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היו"ר מרדכי יוגב:
בוקר טוב לכל הנוכחים .זאת לא הישיבה שלנו .הנושא שלנו הוא אכיפת החוק נגד בנייה בלתי
חוקית פלשתינית ברחבי יהודה ושומרון .לפני כן ,גם לאנשי הצבא ,המשטרה ולאורחים – תכף נקיים
סיבוב קצר כדי שידעו האנשים עם מי הם יושבים – אני רוצה לציין כי נמצא אתנו כאן מתאם פעולות
הממשלה בשטחים החדש ,האלוף פולי מרדכי .אני רוצה לברך אותו לרגל עלייתו לדרגת אלוף וגם לרגל
כניסתו לתפקיד שהוא תפקיד מורכב ,אבל מהמעט שאני מכיר את פולי ,הוא איש מקצוע ואיש מנוסה.
כולנו מאחלים לו הרבה הצלחה בתפקיד החדש ,הרגיש והמורכב .לכל מי שלא יודע ,הוא היה גם ראש
מינהל האזרחי ביהודה ושומרון ,גם ראש מינהל אזרחי עזה ,גם איש מודיעין וגם אזרח מרכז הארץ .שוב,
כולנו מאחלים לו הצלחה.
נמצאים אתנו כאן גם אסף מנהל הוועדה ,דנה ונועה.
אני מסתמך עכשיו לא על חזרה של שלוש ואפילו ארבע ועדות בהן עסקנו ואני חושב שלא חשנו
שמשהו זז בהן ,אלא דווקא על דוח של הוועדה לביקורת המדינה בראשותו של חבר הכנסת אמנון כהן,
שהיא זו שאמרה ב 02-במרץ ,כולל סיור שטח ,שברחבי יהודה ושומרון בשטחי  Cנבנו כ 53-אלף מבנים
שונים פלשתינאים לא חוקיים .קיבלנו בקשות ,ואפילו זעקות מצוקה ,מראשי מועצות שונים ,אם היו אלה
בבקעה מול משואה ,אם בצפון השומרון באזור ריחן ,אם בבנימין באזור גבעון או באזורים אחרים ,אם
ביהודה באזור נדמה לי יד כרמל ומיקדנו באמת בנקודה האסטרטגית של מרחב גוש אדומים של ישובי
אלון ,כפר אדומים ,ועד בואך ירושלים .מי אמר שלא בונים בשטח  ?E7בונים בשטח  E7ויש הרבה מאוד
בנייה מאוד מסיבית ומאוד מתועשת בשנתיים האחרונות .זה כבר לא עניין של החודש האחרון .הבנייה
איננה נאכפת .אולי ניתנים צווים אבל היא נעשית בצורה מאוד מסיבית בסופי שבוע ,בשבתות ובחגים,
והיא לא נעשית רק על ידי אנשים שבאים לשים את האוהל ולרעות את הצאן ,אלא כנראה בחסות הרשות
הפלשתינאית ובסיוע של ארגונים בינלאומיים .מבנים מתועשים עם שלטים של ארגונים בינלאומיים .היא
בעצם קובעת עובדות אסטרטגיות על הקטע הזה של ירושלים בואך יריחו ,כביש .7
שמנו כמה נקודות לדיון .ברי לנו שיש צורך להסדיר את אלה שאכן נודדים ואין להם בית ,בין אם
נדדו לשם כאשר התנאים היו יותר טובים ,בין אם ניסו להיכנס לתוך תחום הקו הירוק בואך ירושלים,
קרי ,שמנו את כל סיפור ההסדרה ואולי אפילו שמנו אותו כראשון .אין לי ספק – אמרתי בוועדות קודמות
– שאם במקום אליו הם צריכים ללכת יהיה בית ספר ,גן ילדים ומכולת ,מבני ציבור ומגרשים – ברור
שהם ילכו לשם כי שם זה יהיה מוסדר עבורם.
הדבר השני הוא פעילות משרד החוץ שתמנע את הצינור ,את הכסף ,את המשאבים ,את הסיוע
המאורגן והמארגן .מה נעשה כנגד הארגונים הבינלאומיים או אכיפה כנגד גורמים אחרים.
אני פותח סוגריים .יש נושא שאנחנו רוצים לטפל בו גם לגבי הגורמים הבינלאומיים אבל גם לגבי
גורמים ישראלים מאוד קיצוניים שמעודדים גם פגיעה בחיילי צה"ל ,מעודדים גם – להבדיל אלפי הבדלות
– שיקוף של מי שמנסה לפגוע בחיילי צה"ל .אני סוגר סוגריים .יש בידינו חומרים בעניין אבל זה לא נושא
הישיבה היום.
הנושא האחרון הוא נושא האכיפה .אכיפה שמינהל אזרחי מוביל את ההתייחסות אל הערבים או
אל הבדואים ומשטרת ישראל ופיקוד המרכז מסייעים בידו בכוחות כדי ליישם .גם זאת סוגיה שהבנו שיש
בה נקודת תורפה.
נעשה סבב הכרות קצר ונתחיל בבעלי התפקידים.
סבב הכרות.
היו"ר מרדכי יוגב:
אני מקדם בברכה גם את דוידי שאולי מייצג כאן את המועצות וגם את רוני ,הסגן של אבי.
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בר שותכם ,נתחיל .אני מבקש שתעשו את זה קצר .אני אוותר על המצגת שלי כי היא ישנה והיא
מציגה את מה שכולם כאן מכירים ואני מניח שגם האלוף מכיר .מצגת על שטחי .E7
בצלאל ,שים את החידושים שלך ואחר כך נשמע את האנשים .האלוף יקבע מי ידבר.
בצלאל סמוטריץ':
לבקשת אדוני היושב ראש ,לא נוסיף בדיון הזה עוד מאותו דבר אבל אנחנו כן מבקשים להעיר
ולנתח איזושהי נקודה שעלתה כאן בדיונים הקודמים ואנחנו חושבים שצריכה הבהרה וסקירה מאוד מאוד
קטנה .אנחנו לפחות בדיון הראשון הצגנו תופעה ואת התופעה לומדים לפני העצים דרך היער .התבוננו בה
בצ ד הפלשתיני וזיהינו דפוס פעולה קבוע ,מעורבות ארוכה של הרשות הפלשתינית וארגונים בינלאומיים,
והתמקדות באזורים אסטרטגיים .זה דבר שמלמד שיש כאן חשיבה מאוד מאוד סדורה של הצד השני וזאת
לא איזושהי פעולה ספורדית של מישהו שבמקרה אין לו היכן לגור.
בצד הכחול הישראלי ,שוב ,מדיניות של הימנעות מפיקוח ,לא איזה משהו מקרי ,חלקו של בג"ץ,
ועליו נרחיב היום בדיון ורוח המפקד כפי שאנחנו זיהינו אותה שכנראה מנחה כלפי מטה לא "להתאמץ".
היו"ר מרדכי יוגב:
אני רואה כאן גם נציגים של משרד הבינוי והשיכון .יושבי השורה השנייה .נמצא כאן ראש עיריית
מעלה אדומים ,בני כשריאל.
בצלאל סמוטריץ':
.0/70

בדיון הקודם שהתקיים ב 5-במרץ  0/72שמנו על השולחן דוח שלוקח את נתוני האכיפה ל 0/7/-עד
היו"ר מרדכי יוגב:
יש לכם בעיה להעביר אחר כך את המצגת כמות שהיא למתפ"ש?
בצלאל סמוטריץ':
ממש לא .המצגת תהיה פתוחה.
ערכנו מצגת בניתוח הנתונים האלה והראינו שלמעשה מרבית הנתונים הסטטיסטיים הם באמת
סטטיסטיים ולא אכיפה כלפי מבנים משמעותיים ,בסך הכול שמונה אחוזים.
בשני הדיונים הקודמים התנהל כאן דיון לגבי מי אשם בתופעה .שרשרת שלמה של אכיפה ,פיקוח,
מערכת משפטי ת ,מחלקת בג"צים ,הבג"ץ עצמו ואיכשהו הייתה תחושה שכולם כיוונו את החצים כלפי
בית המשפט ,אם זה באצבע קלה על ההדק וצווי ביניים שמעכבים אכיפה ואם זה אחר כך בהערמת
מכשולים נוספים .בגילוי לב אני מוכרח לומר שממני יהיה מאוד קשה להוציא סנגוריה על בית המשפט
העליון בהקשרים האלה ,אבל אנחנו לא בטוחים שבהקשר של הדיון הספציפי הזה בית המשפט העליון הוא
באמת הכתובת ואנחנו רוצים לבחון את זה דרך שני מקרי בוחן ממש מהעת האחרונה.
מקרה אחד הוא עתירה שאנחנו ,רגבים ,הגשנו יחד עם סוסיא נגד שני מקבצי בנייה בלתי חוקיים
של חמולה שנקראת נוואג'ה ,משני הצדדים של סוסיא ,כאשר במהלך הדיון בעתירה ניתן צו ביניים שאוסר
על המשך הבנייה .אנחנו עדכנו על הפרת צו הביניים ועל המשך הבנייה בניגוד לצו ועמדתה של המדינה,
כפי שהוצהרה במגוון הליכים לבג"ץ ,היא שבמקום בו מופרים צווי ביניים ,האכיפה כנגד המפר עולה
לראש סדרי העדיפויות .אכן בפסק הדין שדחה את העתירה שלנו ניתנה גם התייחסות לאותה הפרה .כמובן
שעל המשיבים  7עד  ,5קרי המדינה ,המינהל האזרחי ,לפעול בזריזות המתבקשת על מנת לברר אם אמנם
הופר צו הביניים שנתן בית משפט זה ואם הופר ,עליהם לבצע את ההריסה .שוב ,כמובן בהתאם לאותה
מדיניות עליה הצהירה המדינה בעצמה.
