישראלים,  רכיבים  הספר 
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"עסקת המאה" מתנה את הקמתה של מדינה פלסטינית בשורה של תנאים נוספים, 
והים  הירדן  שבין  השטח  בכל  וביבשה  ביום  באוויר,  הביטחונית  שהשליטה  ביניהם 
תהיה בידי ישראל. למותר לציין שכל אלה מקטינים לאין שיעור את הסיכוי שההנהגה 

הפלסטינית תיכנס למשא ומתן על הקמת מדינה. 

לסיכום, החלת החוק ביהודה ושומרון לא רק שלא מחייבת הסכמה למדינה פלסטינית, 
היא מקטינה באופן ניכר את הסיכון שאי פעם תקום כזו מדינה. 

"עסקת המאה" היא בדיוק כמו אוסלו, קמפ-דיוויד ומפת הדרכים.   .10
מטרתה הקמת מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון.  

זה לא נכון. בניגוד לכל התוכניות בעבר, "עסקת המאה" לא מציבה את הקמת המדינה 
יעמדו  הפלסטינים  אם   – אפשרית  כאופציה  אלא  התהליך,  של  כיעד  הפלסטינית 

בשורה ארוכה של דרישות, שכאמור לעיל הן מהוות תנאי לכניסה למשא-ומתן.  

"עסקת המאה" גם מכירה, לראשונה מאז מלחמת ששת הימים, בזכותו המשפטית 
וההיסטורית של העם היהודי על יהודה ושומרון ומאפשרת לישראל להחיל ריבונות 
ושומרון,  ביהודה  היהודי  ההתיישבות  כל  על  ובהם   ,C משטחי  כמחצית  על  מלאה 

וזאת באופן מידי. 

בניגוד לכל הפעמים הקודמות, שבהן ישראל נדרשה למסור שטחים ונכסים לאומיים 
וקיבלה בתמורה מילים – הפעם המצב מתהפך. לראשונה מאז אוסלו, למדינת ישראל 
ניתנת ההזדמנות לשפר באופן מעשי ומידי את מצבה בשטח ונדרשת לתת מילים, 
בעוד שהצד הפלסטיני הוא זה שנדרש למעשים ומחויב לעמוד בשורה של דרישות 

כתנאי כניסה למשא-ומתן. 

אבל אם יבוא בעוד כמה חודשים נשיא פחות ידידותי, כל   .11
התנאים יישכחו ותיזכר רק ההסכמה של ישראל – ועוד של 

ממשלה ימנית – למדינה פלסטינית. האם בכך איננו מרעים את 
מצבנו?

ראשית, כאמור, ממשלת ישראל רשאית לומר שהיא מתנגדת למדינה פלסטינית. 

בין  מההסכמות  לנסיגה  להוביל  עלולה  בהחלט  הלבן  לבית  חדש  נשיא  של  כניסתו 
ישראל וארצות הברית, ויש לפעול כבר עכשיו כדי למזער את הסכנה הזו. כך, למשל, 
חשוב מאד שישראל תחתום עם ארצות הברית על מזכר הבנות, שיעגן את ההתחייבות 
לא  להקמתה  התנאים  כל  עוד  כל  פלסטינית  מדינה  תקום  שלא  לכך  האמריקאית 

קוימו. מזכר כזה יקשה מאד על ממשל עתידי פחות אוהד לשנות את המדיניות.
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שאם  ספק  אין  אבל  אפשר.  אי  עתידי  אמריקני  ממשל  של  ידיו  את  לגמרי  לקשור 
יקום בארצות הברית ממשל אוהד-פחות, עדיף לישראל שיהיה זה אחרי שהיא כבר 
החילה את חוקיה על חלקים נרחבים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. מצב שבו עסקת 
המאה מונחת על השולחן, אך מדינת ישראל עדיין לא החילה את החוק הישראלי על 
אותם חלקים שהעסקה אפשרה לה, יהיה גרוע ביותר מול ממשל אוהד-פחות, שעלול 

לעשות בתכנית שינויים לרעתה של ישראל ולנסות לכפות אותם עליה. 

"עסקת המאה" מייעדת 50% משטחי C עבור המדינה   .12
הפלסטינית העתידית, ומחייבת הקפאת בנייה על השטח 

הזה לכל תקופת המשא ומתן. עד מתי תשמר ה"זכות" הזו 
לפלסטינים?  