לאחר פסק הדין הזה פנינו למינהל האזרחי ,ציטטנו את פסק הדין וביקשנו לפעול לאלתר להריסת
המבנים שנבנו לאחר הוצאת צו הביניים בהתאם לדיווחים שהעבירה מרשתו של עורך הדין שלנו לבית
המשפט .לא פעם עולה טענה שקשה לממש צווי הריסה מכיוון שאין למי שמתגורר בבית חלופת מגורים,
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ולכן אנחנו הגשנו בקשה למרשם האוכלוסין של הרשות הפלשתינאית כלפי כל אותם תושבי שני המקבצים,
צירפנו – כאן אני נותן דוגמה אחת בלבד – לפנייה שלנו את כל פלטי המרשם .שימו לב לפינה הימנית
למטה .כל אותם דיירים שמתגוררים במתחם רשומים ויש להם בתים בעיירה הפלשתינית יטה ,בשטחי .A
זאת אומרת ,אין להם בעיה לאן ללכת .כלומר ,להרוס להם את המבנים הלא חוקיים ,אלה שנבנו בניגוד
לצו הביניים ,את כולם צריך להרוס אבל בוודאי את אלה שנבנו בניגוד לצו הביניים.
התשובה שקיבלנו היא שאכן בהיבט העובדתי ,סעיף  ,0אותרו ארבעה מבנים חדשים שהפרו את
צווי הביניים של בג"ץ .יחד עם זאת ,אם אפשר היה לצפות בהתאם למה שנאמר בפסק הדין – כאן בג"ץ,
לא רק שהוא לא מפריע באכיפה אלא אפילו מצווה על אכיפה ודורש מהמינהל האזרחי לממש את צווי
ההריסה כנגד אותם מבנים .אנחנו מקבלים את הטענה שהרלוונטיות שלה לא ברורה לעניין לפיה בעלי
המבנים הגישו בקשה להיתר ללשכת התכנון .לא ברור מה בדיוק ההשלכה של המשפט הזה ,אבל משפט
המחץ כאן הוא שהם מציינים שהוגשה עתירה נוספת לבג"ץ על ידי אותם תושבים פלשתינים וכי בעתירה
זו ניתן צו הרי העוסק בהליכי אכיפה .זאת אומרת ,הכוונה כנראה שיש צו הרי שמונע מהם את האפשרות
לממש את פסק הדין .זאת אומרת ,בג"ץ בפסק הדין הראשון קובע שחייבים להרוס את אותם ארבעה
מבנים מכיוון שהם הוקמו בניגוד לצו הביניים ,אומר לנו כאן המינהל האזרחי שהחבר'ה האלה פנו שוב
לבג"ץ ו בג"ץ נותן צו ביניים .הלכנו ובדקנו את ההחלטה ובה כתוב שתגובה לבקשה למתן צו ביניים על ידי
המדינה תוגש בתוך עשרה ימים ,לא ניתן צו הרי ולא כלום .אין שום דבר שמונע מהמינהל האזרחי .לא רק
שאין שום דבר אלא חובה על המינהל האזרחי ,מכוח פסק דין מפורש של בית המשפט העליון ,להרוס
לפחות את אותם ארבעה מבנים שהוקמו תוך הפרת צו הביניים.
אף אחד שלא יחיה באשליות כי עד היום – ההחלטה ניתנה לפני חודשיים ,ב 02-בפברואר – לא
הוגשה תגובת המדינה ולכן אין שום צו הרי ואין שום דבר שמונע להרוס .המדינה גם – לא יודע מי,
מחלקת בג"צים או המינהל האזרחי – כנראה מישהו לא כל כך להוט להגיש שם תשובה ולדחות את
העתירה הזאת ולגלגל אותה מכל המדרגות .הבתים האלה עומדים עד היום ותושביהם ישנים בהם ,גרים
בהם ,ממשיכים לעשות חיים.
המקרה השני הוא במשואה ,בקעת הירדן .אנחנו מדברים כאן על ארבע עתירות ,פלשתינים מאזור
טובאס .שוב ,אנחנו מזהים כאן הגירה משטחי  ,Aמשפרי דיור שיוצאים לשטחי  - Cמאוד רע להם תחת
הכיבוש הישראלי ולכן הם בורחים משטחי  Aובאים לגור אצלנו – השתלטו גם שטחים פרטיים שהוקצו
למושב משואה .הם מגישים ארבע עתירות .מושב משואה יחד אתנו מגישים עתירה נגדית ומבקשים לאחד
את הדיון .בסופו של דבר העתירות הללו נמחקות על יסוד נכונות של המדינה לאפשר להם שישים ימים
להגיש בקשות להיתרי בנייה .בית המשפט מאמץ את ההסכמה הזאת .צו הביניים שניתן במסגרת ההליך
ובאמת מנע הריסה ,פוקע תוך  23ימים .אנחנו אחרי שנה ממתן פסק הדין הזה פונים למינהל האזרחי
וקודם כל מלינים על עצם ההסכמה .אנחנו חושבים שלא היה ראוי מה גם שאלה עבריינים שהשתלטו על
שטח פרטי ,בנו בנייה לא חוקית ואין שום סיבה בעולם להגיע אתם להבנה ולתת להם עכשיו שישים ימים
להגיע להסדרה .אחרי שזה קרה ,בדקנו ומצאנו שלא הגישו בקשות ולא קיבלו כל היתר .עברה שנה וטרם
בוצעה כל פעולת אכיפה .שוב ,גם כאן ,נכון לרגע זה ,אין שום החלטה של בג"ץ שמונעת .גם כאן אנחנו
מקבלים תשובה.
יואב מרדכי:
מה זאת אומרת שטח פרטי? אדמות פרטיות?
בצלאל סמוטריץ':
אדמות שהוקצו מהחטיבה להתיישבות למושב משואה .לראייתנו מדובר באדמות שהן לא פחות
מפרטיות .זכויות קניין מועברות גם בהקצאה ,זכות חכירה ,זכות בעלות .נכון שכאן מדובר על יהודים ואני
מדבר על פלשתינים .אנחנו כמובן לא מקבלים את ההבחנה הזאת ומקווים שאף אחד כאן לא חושב שהיא
הבחנה ראויה.
גם כאן אנחנו מקבלים תשובה האומרת שלמרות שהמינהל מאוד מאוד מאוד רוצה לאכוף,
מתאמץ מאוד ,גם כאן מוגשת כנראה עתירה נוספת על ידי העבריינים לבג"ץ וגם כאן כתוב שבתוך כך
החליט בית המשפט ביום  02למאי  ,0/75כמעט לפני שנה ,על הוצאת צו הרי המונע את מימוש הצווים
התכנוניים אשר הוצאו כנגד המבנים .חבר'ה ,מה אתם רוצים מאתנו? אנחנו לא אשמים ,יש צו הרי.
כאן החברים עוד הרבה יותר חריפה .המדינה נדרשת להגיש תשובה לצו הביניים ובמפורש בשלב
זה ולאור החלטות בבג"ץ – זאת אומרת ,בית המשפט העליון מודע להליכים הקודמים שהתנהלו והוא יודע
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שאין שום הצדקה בעולם להוציא צו הרי כי הוא מבין שהפלשתינים משחקים כאן משחק ומשתמשים
בבג"ץ כדי לסרס את יכולת האכיפה  -אומר בית המשפט במפורש שאין מקום למתן צו הרי .אין לי מושג
מי במינהל האזרחי החליט שיש צו הרי .לצערנו יש מדיניות שאומרת שאם מישהו פונה לבג"ץ – אגב ,אם
המישהו הזה הוא יהודי ,הנוהל הזה לא קיים ויש לנו דוגמאות כמו גל יוסף ואחרות – אם הוא פלשתיני,
אם הוא פנה לבג"ץ 7,1// ,שקלים ,קיבל חסינות ואוטומטית כבר במינהל עונים לנו שיש צו הרי אף על פי
שבשני המקרים הללו לא דובים ולא יער .גם כאן ,חברים ,המדינה עד היום 77 ,חודשים ,ארבע בקשות
אורכה ,יש כבר התרעה לפני מחיקה בשל חוסר מעש .בית המשפט העליון מתחיל לאבד את הסבלנות כי
המדינה לא מגיבה .מצד אחד המדינה לא מגיבה ולו הייתה מגיבה ,העתירה הזאת הייתה נזרקת מכל
המדרגות כי באמת אין כאן כלום אחרי ארבעה הליכי סרק קודמים .מצד אחד לא מגישים תגובה,
משכנעים את עצמנו שיש צווים של בית המשפט שאוסרים ואחר כך באים לכאן לדיון ומכוונים את החצים
ואומרים שבג"ץ אשם.
אדוני היושב ראש ,אדוני האלוף ,כאן בג"ץ לא אשם .בג"ץ ,לא רק לא נתן צו אלא אמר שהוא לא
נותן צו הרי מכיוון שהוא מודע להקשר הרחב ולעובדה שהתנהלו כאן הליכים קודמים והוא לא מוכן להיות
התירוץ של המינהל האזרחי לכך שהוא לא אוכף את החוק.