פרק הזמן שמוקצב לפלסטינים נתון עדיין במשא ומתן ולא סוכם, אף שמדברי ראש 
כדי  זה,  בנושא  לפעול  מאד  חשוב  שנים.  ארבע  על  שמדובר  להבין  ניתן  הממשלה 
להבטיח שפרק הזמן יהיה קצר ככל שניתן; שלא תוטל על ישראל כל מגבלה בשטח 
כל עוד הפלסטינים לא ימלאו אחר כל התנאים מצדם; ושבתום פרק הזמן הזה, אם 
וישראל תהא רשאית  יוסרו  הפלסטינים לא עמדו בתנאים שהוצבו להם, המגבלות 

 .C להחיל את החוק גם על יתרת שטחי

גם  להכניס  וחשוב  רצוי  בתוכנית,  במפורש  מופיעים  אינם  הללו  שהדברים  מכיוון 
אותם למזכר ההבנות בין ישראל לארצות הברית.

כ"פיקדון"  לשמור  מבקשת  המאה"  ש"עסקת  שבשטחים  זה,  בהקשר  לזכור  כדאי 
עבור המדינה הפלסטינית, אין היום התיישבות יהודית ונכון להיום אין על השולחן 
שום תוכנית ישראלית שמדברת על בניה בהם, כך שאין משמעות מעשית להקפאת 

הבנייה הישראלית בשטחים הללו. 

האם באמת ניתן יהיה לבנות בהתיישבות ללא הגבלה? הרי   .13
בשכונות מזרח ירושלים החוק הישראלי חל ובכל זאת בחלקן 

יש הקפאה.

יוחל החוק הישראלי ישראל תוכל להתפתח ולבנות ביתר קלות, עם  בשטח שעליו 
הרבה פחות מכשולים משפטיים ודיפלומטיים. לשם השוואה, בשכונות הירושלמיות 
יהודים )מתוכם כ-20 אלף בהר  שמעבר לקו הירוק חיים היום למעלה מ-320 אלף 
חומה, כ-20 אלף ברמת שלמה, כ-30 אלף בגילה וכ-45 אלף בפסגת זאב(. נכון שישנם 
עדיין קשיים, אבל תנופת הבנייה בהם ממחישה היטב את ההבדל בין שטח שיש עליו 

חוק ישראלי לשטח שכפוף למשטר צבאי זמני ונתון לכאורה למשא ומתן. 
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לגבי שטחי C שאין בהם התיישבות יהודית ושעליהם לא יחול החוק הישראלי )בשלב 
זה(, הרי שכפי שציינו בשאלה הקודמת – עד היום לא בנינו בהם ונכון להיום גם אין כל 
תכנית ישראלית לבנות בהם. כך שאין משמעות מעשית ל"הקפאת בנייה" בשטחים 
הללו. זאת ועוד, בניגוד לכל התוכניות בעבר, שהטילו איסורי בנייה רק על הישראלים 
ומזמינה את   ,C לבנות באותם שטחי  גם על הפלסטינים  "עסקת המאה" אוסרת   –
מדינת ישראל לאכוף את ההקפאה הזאת גם עליהם. יש לקוות ולדרוש מן הממשלה 
שתעמוד על כך ושתפעל בנחישות למנוע את ההשתלטות הפלסטינית המאורגנת על 

שטחים אלו. הגיבוי האמריקאי לכך הוא משמעותי. 

ביחס  ניכר את מעמדה של ההתיישבות  באופן  "עסקת המאה" משפרת  ועוד,  זאת 
למצב היום. נכון להיום ב-100% משטחי C, כלומר גם בהתיישבות עצמה, ישנה מעין 
הקפאה דה-פקטו, והיתרי הבנייה ניתנים בהם במשורה. כאמור לעיל, החלת החוק 
תהפוך את כל ההתיישבות היהודית וחלקים נרחבים ביהודה ושומרון לחלק ממדינת 

ישראל, וצפויה לחולל בהם תנופת תכנון, בנייה ופיתוח.  

המפה שמונחת על השולחן במסגרת "עסקת המאה" משאירה   .14
קרוב ל-20 ישובים ישראלים כ"מובלעות" בשטח "מחוץ 

לריבונות" ומטילה עליהם הקפאת בניה ואיסור התרחבות 
מהשטח הבנוי.

נמצאת במשא  להיום פורסמה רק מפה קונספטואלית. המפה הרשמית עדיין  נכון 
ומתן, ובהחלט חשוב מאד שישראל תמשיך להתעקש ולדרוש שלא תהיה כל הקפאת 
בנייה ביישובים שעליהם יחול החוק הישראלי. חשוב מאד גם שישראל תגדיר נכון 

את "גבולות" השטח הבנוי הזה, למרות הקשחת העמדות מצד הממשל האמריקאי.