ביקשנו הבהרות .לא אנחנו אלא שלחנו עיתונאי .אני לא יודע מי מצליח לקרוא את מה שכתוב
כאן ,אבל אני לא מצליח .סעיף  5אומר שנקבע לאור עתירות קודמות שאין מקום למתן צו הרי מכיוון שלא
הוגשה תגובת מדינה .סעיף  2אומר שבימים הקרובים עתידה להיות מוגשת דחייה על הסף במסגרת
הבקשות לאורכה כאמור על ידי המדינה בהן התחייבה המדינה וכולי .אולי עורך הדין שויקה כעורך דין
יסביר לנו מה כתוב כאן כי אני לא מצליח להבין עת אני קורא את התשובה הזאת.
נקודה נוספת .לפני חג הפסח עם ישראל התבשר על מדיניות אכיפה חדשה של שר הביטחון בוגי
יעלון .כנראה נכון למדיניות החדשה הזאת מקום בו תתקיים אלימות ,דבר שהופך להיות שיקול רלוונטי
באכיפה ,במקום בו תהיה אלימות ,האכיפה כנגד הבנייה הבלתי חוקית באזור הזה עולה לראש סולם
העדיפויות .אנחנו כמובן מברכים מאוד על המדיניות הזאת וחושבים שהיא מדיניות ראויה .עד שבמינהל
האזרחי יסיימו לעשות עבודת מטה מפורטת ,הנה ריכזנו לכם את כל הבב"חים שנמצאים בכפר טרקומיה,
בסמוך למקום הרצח של ניצב משנה ברוך מזרחי הי"ד בערב חג הפסח ,בעשר ליל הסדר .כל הבתים הללו
סמוכים לא כל ספק למקום בו התרחשה אלימות קשה ואנחנו קוראים לכם לממש .אני מרשה לעצמי
להעריך שעד הדיון הבא אבן אחת מבית כלשהו כאן לא תיפול והטיח לא יתקלף.
אנחנו כבר שנים רבות מתריעים על נקודת תורפה משמעותית מאוד באכיפה בסופי שבוע בכלל
ו בדגש על חופשות מרוכזות ארוכות מאוד של חגי ישראל ,גם חגי תשרי וגם חגי ניסן כאשר המינהל
האזרחי יוצא לחופשה מרוכזת ואז אין בכלל פיקוח .לא משאירים תורנים .יש כאן בין שבוע לעשרה ימים -
תלוי מה קורה שם עם חמישי ,שישי ושבת ואיך הימים האלה מתחברים עם החגים – של הפקרות
מוחלטת .הפלשתינים ערוכים לזה .בזמנו אבו אינדי שדיברנו עליה בדיונים הקודמים קמה בפסח לפני
שלוש שנים .אנחנו הכנו  -וברשותך ,אדוני היושב ראש ,עוד מעט נחלק את זה – דוח עובדתי לחלוטין לגבי
מה קרה בימי חול המועד בשבוע האחרון .צריך להכות בברזל בעודו חם .אנחנו כמובן נשמח אם המינהל
האזרחי ,הגם שהוא לא עובד בחג ,לפחות מיד אחרי החג ישנס מותניו ויעביר מסר שאי אפשר לנצל את
חופשת הפקחים כדי להשתולל בשטח .תודה רבה.
היו"ר מרדכי יוגב:
תודה רבה .חברת הכנסת אורית סטרוק.
אורית סטרוק:
בוקר טוב .לא הצלחתי להיות כאן בדיון האחרון.
היו"ר מרדכי יוגב:
ניתן הקשר קצר .אנחנו דנים בבנייה בלתי חוקית כללית של הפלשתינים בשטחי  ,Cבנייה
שהתרבתה מאוד וכמעט לא נאכפת פיזית ובמיקוד של שטח  A7שזאת בעיה אסטרטגית ממשית והיא גם
נעשית באופן מאוד מופגן עם גורמי חסות בינלאומיים ,עם הרשות ועם כסף ,ובשאלה מה עושים בהסדרת
המיקום לבדואים או לערבים הללו כי כפי שאנחנו רואים אלה לא בדואים אלא אלה יוצאי כפרים כמו
יטה ,טובאס ואחרים .איך אוכפים ואיך מטפלים בינלאומית.
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אורית סטרוק:
פתחתי ואמרתי שלא הצלחתי להגיע דיון האחרון משום שהייתי מחויבת לדיון בוועדה אחרת.
בדיון שלפניו שאלנו האם יש מדיניות של הסדרת מאחזים בלתי חוקיים פלשתינים ונענינו בגמגום .לאחר
מכן הגיעה לידי תשובת המדינה שהוגשה לבג"ץ ובה נאמר במפורש שאכן יש מדיניות כזאת .לאחר מכן
שמעתי שבדיון אותו החמצתי כן נאמר שיש מדיניות כזאת ואפילו נמסר המספר  71ונאמר שב 71-מקומות
יש מדיניות של שר הביטחון הנוכחי להסדיר אותם .לאחר מכן שמענו ,בעקבות הפנייה של הרשות
הפלשתינית לאו"מ ,שההסדרה הזאת הוקפאה.
אני הייתי מבקשת שנקבל דיווח מסודר ומלא לגבי  71המקומות האלה ששר הביטחון הנוכחי ,בוגי
יעלון ,מסדיר מאחזים בלתי חוקיים פלשתינים ולמה הוא מסדיר אותם ,האם באמת הם הוקפאו ובאיזה
שלב כל אחד מה 71-האלה הוקפא ,כדי שנוכל לעקוב אחרי ההקפאה הזאת .חשוב לבחון האם באמת חלק
מהם נמצאים בתוך השטח עליו אנחנו מדברים.
בהמשך למה שאמר כאן עורך דין סמוטריץ' לגבי חופשת הפסח .בערב חופשת הפסח שלחתי
ללשכה שלך ,פולי ,מכתב בהול ודחוף שהתקבל על ידי המזכירה ובו התרעתי על בנייה בלתי חוקית
שעומדת להתבצע בסמוך לגבעון החדשה ושכל הסימנים בשטח מלמדים שברגע שהפקחים יוצאים
לחופשה ,זה הולך לקרות .אחרי שחזרתי מהחופשה קיבלתי עדכון מגבעון החדשה על כך שאכן המבנים
שם חוברו בחיבור בלתי חוקי לרשת החשמל ,קיבלתי גם תמונות ,ואני רוצה לדעת מה עשיתם עת קיבלתם
את הפנייה ומה אתם עומדים לעשות עכשיו בנוגע לעניין הזה.
נקודה נוספת שהעליתי בדיון הקודם .אני מבינה שיש מדיניות לשתף פעולה עם הארב"לים מכיוון
שה ם פועלים למען זכויות אדם ולהטבת תנאי החיים של האוכלוסייה הערבית .אני מדברת על ארגונים
בינלאומיים ,מדינות זרות וכדומה .אני מבינה שיש מדיניות ברורה לשתף פעולה אתם ואפילו לתעדף אותם
בסדר עדיפויות של המינהל האזרחי .השאלה שאני שאלתי באותו דיון ולא נעניתי עד עכשיו היא כאשר
אותם ארגונים פועלים במקומות שאסור לבנות בהם ומסייעים להקמה של בב"חים ,האם מדינת ישראל
לא שוקלת להתנות את שיתוף הפעולה אתם במקומות המותרים בכך שהם לא יפעלו במקומות האסורים
ואם הם פועלים במקומות האסורים ,לעצור את הפעילות שלהם בכלל כי אחרת אין לדבר סוף.
היו"ר מרדכי יוגב:
למעשה נשאלו כאן שאלות שעלו גם במכתב ששלח אסף ,מנהל הוועדה ,והן התייחסו לדוח המצב
בהקשר לאותן  71נקודות כפי שנאמר בישיבות קודמות של הסדרת כפרים ערביים בלתי חוקיים כאשר
אוהל הופך לפחון ,פחון למבנה ,מבנה לבטון ובטון לכפר ומקבל את הבקשה שנעשית בצורה זריזה לעומת
בקשות במגזר היהודי .השאלה השנייה הייתה לגבי הנושא שכונה כאן מועדים לבנייה ,אותם מועדים בהם
המינהל לא נמצא .השאלה השלישית היא לגבי הארגונים הבינלאומיים שבאים לצורך הומניטרי ולמעשה
משתפים פעולה בצד הבלתי חוקי של המטבע .זאת שאלה שנשאלה באופן רציף גם את משרד החוץ וגם את
קציני ארב"ל של המינהל האזרחי ,מתאם הפעולות.
רון שניר:
צריך לציין שלגבי הנושא של גבעון ,ייאמר לזכותו של המינהל – ואני לא אומר את זה בציניות –
שאמיר שממונה על בנימין ,בערב החג עשה שם פעולת אכיפה ונתפסו שם שני כלים שנלקחו על ידי המינהל
עת היו באמצע העבודה .נכון שהיו שם גם אלפא וזריקות אבנים על ידי אותו בונה ,אדון סוס .עצרו את
היציקה באמצע בניית הגג .אותו  ,...עם כל הלחץ שהוא סייען של הצבא בשנים האחרונות ,אפשר לומר
זאת כך ,היה הרבה לחץ על אמיר מתוס ואני יודע שגם על מרקו בן-שבת – הוא ביקש לשחרר את הכלים
אבל עמדו בלחץ והחרימו את הכלים.
אני כן מתחבר לדבריה של חברת הכנסת אורית סטרוק ואכן יש לנו בעיה מאוד מאוד גדולה כאשר
במועדים בהם יוצאים לחופשות מרוכזות יש בנייה של כל הפלשתינים בכל מרחב יהודה ושומרון ולדאבוננו
הרב אין איש שאוכף את זה.
היו"ר מרדכי יוגב:
אתה מציג שינוי לברכה ,יחד עם בעיה אסטרטגית .נשמע את ראשי המועצות.
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בני כשריאל:
קודם כל ,מזל טוב לפולי .אני  00שנים ראש עיר ועברתי בערך עשרה ראשי מינהל אזרחי גם אותו
מספר של מתפ"שים .אני שמח מאוד על הישיבה הזאת שהיא אחת מישיבות רבות שהתקיימו .בכל זאת יש
בנייה ביהודה ושומרון אבל של הפלשתינאים .ב E7-בונים בנייה קבועה של פאנלים ,לא אוהלים ולא
פחונים ,וכאשר יש כאן צעקה של הוועדה ,מורידים שתי חושות ליד עזריה ועוד איזו חושה בודדת באיזשהו
קצה של  E7אבל בינתיים על כל שתי חושות ,נבנות מאתיים יחידות דיור של פלשתינאים ואני לא מגזים.
יש גם בעיה בינינו לבין קידר שצריכה בסופו של דבר להסתפח למעלה אדומים לפי קביעת ועדת
גבולות .גם בתקופה של פולי כראש המינהל האזרחי וגם בתקופת קודמיו ,הם הבטיחו לפנות משם ולקבע
את הבדואים על שטח שנגרע משטחנו .אז היו שם בערך שישים-שבעים משפחות ,היום יש שם כמאתיים
משפחות בדואיות ואף אחד לא עבר לקיבוע .מצבה של קידר עם  5//המשפחות שלה קשה .זה בדיוק
השטח שצריך לחבר בינינו וקידר עלולה להיות מחוץ לגדר .הגישו בג"ץ על זה ולכן בזמנו שר הביטחון ברק
נתן לבג" ץ להשהות את הדיון מאחר שהוא אמר שאין ברגע זה עניין .השטח בינינו לבין מבשרת אדומים
נבנה על ידי הפלשתינים וזה יביא לנתק לא רק בין מעלה אדומים עם  27אלף תושבים לירושלים ,אלא כל
יישובי הבקעה ,כל יישובי כפר אדומים – כלומר ,מזרח בנימין – ומגילות ,בסופו של דבר אנחנו עלולים
לעבור בשרוול משום שהבנייה של עזריה כבר הגיעה לכביש והבנייה של עיסאוויה היא כבר על הכביש.
מהצד השני הבנייה של עזיים גם היא על הכביש ונשאר לנו רק אי אחד כדי להתחבר באיזושהי צורה
לפסגת זאב ,קצת לכיוון הר הצופים ,וגם את זה אנחנו מאבדים בגלל כל מיני תירוצים לפיהם הגישו בג"ץ
והבג"ץ קבע דיון לעוד שנה .המינהל האזרחי לא עושה די כדי לזרז את הבג"ץ ,לשבת עם היועץ המשפטי
ולבקש מבית המשפט זירוז הליכים .יש הליכים כאלה שאפשר לשבת ולהסדיר את הנושא .מצד שני יש את
הפקחים של המינהל האזרחי אבל או שאין מספיק פקחים כדי לשלוט על כל יהודה ושומרון או שעבודתם
קלה ואז לא רק בחגים ולא רק בשבתות הם בונים אלא הם בונים גם בימי חול ואין דין ואין דיין .אנחנו
רואים זאת בתוך תכניות המתאר המאושרות של מעלה אדומים .אגב E7 ,היא תכנית מתאר מאושרת .לא
רק ב E7-אלא גם בתוך העיר מעלה אדומים ,בתכנית מתאר מאושרת אנחנו רואים את הפלשתינים בונים
ללא פיקוח שלנו .כשאני רוצה לבנות משהו ,מרפסת או מחסן ללא היתר ,המינהל האזרחי בכבוד רב מגיע
אלינו לתוך העיר מעלה אדומים ,נותן התרעות ורוצה להרוס .יהיו לנו עוד עשר ישיבות בעוד עשר שנים.
תודה רבה.
דוידי פרל:
אין לי הרבה להוסיף .הדברים ידועים וברורים .אני מניח שפולי מכיר אותם גם מעברו בתפקידיו
הקודמים .נראה כי באמת זה לא בידיו של מרקו אלא זה במקומות אחרים וצריכה לבוא רוח מפקד כמו
שהתחילה תחת פיקודך החדש .צריכה לבוא רוח חדשה .כמו שבהקפאה הקודמת גייסו חמישים פקחים
שנכנסו לעבודה כדי לעצור אותנו מלבנות ,תביאו מאה פקחים שייכנסו לעבודה יום יומית ויעיפו כל מה
שצריך להעיף בלי ללכת לבג"צים ולצווי מניעה.
היו"ר מרדכי יוגב:
עוד מישהו מהשורה הזאת שרוצה להתייחס? דני תרזה ,בשם כל תושבי גוש אדומים.
דני תרזה:
כמובן שאני מאוד מאוד מודה לך היושב ראש על שאתם מקדישים זמן לבעיה שהיא לא בעיה
פרטית שלנו .אנחנו במקרה גם מתגוררים שם ,אבל הבעיה היא בעיה של כל מדינת ישראל בראייה
אסטרטגית ובראיית הבינוי.
אני רוצה להעלות כאן פן נוסף .לפני כן ,כמובן שאני רוצה קודם כל לברך את פולי אבל להודות
למינהל האזרחי על עבודה גדולה מאוד ואינטנסיבית מאוד ולא פעם גם עבודה מאוד סזיפית שלו .לצערי
נראה לי שיש כאן חוסר הבנה של הבעיה.
אתם צריכים להבין שאנחנו נציגי ציבור .הציבור יושב באזור הוא ציבור גדול ורב שרוצה להיות
אזרחים שומרי חוק של מדינת ישראל ומצפה ממדינת ישראל להשיב לו הגנה כמו כל אזרח אחר .התושבים
אצלנו רואים יום יום את ההפרות האלה ובאים אלינו יום יום עם טענות על ההפרות האלה .כאשר אנחנו
פונים ומבקשים להיפגש עם ראש המינהל האזרחי אחרי אירוע חמור מאוד בו באו הפלשתינים והרסו לנו
את הגדר של מטע הזיתים שהצלחנו סוף סוף להחיות ,המשטרה לא הצליחה להגיש נגדם כתבי אישום
למרות שיש שבעה אנשים .המשטרה הגישה הכול אלא שהתביעה במינהל האזרחי שלחה אותם להביא
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עכשיו אישורים על בעלות הקרקע עד שיוכלו להעביר את התיק הזה .בינתיים התושבים יודעים מה קורה
ומבינים מה קורה .קצין של המינהל האזרחי היה מעורב בהפרת סדר פלשתינית חמורה ולא נעשה עם זה
שום דבר .התושבים שלנו רואים והם מבינים .אחרי כן כאשר שואלים למה התושבים לוקחים את החוק
לידיהם ,ואנחנו כל הזמן מנסים למנוע את זה בכל מקום ביהודה ושומרון ,אבל צריך להבין את הבעיה
הקשה מאוד של הנהגת הציבור שמצד אחד רוצה וחושבת שאסור ליצור פער בין המדינה לבין התושבים
שנמצאים כאן .אסור ליצור את חוסר ההזדהות ומצד שני המערכת כמערכת של צבא ומערכת אזרחית לא
נותנת את התחושה הזאת .היא מראה יום יום שמי שמפר את החוק ,זה מה שמשתלם לו .היא מראה יום
יום שהרשות הפלשתינית מצליחה להכניס עוד ועוד מבנים ,בהתחלה מכוסים באוהל ואחרי יומיים גם לא
מכוסים באוהל .היא מצליחה להביא לשם קבוצות ,היא מצליחה להביא לשם את האיטלקים והיא
מצליחה ליצור מצב שהמקום הזה הוא מקום של הפרת חוק .כאשר אנחנו אומרים בג"ץ וכן הלאה – זה
לא מעניין .בסוף התושבים מבינים ואז יוצאים הקיצונים שאתה צריך למנוע אותם אבל הציבור כולו עומד
נפעם מול חוסר האונים שלנו כמדינת ישראל לפתרון של בעיה קטנה שברורה לכולם והיא החשיבות
הלאומית שהמקום הזה יישאר שלנו ולא מקום שיהפוך להיות עוד פיל פלשתיני .אני בטוח שכולם
מתאמצים אבל בפועל הדברים לא מגיעים לידי פעולה .תודה.
היו"ר מרדכי יוגב:
לפני שנעבור לגורמי הממסד ,יש עוד מישהו שרוצה להתייחס? לא.
יואב מרדכי:
אני מציע שאני קודם כל אתן תמונה כוללת.