בנוסף לכך יש לזכור כמה עובדות: 

נכון להיום כמעט כל הישובים – כולל ערים, כמו מעלה אדומים ואריאל – הם במקרה  א. 
התוכניות  כל  על-פי  לקום  שעתידה  הפלסטינית  המדינה  בתוך  "מובלעות"  הטוב 
שמונחות על השולחן )אוסלו, קמפ-דיויד, ז'נבה, מפת הדרכים, אנאפוליס, תכנית קרי 
–  חלקן תכניות שממשלת ישראל קיבלה באופן רשמי(, ורובם המוחלט של הישובים 
עתידים להיות מפונים חלילה אם התכניות הללו ימומשו. "עסקת המאה" משאירה 
רק 20 מהיישובים במעמד של "מובלעת", ובלי איום של פינוי על אף יישוב, גם לא 
ועל  המבודד ביותר. צריך להמשיך להאבק על הרחבת הצירים אל היישובים הללו 
אבל  הישראלי,  החוק  לתחום החלת  הללו שייכנס  ליישובים  הגדלת השטח מסביב 

חשוב להכנס לפרופורציות. 

הטענה של הקפאת בנייה אינה נכונה. הודות לכך שיישובים אלה יהפכו לחלק ממדינת  ב. 
יוכלו, זה  יותר חופשי. הדבר היחיד שהם לא  יוכלו לבנות באופן הרבה  ישראל, הם 
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החוק  יוחל  שעליו  לשטח  מעבר  אל  הבנוי!(  השטח  )לא  היישוב  גבול  את  להרחיב 
הישראלי. יש לזכור שהיום רובם לא מקבל היתרי בנייה כמעט בכלל, כך שמדובר 

בשיפור משמעותי. 

הטענה שמדובר ב"מובלעת" מניחה שתקום מדינה פלסטינית. אלא שכזכור, "עסקת  ג. 
המאה" מחייבת את הפלסטינים לבצע שורה של מהלכים, שאין סיכוי שיבצעו אותם, 
כתנאי כניסה למשא-ומתן להקמת מדינה פלסטינית. יש להניח שלאחר החלת החוק 
הישראלי הסרבנות הפלסטינית לכניסה למשא ומתן עם ישראל תגדל, מה שיפחית 

עוד יותר את הסיכוי להקמת מדינה פלסטינית. 

על-פי עסקת המאה יהיה "נתק ריבונות" בצירי תנועה מרכזיים   .15
ביהודה ושומרון, כולל בחלקים מרכזיים של כביש 60. איך ננוע 

בהם ביום שאחרי? 

נכון להיום כל הכבישים ביהודה ושומרון, כולל ציר 60, נמצאים מחוץ לתחום תחולתם 
של חוקי מדינת ישראל. הדבר אינו מפריע לנוע בהם באופן חופשי.  

השינוי היחיד שיתרחש בעקבות "עסקת המאה" הוא שינוי לטובה. אם נשכיל להחיל 
את החוק הישראלי בשטח המדובר, חלק מהכבישים ביהודה ושומרון יהפכו להיות 
יותר. באזורים  רבה  ולשפר אותם בקלות  יהיה להרחיב  וניתן  ישראל  חלק ממדינת 
באחריות  יהיו  הכבישים  שהיום:  כמו  יישאר  המצב  הריבונות",  ל"גבולות  שמחוץ 
ישראלית מלאה, ותימשך בהם תנועה חופשית של ישראלים, תחת אחריות ביטחונית 

מלאה של צה"ל באזור כולו כפי שהוא היום. 

מהצד  הנדרשים  התנאים  תחת  פלסטינית,  מדינה  תוקם  אם  רק  ישתנה  זה  מצב 
הפלסטיני כמפורט לעיל. אם לא נחיל את החוק הישראלי על השטחים המוצעים לנו, 

לא רק הכבישים יהיו מחוץ לשטחי מדינת ישראל, גם חלק ניכר מהיישובים. 

האם המהלך לא יגרום לפירוק התיאום הביטחוני עם הרשות   .16
הפלסטינית?

אך  מעטות  לא  שנים  כבר  נשמעים  מרומזים,  או  מפורשים  זה,  ממין  איומים  אולי. 
לא עברו מעולם לפסים מעשיים. התיאום הביטחוני בין ישראל והרשות הפלסטינית 
נחוץ למדינת ישראל. ככלל, התיאום  יותר משהוא  ולחבריו הרבה  נחוץ לאבו־מאזן 
הביטחוני קיים באופן רציף רק מאז ההשתלטות של חמאס על רצועת עזה )2007(, 
כלומר, בתקופה שבה הבינו אנשי הרשות הפלסטינית ששיתוף הפעולה עם ישראל 
הבטחת  לשם  הפלסטינית  הרשות  על  הישענות   – כך  או  כך  שלהם.  אינטרס  הוא 

ביטחונם של אזרחי ישראל היא משענת קנה רצוץ שראוי להיגמל ממנה בהקדם.