היו"ר מרדכי יוגב:
ברשותכם ,נמקד .אני העליתי לראש סדר העדיפויות את נושא ההסדרה כי יש הבדל בין ערבי שיש
לו בית ביטה או בטובאס וצריך לזרוק אותו לשם לבין מי שנמצא בשטח ואם תעיף אותו ,הוא ילך לוואדי
הסמוך .יש צורך בהסדרת יסוד שמחייבת תכנית עבודה כפי שבנגב מנסים לעשות .הדבר השני הוא באמת
פעילות משרד החוץ כי זה הצינור המזין .הארגונים הבינלאומיים שבאו לסייע מוניטרית ונמצאו מסייעים
לעבירות ולפורעי חוק ,השאלה איך אוכפים אותם .הדבר הנוסף הוא האכיפה .המצוקה כפי שבאה לידי
ביטוי כאן כאשר אתה רואה מולך איך מתבצעת פעילות בלתי חוקית ואין מי שאוכף .אמרתי גם בהתחלה
שנמצאים כ אן גם אנשי הצבא וגם אנשי המשטרה ויש צורך לאגוף את כל הכוחות ,כולל משרד החוץ,
ולמצוא תשובה.
יואב מרדכי:
ראשית ,אני מודה לחבר הכנסת מוטי יוגב – אותו אני מכיר אותו שנים רבות  -על ההזמנה וגם
לפורום ולמכובדים שנמצאים כאן ,שאת חלקם אני מכיר.
חשוב לי לחדד ולומר שאמנם בפגישה הזאת ההתמקדות היא בבנייה בלתי חוקית פלשתינאית
אבל בסוף למינהל האזרחי ,ולי כמתאם הפעולות בשטחים ,יש אחריות על האכיפה ועל החוק וסדר ביהודה
ושומרון ,הן על האכיפה בתחום התשתיות – חשמל ,מים ותכף אני אפרט – הן על הבנייה הבלתי חוקית
הפלשתינית ,שזה מוקד הדיון ,והן בסוף גם על הבנייה הבלתי חוקית הישראלית שמתקיימת ביהודה
ושומרון .גם אלה תכניות בצורה מאוד מאוד דומה.
אני רוצה לדבר על המדיניות .האמירה שראיתי במצגת של רגבים  -שבעיני עושים עבודה חשובה
וצריך להסתכל גם על התמונה המלאה  -של הימנעות מפיקוח ואכיפה בלתי קבילה ,לא קיימת .יש
אתגרים ,אין מאה אחוזים כמו שבשטח מדינת ישראל אין מאה אחוזים ,אבל יש עשייה מתמשכת עם
מדיניות לממש ,ותכף יוצגו הנתונים.
הדבר השני .רוח המפקד של שר הביטחון ושל מדינת ישראל מאוד ברורה ,עם סדרי עדיפויות כי
בסוף יש הבדל בין להרוס בית עכשיו בשיפולי שטח  Aבשכם לבין עוטף ירושלים ,צירים מרכזיים ואזורים
חשובים ,עם סדרי עדיפויות ועם אמירות ללא מצמוץ ופעילות בכל מקום אפשרי ,כמובן תחת מגבלות חוק
וסדרי עדיפויות .זה קיים ,זאת המדיניות וכך אנחנו ממשיכים.
קשה לי להתייחס למקרים הספציפיים ,אב ל הם ייבדקו לגופו של עניין .אתה צודק ,אבל הייתי
הולך יותר לעידנא ולא לטרקומיה כי כנראה אזור הפיגוע בא יותר מכיוון עידנא.
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לשאלות של חברת הכנסת אורית סטרוק .ראשית ,מי שאישר את תכנית המתאר היה שר הביטחון
הקודם עוד בהיותי ראש מינהל אזרחי .התכניות  71באמת תכניות מתאר שאושרו בשנית במסגרת תשעת
החודשים של המשא ומתן.
אורית סטרוק:
זה חלק מהמשא ומתן?
יואב מרדכי:
כן .הן אושרו עוד בטרם המשא ומתן על ידי שר הביטחון אהוד ברק ,תוקפו ואושרו במסגרת
תשעת החודשים של המשא ומתן ולפני שבועיים ,כאשר אבו מאזן פנה אל מוסדות האו"מ באופן חד צדדי,
החליטו שר הביטחון וראש הממשלה בהתייעצות בה הייתי להקפיא בשלב זה את התכניות האלה שהיו
חלק מחבילת צעדים .אני לא זוכר לומר לך כאן את כל התכניות ,אבל אין אף תכנית שנמצאת באזור E7
ובאזור כביש  7שיורד לים המלח אלא זה נמצא באזורים אחרים ביהודה ושומרון.
אורית סטרוק:
אפשר יהיה לקבל רשימה בה יצוין השלב בה הן הוקפאו?
יואב מרדכי:
נעביר את הרשימה באופן מסודר דרך משרד הביטחון.
היו"ר מרדכי יוגב:
הרשימה תעבור אל מנהל הוועדה.
יואב מרדכי:
התלבטנו אם להציג את זה באופן פתוח או לא .מאחר שאני חושב שלנו אין מה להסתיר ומאחר
ואנחנו פועלים במיצוי הכוח שלנו באופן מקסימלי ,אין לי בעיה גם להציג את מה שיש לי באופן פתוח כאן
ולא לצמצם את הפורום.
אני רוצה להציג את היקף הפעילות כדי שנבין מה תחומי העשייה שלנו .שנת  ,0/75יחידת הפיקוח
והמינהל האזרחי צריכים להתמודד עם מעל  7,2//בניות בלתי חוקיות ,הן ישראליות והן פלשתיניות,
מתוכן בסוף מומשו  .30/היקף עצום .להוציא זאת ,למינהל האזרחי כגוף קטן יש גם אחריות על שמירה על
דרכים ,כמעט שבעים פעילויות אכיפה .זה אומר לחסום צירים ,זה אומר לשבור צירים ,זה אומר לשמור
ע ל דרכים ,על פריצות צירים שבסוף משפיעות גם על חיי אדם .שימו לב לנתונים לגבי המים כאשר אחת
ממצוקות המים היא גניבות המים 071 .קילומטרים של טפטפות ,של צנרת ובריכות אגירה נהרסו במהלך
שנת  ,0/75אפרופו הימנעות מפיקוח ואכיפה ואני מוחה בכל תוקף על כך.
שטחי אש שחלקם באזורים אסטרטגיים ,מעבר לחשיבות שלהם לצה"ל ,מעל למאתיים פעילויות
כאשר כל פעילות כזאת – תכף תראו גם תמונות – היא לא פעילות בה מגיעים ואוספים אוהל אלא לפעמים
זאת פעילות עם אלימות ,עם בקבוקי תבערה ,ולפעמים כאשר מפנים באזור הישראלי  -גם אז אתה
מתמודד עם אלימות כזאת או אחרת ויש לך לא מעט.
כרייה וחציבה  -מעל עשרים פעילויות .הגנת הסביבה ולפעמים הגנת הסביבה אומרת להחרים
חמישים גמלים שמשוטטים להם ביריחו ועולים לציר  1/ובכך גורמים לתאונות דרכים .רק אתמול יש לנו
הרוג בעוג'ה עקב תאונת דרכים .זה מבצע ואופרציה .סילוק חקלאות בהשתלטות על אדמות מדינה ,מעל
 2,///עצים .החרמות בביצוע עבירה בזמן ביצוע ,מעל ל 02/-פעולות החרמה .זה מעבר לפעילות שיש
ליחידת הפיקוח לאור ההתמחות שלה בתחום המקרקעין בסיוע של גורמים נוספים במינהל האזרחי
מתכנון ועד מקרקעין ,כדי לראות איך אפשר לקדם שטחים בעייתיים בקו כחול ובאדמות סקר.
בשקף הזה אני מראה שיש כאן היקף פעילות של עשייה הן כלפי הפלשתינים והן כלפי הישראלים
באופן מתמשך ,אינטנסיבי ועם סדרי עדיפויות מאוד ברורים.
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בשקף הזה אני מראה לכם הגרף ההשוואתי.
בני כשריאל:
שאלה .ה 7,222-כוללים את הבב"חים בשטח  Gשלנו ובוואדיות? כלומר 03/ ,משפוחות בדואיות
והם בב"חים.
מרקו בן שבת:
הם בב"חים אבל הם ישנים.
בני כשריאל:
מה זה ישנים?
יואב מרדכי:
אני נותן את התמונה ל.0/75-
בני כשריאל:
אולי תנו לוועדה את התמונה האמיתית של כל הבב"חים של הפלשתינאים שנמצאים כי כאשר יש
בב"חים של ישראלים ,זה יוצא לעיתונות גם בארץ וגם בעולם .אולי תתנו את התמונה של כל הבב"חים
שנבנים וכמה מתווספים כל שבוע.
יואב מרדכי:
אנחנו נתנו את .0/75
בני כשריאל:
 ,7,222הם אולי עשירית.
יואב מרדכי:
אפשר לקחת גם שנים אחורה.
היו"ר מרדכי יוגב:
ראש עיריית מעלה אדומים ,אני לוקח נתון מהוועדה לביקורת המדינה .על בסיס דוח מבקר
המדינה בו נאמר  53אלף בניות בלתי חוקיות בשטחי  Cעל ידי פלשתינים .זה מספר עצום .בעת האחרונה
ממש מאות בתים.
אורית סטרוק:
סליחה שאני אומרת את זה אבל יש כאן סוג של אחיזת עיניים כי ה 7,2//-מייצג את מה שאותר
ואילו ה 30/-מייצג את מה שטופל .אנחנו יודעים שהכמות האמיתית היא אלפים.
יואב מרדכי:
עשרות אלפים ,ממתי?
אורית סטרוק:
עשרות אלפים בב"חים שעליכם להרוס ואתם הרסתם  .30/הייתי רוצה לשמוע ,מתוך ה ,30/-כמה
הם ישראלים וכמה פלשתינים.
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יואב מרדכי:
אני מיד מראה את זה.
אורית סטרוק:
גם לגבי ה 2,///-עצים ,אני רוצה להבין מתוך כמה.
יואב מרדכי:
את רוצה על הישראלים או על הפלשתינים?
אורית סטרוק:
גם וגם.
יואב מרדכי:
הנה ,אני ממשיך .יש כאן גרף השוואתי של שנים אחורה ,בב"חים פלשתינים של איתורים
והריסות .אנחנו רואים שב 0/75-בוצעו  515הריסות מתוך  .7,088דרך אגב ,על פי אסטרטגיה ,תכנון
וסדרי עדיפויות בתוכם זה עוטף ירושלים ,צירים ,בב"חים ביטחוניים ושטחי אש ,בעיני זה היקף של עשייה
וחלקו מתמשך ויימשך .שמתי גם את הבב"חים הישראלים כאשר מתוקף אחריותנו אנחנו עסוקים גם כאן
ואת ה 538-בב"חים שאותרו .למען ההגינות אני רוצה לומר שהיכן שזה מתוחם ,אנחנו לא נותנים צווים
בכל האזורים המתוחמים אלא במה שנמצא מחוץ לאזורים המתוחמים כי אחרת המספר היה עולה .זאת
כמות האכיפה שבוצעה.
אני מקבל תלונות הן מימין והן משמאל על כך שאנחנו לא מבצעים את אחריותנו .כל צד חושב
שיש לנו אכיפה מחמירה כמדיניות כנגד הפלשתינים ,כך אני שומע מארגוני שמאל ,ארגוני זכויות אדם
מהשמאל ,וארגוני ימין מאשימים אותנו בכך שאנחנו מפלים את היהודים אבל כשאני מראה כאן את
הנתונים ,אני חושב שבסוף יש כאן התנהלות ומדיניות מאוזנת.
היו"ר מרדכי יוגב:
בכל זאת משתמע ,וזה גם תפקידנו ,שבעצם אל מול ההיקפים הגדולים של יהודה ושומרון ,יש כאן
צורך בהגברת כוח האדם בכל המערכות של המינהל האזרחי.
יואב מרדכי:
יכול להיות .אנחנו חיזקנו.
היו"ר מרדכי יוגב:
אני חושב אחרת .אני חושב שצריך לתת א זה ישירות לשליטת ממשלת ישראל ושל משטרת ישראל
עם חוק ישראלי ,אבל כאשר זה בעצם אצלך ,באחריותך ,באחריות מערכת הביטחון ,יכול להיות שחסר
כאן כוח אדם וזאת מסקנה.
יואב מרדכי:
יכול להיות .אנחנו מנסים מאוד למצות את הכוח שלנו בהתנהלות הפנימית שלנו .גם בתקופת
ההקפאה היה תגבור שחלקו עכשיו מופנה גם לזירה הפלשתינית .בסוף יש תחומים מעבר לבנייה בתחום
של תשתיות ,של חשמל ומים ,של איכות הסביבה ,שיש לזה חשיבות לרמת הביטחון הלאומי שגם בה אנחנו
משקיעים אבל בסוף המלאכה רבה ובכוח האדם הקיים באמת האתגר הוא מאוד גדול.
הנושא השני היה הפעילות כנגד בב"חים במימון בינלאומי .מבחינתנו זה ממש לא חשוב מי מממן
את הבנייה הבלתי חוקית .בשלושת החודשים האחרונים אמרתי שכל שגרירות וכל ארגון בינלאומי של
מדינה מסוימת שבונה באופן בלתי חוקי ,אנחנו גם מבצעים החרמות בזמן אמת ,אנחנו גם מטפלים ואנחנו
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גם מתלוננים .בשלושת החודשים האחרונים כל ארגון שתפסנו אותו בונה באופן בלתי חוקי ,זה לווה
במכתב לשגרירות שעה לאחר מכן .לקחתי כאן את הדוגמאות.
אורית סטרוק:
ואז מה קרה להם?
יואב מרדכי:
תכף נשמע את משרד החוץ .לי אין מדיניות להחרים מדינות.
אורית סטרוק:
כל ארגון כזה שעושה מעשה אסור ,למה לא לומר לו שמעכשיו הוא לא פועל לא באופן אסור ולא
באופן מותר.
יואב מרדכי:
אני לא אומר את זה גם לראש מועצה שבונה בנייה בלתי חוקית .אני לא אומר לו שמהיום לא
יקבל יותר דבר כלשהו .יש גורמים במשרד החוץ ובמשטרה שצריכים להתנהל בדין ובחוק .אני לא מחרים
מדינה שפועלת .אני מתלונן ,אני מעלה את זה לדרג המדיני אבל לא תפקידו של הצבא להחליט שהוא
מחרים גופים באופן טוטלי.
יש כאן נתונים .הייתה כאן החרמה של שגרירות איטליה שפעלה באזור ציר  7וביצענו החרמה
בזמן אמת של משאית עם ציוד .אנחנו רואים כאן החרמה של ארגון נוסף באזור הבקעה .אנחנו רואים כאן
החרמה שעשינו ל UNDP-שהוא ארגון או"מ  -בחבלה ,בסמוך לאלפי מנשה ,קלקיליה – שהגיע עם ציוד
לשאיבת מים ובוצעה החרמה .כל דבר כזה שהיה לווה גם בפנייה לשגרירות ובתלונה .יש כאן החרמות של
שטחי אש של ארגון אוצ'ה שלצערי הרב יותר פעיל בשטחי  Cוזה ארגון שכמתאם הפעולות בשטחים
צמצמנו את הקשר אתו למינימום האפשרי ,לאור זה שהוא פועל באופן תדיר ובהיקפים יותר גדולים .יש
כאן פירוט של החרמות .זאת אומרת ,גם כלפי ארגונים בינלאומיים יש כאן תמונות שמראות ביצוע
החרמות .אנחנו רואים כאן החרמה של המשאבה ,אנחנו רואים כאן הריסות והחרמות בזמן אמת.
התמונה משמאל מתייחסת לארגון האיטלקי שפעל וניסה לבצע.
הדגשתי שהחרמות ופעילות כזאת ,זה לא משהו שמתבצע באופן סטרילי .ההחרמה הזאת
שבתמונה ,אזור בין חנינה ,בגין צפון ,אנחנו רואים שהיא מלווה באלימות עם בקבוקי תבערה שמתלקחים.
זאת תכנית יום לפני ,זאת תכנית יום אחרי אפרופו מיצוי המשאב שלנו בהיקפים ובמספרים שניתנו.
אורית סטרוק:
מה הוחרם שם?
יואב מרדכי:
הוחרמו כאן יבילים .רואים את התמונה משמאל כאשר הם מונפים עם מנופים כי הונחו באזור בו
אסור להניח אותם.
זאת הריסה ברמדין של ארגון אוצ'ה שבנה .רמדין לא בדרום הר חברון אלא רמדין בסמוך לאלפי
מנשה ,שם יש שבט בדואי שממוקם באזור ללא תכנית מתאר באופן לא חוקי .גם כאשר מדובר בארגון
בינלאו מי ,אנחנו פונים .אפרופו הפיגוע הוא בעידנא ולכן תיקנתי ואמרתי לא טרקומיה .יש כאן גם אכיפה
בעידנא.
יש כאן עוד דוגמאות אבל אני לא חושב שצריך לעבור על כולן.
אני רוצה להבין מה זאת הריסה ישראלית ופלשתינית כי אנחנו הזדעקנו עד כדי הכפשה כנגד אנשי
המינהל האזרחי ,המשפטנים ויחידת הפיקוח ,בהריסה שעשינו לאחרונה בקידה .היה קול זעקה כי נהרס
שם מבנה .בהיקפים של הטיפול ביהודה ושומרון כנגד הפלשתינים ,אנחנו הורסים בתים מאוכלסים,
שלדים שבבנייה מתקדמת ,מבנים רבי קומות  -אנחנו רואים כאן תמונות – ובניינים בהליכי בנייה מאוד
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מתקדמים ועושים זאת באופן מאוד תדיר מ-העוג'ה ,מבקעת הירדן ובכל מקום אפשרי .אנחנו רואים כאן
בברטה ,מבנים כבר קיימים ובנויים בכל הגדלים.
אני רוצה לדבר על הבדואים ואחר כך על  .E7הסוגיה המרכזית הראשונה אתה אני מתמודד לגבי
הבדואים היא ריבוי העתירות לבג"ץ כנגד הריסות .יש לנו אמירה ,הגם שהיא לא פסיקה של בית המשפט,
שהבדואים ,בניגוד להריסות של שאר הבנייה הבלתי חוקית הפלשתינית ,מאחר ואין להם מקום חלופי
קבוע ,מלווה בטיפול בהם ובפינוי שלהם מציאת מקום חלופי עבורם כך שיש להם לאן ללכת .לכן לגבי
ברטה או רמאללה או חברון ,כ אשר ברור לנו שיש מקום חלופי בתרבות הדיור והפריסה של האוכלוסייה
הפלשתינית בניגוד לבדואים ,אנחנו יודעים שיש להם חלופות .לכן זה אחד האתגרים הגדולים שלנו.