42

כיצד תשפיע החלת החוק הישראלי על מעמדה האסטרטגי של   .17
ישראל באזור כולו?

שיתוף הפעולה בין ישראל למדינות ערב כמו מצרים וסעודיה עמוק ורחב כפי שלא 
חזקים  עם  רק  עסקים  עושים   – בפרט  התיכון  ובמזרח   – כולו  בעולם  מעולם.  היה 
ומצליחנים. לכן, חיזוק הקשרים המדיניים, הכלכליים והביטחוניים של מדינת ישראל 
ולא  משותפים,  אינטרסים  של  בקיומם  מותנה  העולם  ומדינות  האזור  מדינות  עם 
בוויתורים. דוגמה מובהקת לכך היא האיום האיראני. מדינות האזור, ובראשן סעודיה, 
מכירות ביכולותינו הצבאיות, הכלכליות והמדיניות, ולפיכך יש להן אינטרס לשתף 
ארצות  לנשיא  ישראל  ממשלת  ראש  של  קרבתו  איראן.  מול  במאבק  פעולה  איתנו 
– מבחינה  "ישראל חזקה"  יותר מהעניין הפלסטיני.  הברית חשובה בעיניהם הרבה 
ומהלך  שלנו,  האמיתי  האסטרטגי  הנכס  היא   – ומדינית  חברתית  כלכלית,  צבאית, 
החלת הריבונות יוסיף ויחזק אותו. ייתכן בהחלט שלמהלך זה יתלוו רעשי רקע – כפי 
שנשמעו למשל לאחר הודעתו של הנשיא טראמפ על העברת השגרירות האמריקנית 
לירושלים או לאחר הכרתו בריבונותנו ברמת הגולן – אולם בפועל מעמדה האסטרטגי 

של ישראל צפוי להתחזק. 

האם החלת ריבונות עלולה לפגוע בהסכם השלום עם ירדן?   .18

בפומבי  להתנגד  חייב  ירדן  מלך  במיוחד.  מסתבר  איננו  כזה  מהלך  אך  לדעת,  אין 
להחלת הריבונות, משום שיותר ממחצית מתושבי ירדן הם פלסטינים )שרובם, אגב, 
העתיקו את מושבם לירדן בימי הכיבוש הירדני בין השנים 1948–1967( והלה חושש 
מהתקוממות שלהם. צורך זה של המלך, רצונו להימנע מלהכעיס את נתיניו, מתחזק 
עוד יותר נוכח הכרסום המתמשך במעמדו והמחאה העממית שמתנהלת נגדו כבר 
בעקבות  מאוד  )שהעמיק  בממלכה  הקשה  הכלכלי  המצב  בעקבות  ארוכה  תקופה 
משבר הקורונה(. איומים דומים שמענו מממלכת ירדן גם לאחר הודעתו של הנשיא 
טראמפ על העברת השגרירות האמריקנית לירושלים והכרתו בה כבירתה של מדינת 
ישראל. בפועל, דבר מן האיומים הללו לא התממש. ממלכת ירדן אף תלויה – במידה 
קיומית – בסיוע הכלכלי והביטחוני של ארצות הברית, במקורות המים של ישראל 
ובשיתוף הפעולה הביטחוני איתה. יתרה מכך: ההנהגה הירדנית יודעת שהחלת החוק 
הישראלי על בקעת הירדן תאפשר פיתוח כלכלי מואץ של האזור כולו – דבר שהיא 

משוועת לו – ולכן קשה לראות מצב שבו היא תשבור את הכלים.
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מה לגבי הזירה הבינלאומית? האם לא נעמוד בפני סנקציות   .19
וגינויים?