האתגר השני הוא שסביב  – E7ותכף אני אתן זום עליו ,על ציר  7ועל כל סביבת מעלה אדומים –
בנייה שמתבצעת שם ,ממש מאוד בסמוך אליה כבר יש עתירה לבג"ץ ואז היכולת שלנו לבצע את האכיפה
הפיזית היא מאוד מוגבלת ומאוד קשה .לכן אנחנו פועלים כדי לנסות להסדיר תכניות מתאר כדי שיהיה
לנו אחר כך תוקף גם מוסרי וגם משפטי לביצוע האכיפה.
צודק ראש העיר ואכן זה משהו שנמשך לא מעט זמן לאור בעיות של איכות הסביבה ,תזכיר איכות
הסביבה ,סביב אבו-דיס להקים שם תכניות מתאר לפלשתינים ,בכל אזור מעלה אדומים ובכביש  .7האחד
הוא מה שאנחנו מכנים ג'עלין מערב ,תכנית שלקחה זמן רב .זה סמוך מאוד לאתר סילוק הפסולת שם.
התכנית בתוקף והיא כבר לקראת מכרז לביצוע .זה אומר מכרז לביצוע שיחלק את השטח שם לשטחים,
כמה דונם תקבל כל משפחה ואז אני יכול לבוא לבית המשפט ולטעון שאני מוציא מישהו עכשיו מאזור E7
או מכביש  7או ממישור אדומים ,יש לו מקום מוכן.
היו"ר מרדכי יוגב:
כמה היא מכילה?
יואב מרדכי:
אני לא זוכר בעל פה כמה יחידות דיור.
מרקו בן שבת:
.53
היו"ר מרדכי יוגב:
זה ממש כסף קטן לעומת התופעה הרחבה.
יואב מרדכי:
יש תכנית נוספת צמודה .התכנית הנוספת היא בתהליך לביצוע תסקיר השפעה על איכות הסביבה
לאור הקרבה .שם מדובר במאתיים מגרשים .כלומר ,אלה עוד מאתיים משפחות.
אורית סטרוק:
באיזה שלב נמצאת התכנית הזאת למאתיים המגרשים?
יואב מרדכי:
התכנית הזאת נמצאת עכשיו לפני תסקיר השפעה על הסביבה .אז נראה את המשמעויות ונמשיך
לקדם אותה.
בני כשריאל:
היא לא תאושר.
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אורית סטרוק:
מה זה אומר מבחינת לוח הזמנים?
בני כשריאל:
פולי ,היא לא תאושר .אתה יודע שהיא לא תאושר .למה אתם הולכים לשם?
יואב מרדכי:
למה היא לא תאושר?
בני כשריאל:
משום שעד שהמטמנה לא תשוקם ,הם לא יאשרו לך את זה .המטמנה תשוקם תוך עשר שנים ולא
פחות .אנחנו הצענו לכם אתר חלופי אבל לא הלכתם למקום הזה.
יואב מרדכי:
איזה אתר?
בני כשריאל:
אתם יודעים טוב מאוד.
מרקו בן שבת:
ההצעה שהצעתם נפסלה .היא נבחנה על ידי אלוף הפיקוד ,ראש המינהל ומחוז ש"י.
יואב מרדכי:
אתה מדבר על הירידות לנבי מוסא .נכון?
בני כשריאל:
כן.
יואב מרדכי:
אני זוכר את זה.
בני כשריאל:
מצד אחד אתם לא מאשרים אתר חלופי שהוא זמין ואפשר ללכת לשם ,בגלל כל מיני סיבות אולי
כלכליות ,ומצד שני אתם מחכים לתסקיר ובתסקיר הזה תקבלו תשובה מהמשרד להגנת הסביבה האומרת
שעד שהאתר לא ישוקם סופית ,הוא לא ייתן .עד שהאתר ישוקם סופית ,יעברו עשר שנים.
יואב מרדכי:
ג'עלין מערבי ,גם הוא בסמוך ובסוף כן אישרו לנו אותו.
בני כשריאל:
אז אבל עכשיו השתנו הדברים בהגנת הסביבה .יש שרים חדשים.
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יואב מרדכי:
אני לא בטוח.
בני כשריאל:
למרות שהפרנסה של הבדואים היא שם.
יואב מרדכי:
אני יודע .לכן אני לא בטוח שזה לא יאושר.
בני כשריאל:
בעזרת השם ,אני מקווה שתשיגו.
אורית סטרוק:
מה ההערכה שלך לגבי קצב האישור?
יואב מרדכי:
זה תלוי בהתנגדויות ובתסקיר.
דני תרזה:
עברו מאז שש שנים.
יואב מרדכי:
אני עובד מול קצב שתכנית מתאר עוברת בהליכים סטטוטוריים וגם  71תכניות המתאר
הפלשתיניות ,כבר ארבע-חמש שנים – עוד מתקופת שר הביטחון הקודם – עצרו אותן כי הן לא הבשילו כי
לוקח הרבה זמן .יש התנגדויות ,יש תסקירים ,יש ועדות ויש הליכים סטטוטוריים.
אורית סטרוק:
הצב?

בינתיים הם מפתחים .אני שואלת אותך האם מה שאתה מתאר לנו הוא לא מרוץ של הארנב מול
יואב מרדכי:
מה שאני מתאר לך בבנייה בלתי חוקית בשטחי  ,Cמקימים תכניות מתאר ,יש הליכים מתמשכים
גם מול האכיפה ,גם אל מול הבנייה הישראלית גם אל מול הבנייה הפלשתינית בגלל מגבלות שקיימות והן
לא חדשות ולא מהשנים האחרונות.
אורית סטרוק:
זה אומר שהכול יישאר וימשיך.
יואב מרדכי:
ממש לא.
אורית סטרוק:
אתה מדבר על פתרון.
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יואב מרדכי:
הראיתי נתונים ותכף אני אראה פעילות שאנחנו עושים ב E7-ומדיניות שאנחנו מנסים לפתח.
בבקעת הירדן אנחנו מתכננים ,וממתינות כבר לדיון להפקדה סביב יריחו בצמוד לשטח  Aתכניות מתאר
גם להסדרת מצב קיים של שבט הרשיידה וגם תכנית מתאר חדשה שאמורה לתת מענה לבדואים ממרחב
בקעת ייטב ,גם מציר רימונים וגם מכל אזור ציר אלון ,כדי לכנס אותם ולהסדיר אותם בצורה מסודרת
וראויה .אני חושב שזה גם פתרון הולם להם .התכניות האלה נמצאות כבר בדיון להפקדה ואני מקווה
שנקדם אותן בקרוב.
אני רוצה להתייחס ל .E7-המדיניות ב .E7-קודם כל ,חשוב לומר שמרבית הבב"חים נמצאים שם
עשרות שנים.
בני כשריאל:
לא .יש שם בנייה פאנלית רק בשנים האחרונות.
יואב מרדכי:
זה המשפט הבא שלי .בתקופה האחרונה אנחנו רואים – זה בדיוק מה שאומר כאן ראש העיר,
בצדק – שהבנייה הקיימת של האוהלים משנה צורה והופכים את אותו אוהל לבנייה קלה .הרוב
המשמעותי – אני לא רוצה לומר כדי לא למעוד בדיוק הנתונים – מעל לתשעים אחוזים ,נמצאים בהליך
סטטוטורי כזה או אחר ,בערכאות משפטיות ,מה שמגביל אותנו מלפעול .למרות זאת ,לאור דירקטיבה
ברורה של הדרג המדיני לתעדף את האזור הזה לאכיפה ,יש לכם כאן רק מהחודשיים האחרונים פעילות
אנחנו ביצענו  -פירוק והחרמה של שלישיית קרווילות בראס עזריה ,קרווילה באזור חאן אל אחמר ,דיר
בוואדי אבו אינדי ,מכון שטיפה בכניסה למעלה אדומים ,מבנה אבן בנוי כבר בראס עזריה ,החרמת גן
השעשועים של אותו ארגון איטלקי ומתחמים של צריפים בעזריה .בנוסף ,לאור הבנה שלנו שהולכים כאן
מהר לבג"ץ ,אנחנו מנסים יחד עם מחוז ש"י ,שזה שטח האחריות שלו ,יחד עם מג"ב עוטף ירושלים ופיקוד
המרכז ,לבצע החרמות בזמן אמת ,אז זה פותר לנו את ההליך המשפטי .לכן לא מעט מהאירועים כאן הם
כאלה .לצורך כך אנחנו נדרשים גם בסופי השבוע לאפשר סיורים ,גם לקציני המינהל האזרחי .אני מקווה
שאף אחד כאן לא מצפה שהפקחים של המינהל האזרחי ,שעובדים גם בלילות וגם בחול המועד ,יסיירו גם
בשישי-שבת וגם בערב ליל הסדר .אנחנו במדיניות מול מחוז ש"י ,מול מג"ב ומול המינהל האזרחי ,מול
המת"ק ,כדי לנסות בסיורים במהלך סופי השבוע לאתר פעילות .אז לקצין במינהל האזרחי יש סמכות ,אם
הוא רואה עכשיו משאית פורקת ,לעצור אותה ,לעכב אותה ,לקרוא מיד לצוות אכיפה ולבצע החרמות .אני
חושב שככל שנדע בזמן אמת על ביצוע עבירה ונדע לעצור אותה ולהחרים ,נוכל לצמצם את היקף הבנייה
שם וכך למעשה אנחנו יודעים להתמודד עם המעבר המידי לערכאה משפטית כי מיד 02 ,שעות לאחר מכן,
אנחנו בערכאה משפטית.