כשממשלת  כאלה  שהיו  כשם  למהלך,  בינלאומיים  גינויים  יהיו  כי  להניח  סביר 
תקפה  או  הגולן,  רמת  על  הישראלי  החוק  את  החילה  ירושלים,  את  איחדה  ישראל 
את הכור בעיראק. טבעו של עולם – ושל עולם היחסים הבינלאומיים בפרט – הוא 
שעם הזמן הגינויים דועכים והעולם משלים עם המציאות בשטח, ובלבד שהמהלך 
נעשה בנחישות וללא גמגום. יתרה מכך, היכולת להטיל סנקציות נתונה בידי מועצת 
הביטחון, שבה לארצות הברית יש זכות וטו; ומכיוון שהחלת הריבונות מתואמת עם 
ארצות הברית, הרי שבמידה שמדינות מסוימות ינסו לפגוע בישראל על ידי סנקציות, 
ומדעית  כלכלית  מעצמה  היא  כיום  ישראל  מדינת  אמריקנית.  וטו  הטלת  מובטחת 
הברית  כשארצות  במיוחד  בה,  לפגוע  ימהרו  לא  מדינות  גועש.  באזור  מייצב  וגורם 

עומדת לצידה.  

האם יש דחיפות למהלך? מדוע להחיל את החוק הישראלי   .20
דווקא עכשיו? 

בחוברת זו פירטנו כמה וכמה סיבות המחייבות את החלת החוק בהקדם. כעת, ישנה 
הזדמנות היסטורית לעשות זאת. ספק אם הזדמנות פז כזו תחזור אי־פעם. מעולם לא 
היה בוושינגטון ממשל אוהד לישראל כמו ממשלו של הנשיא טראמפ. בעוד שכמעט 
כל נשיאי ארצות הברית הבטיחו להעביר את השגרירות האמריקנית לירושלים, רק 
טראמפ קיים את ההבטחה והכיר בירושלים כבירתה של מדינת ישראל. טראמפ היה 
גם מי שהכיר לראשונה בריבונות הישראלית על רמת הגולן, עצר את ההסכם המביש 
עם איראן, הפסיק את המימון לאונר"א, סגר את משרדי אש"ף בוושינגטון, מנע את 
הזרמת הכספים לרשות הפלסטינית )כל עוד היא משלמת למחבלים ולמשפחותיהם(, 
הכיר באופן ברור וחד־משמעי בחוקיות ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון – ואינו 
דורש מישראל לפנות אף יישוב. בנובמבר הקרוב יסיים הנשיא טראמפ את הקדנציה 
הראשונה שלו, ואין לדעת האם יצליח להיבחר בשנית. מכאן הדחיפות. מונחת לפנינו 
עוצבה  שבהם  המולדת  לחבלי  מלא  באופן  לשוב  ההזדמנות  היסטורית:  הזדמנות 
חלון  שנה.  אלפיים  לפני  גורשנו  מהם  ואשר  והדתית  הרוחנית  הלאומית,  דמותנו 

הזדמנויות עומד להיסגר. אם לא נדע לנצל אותו, זו עלולה להיות בכייה לדורות. 
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עו״ד בנצי ליברמן

יו”ר פורם שילה ועמית בכיר בפורום קהלת, חבר לשכת עורכי הדין 
ושותף במשרד עו”ד חדד-רוט-שנהר. לשעבר מנהל רשות מקרקעי 
שומרון  האזורית  המועצה  ראש  ‘תנופה’,  מנהלת  מנהל  ישראל, 

)1998-2007( ויו”ר מועצת יש”ע )2001-2006(.

ד”ר יחיאל לייטר

מרצה לפילוסופיה מדינית, עמית בכיר בפורום קהלת וראש המחלקה 
הבינלאומית בפורום שילה. מילא שורה של תפקידים בשירות הציבורי 
וייעץ לראשי מדינה בדרום אמריקה. ספרו על המחשבה המדינית של 

ג’ון לוק יצא לאור לאחרונה על ידי הוצאת קיימברידג’.

ד”ר ענת רוט

מנכ”ל פורום שילה ועמיתה בכירה בפורום קהלת. חוקרת ההתיישבות 
ביהודה ושומרון ומחברת הספרים ׳סוד הכוח – מועצת יש”ע ומאבקיה 
בגדר ההפרדה ובתוכנית ההתנתקות׳ ו׳לא בכל מחיר – מגוש קטיף 
עד עמונה: הסיפור מאחורי המאבק על ארץ ישראל׳. לשעבר מנהלת 
מכון מגלי”ם )המכון הגבוה ללימודי ירושלים(, מנכ”ל איגוד המרכזים 
מפלגת  מראשי  לשלושה  ויועצת  )זהות(  היהודית  הזהות  להעמקת 

העבודה: עמרם מצנע, אהוד ברק ומתן וילנאי.

פורום שילה הוא מכון מחקר ומדיניות מייסודו של 'פורום 
קהלת׳, הפועל לחיזוק, פיתוח והרחבת ההתיישבות היהודית 

בכל חלקי הארץ.