דני תרזה:
אתם פנית ם לבג"ץ לגבי כל המבנים החדשים שהחליפו את האוהלים? באותם מקומות שאתה
אומר שכרגע יש צווים שעוצרים את האפשרות .יש לנו כרגע  72מבנים שהפכו מאוהל למבנה דבר שמהווה
הפרה של צו בג"ץ .האם אנחנו ,המדינה – זה לא אנחנו ואתם – עושים זאת?
יואב מרדכי:
אני מציע שעל זה יענה נציג הבג"צים שיושב כאן .אני לא יודע לענות לך ברזולוציה הזאת.
אני רוצה להראות כאן ,אפרופו אוזלת היד ומדיניות לאי ביצוע אכיפה ,את הדוגמאות של  .7Eהנה
ראס אל עזריה ואני רוצה שתראו מה זאת החרמה של מבנה קיים בערב חג .דרך אגב ,כאן הצלחנו
להתמודד משפטית כי היועץ המשפטי של איו"ש  -וכל בעיה שאנחנו לא מוצאים את מי להאשים ,אנחנו
מאשימים את מערכת המשפט – הצליח למצוא פתרון משפטי שמאחר וזה פריק ,למרות שהקרווילות כבר
נבנו ,ניתן לנו כאן אישור כי הן היו פריקות ,לתפוס אותן כבנייה שהיא בנייה קלה וקיבלנו גיבוי משפטי
לפרק אותן .יש כאן שלישיית קרווילות שפורקו והוחרמו.
אורית סטרוק:
מישהו פותח בהליכים?
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יואב מרדכי:
במקרה הזה  -אני חושב שגם כאן היה ארגון בינלאומי – פנינו לאותה שגרירות .הנתונים ידועים
גם למשטרה בכל ביצוע כזה ובדרך כלל היא גם שותפה לזה ומגבה אותנו בכל מה שקשור בחוק וסדר.
בני כשריאל:
שאלה אחרת .סליחה שאני קוטע אותך .השאלה של חברת הכנסת סטרוק האם פותחים בהליכים,
היא לא רק הליכים נגד הארגון .אותו אחד שבנה את הבנייה הבלתי חוקית ,האם אחרי ההריסה אתם
ממשיכים בהליכים משפטיים כדי לקנוס אותו ולהביא אותו לדין למען יראו ויראו? הארגונים מממנים
אותם ,אתם הורסים אבל הוא ימשיך שוב .מעבר לפעילות האכיפה ,צריכה להיות כאן פעילות הרתעה.
האם אתם עושים את זה כמו שאני עושה את זה וקונס את אותו אחד בעיר מעלה אדומים שבונה בנייה
חריגה?
יואב מרדכי:
בימים אלו הונחינו על ידי היועץ המשפטי לממשלה ,ואישר את זה גם משרד הביטחון ,לבנות
במינהל האזרחי יחידה שתדע להגיש תלונות באופן סדור על עבירות בנייה והעמדה לדין בהאשמה פלילית
הן לפלשתינית והן לישראלית בבנייה בלתי חוקית .זה מנגנון שבימים אלה אנחנו בעבודת מטה כדי להציע
איך צריך להקים אותו .היום המינהל האזרחי ,אחרי שהצגתי את העיסוק שלו בתחום חשמל ,מים ,איכות
סביבה ובנייה ,יעסוק גם בחקירות כדי לאתר – אתה צריך לחקור מי בנה את זה ,מי עומד מאחורי זה ,מי
המממן ומי הקבלת – היום היכולות של המינהל האזרחי לבצע את זה ,גם בבנייה הפלשתינית וגם בבנייה
הישראלית ,לא קיימות .הונחינו לבצע עבודה כדי להקים יחידה כזאת .היה דיון אם היא צריכה להיות
במשרד הפנים או במינהל האזרחי או במשרד המשפטים או במחוז ש"י .יחידה כזאת ,יהיו לה היכולות גם
לבצע העמדה לדין בגין ביצוע עבירות.
אורית סטרוק:
מה לוח הזמנים?
יואב מרדכי:
אני לא יודע .זה נמצא בעבודת מטה מאוד ראשונית שרק התחילה.
בני כשריאל:
אלה שני הליכים נפרדים מקבילים .אפילו אם יש לך בג"ץ ,אתה יכול להמשיך בהליך.
יואב מרדכי:
לא ,זה לא קשור לבג"ץ .לא אמרתי בג"ץ .אמרתי שכדי להביא למשטרה מי חוקר עכשיו ,מי
המממן ,מי הבונה ,מי הקבלן .היום אנחנו במינהל האזרחי מתעסקים בבנייה ולא באנשים .להתעסק
עכשיו באנשים הבונים ,זה אומר שינוי מדיניות.
היו"ר מרדכי יוגב:
זה דורש להמשיך אכיפה של תלונה ולעקוב אחריה ,אם במשטרת ישראל ואם במשרד החוץ .נמצא
כאן נציג של משטרת יש ראל .היו תקופות שאני זוכר באופן אישי עת שלומי קעטבי היה מפקד המחוז,
שהוא אכן מיצה את הדבר הזה בתלונה .הוא לקח את התלונה ,הביא אותה לבית המשפט ,בית המשפט
פסק מה שפסק בעיקר כלפי ארגונים בינלאומיים ווידא – שזה הביטוי מאתמול להסכם עם אבו מאזן -
שאותם פעילים ב ינלאומיים פורעי חוק עלו על המטוס בחזרה לארץ מוצאם לאחר שבית המשפט העליון
פסק כפי שפסק .אני רוצה לומר שעבודה אוכפת שמביאה את הרגל המסיימת לכדי סיום ועושה אותה
ליעילה ולא עושה את העבודה של המינהל לעבודה סיזיפית כשהוא אוכף ומביא פורעי חוק שלא נעשה להם
דבר ,בין אם זה האדם הבונה בכל מגזר ובין אם זה אותו ארגון בינלאומי שמממן ומסית .אני הייתי
מתמקד בהם ,בארגונים הבינלאומיים כי בסוף הם המממנים והם מהווים את הצינור שמאפשר ,מעבר
לערבי המקומי ,את העבירה.
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אורית סטרוק:
יש לי עוד כמה שאלות .אם אני מבינה נכון ,היה שם איזשהו פס במצגת שאומר שמקום שנמצא או
בב"ח שבנוי על אזור שהוא בהליכי הסדרה ,לא הורסים .זאת המדיניות?
יואב מרדכי:
לא .זה מאוד תלוי .גם בצד הישראלי כאשר בונים עכשיו בתוך מקום שהוא עדיין לא מאושר ,אבל
אני יודע שאני בתהליך הסדרה ,אני מבצע את ההליך של מתן צו כי זה עדיין לא חוקי אבל אני לא מממש
את זה בהריסה כי אני מבין שהמדיניות היא להסדרה .אין הבדל במדיניות הזאת בין הישראלים לבין
הפלשתינים .אם יש עכשיו כפר שאנחנו הולכים להסדיר אותו ושם עכשיו נבנה ,אני נותן צווים אבל אני לא
הורס .כך אני מתנהג כלפי מאחזים אצלנו.
אורית סטרוק:
עולה מזה שאותם  71מקומות שהם בהליכי הסדרה ,הגם שכרגע הליכי ההסדרה הוקפאו ,מי שגר
שם או מי שמפתח שם ,יודע שהוא יכול להמשיך לבנות באין מפרע כי הוא בהליכי הסדרה .בעצם לא
מפריע לו שזה הוקפא והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
יואב מרדכי:
הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה .המדיניות עכשיו תקבע שוב לאור ההתפתחות של המשא
ומתן ויכול להיות שהמדיניות תשתנה ותותאם.
אורית סטרוק:
אני רוצה לשאול אותך .אמרת שהיועץ המשפטי מצא לכם פטנט כזה ואחר ,ואני בטוחה שהיועץ
המשפטי הוא מאוד מוכשר וכך גם כל היועצים המשפטיים .בשנת  ,0//2עת רצו לפנות במהירות מאחזים
וראו שאי אפשר כי מזיזים את הקרוואן מכאן לשם ,את האוהל וכן הלאה ,ביקשו מהיועצים המשפטיים
והם המציאו את צווי התיחום .אני בטוחה שאם תבקשו את היועצים המשפטיים למצוא צווים מיוחדים
שיאפשרו אכיפה מהירה ,ברוב כישרונותיהם הם ימציאו אותם .השאלה למה אתם לא מבקשים את זה.
אני רוצה לומר לך לגבי נושא החגים .הרבה פעמים אני מקבלת פניות לגבי הריסות שמבצעים ב-
בב"חים ישראלים .אגב ,רק מהנתונים שאתה נתת כאן ,רואים שרק מתוך מה שהוקם ב ,0/75-אצל
הישראלים נהרס כמחצית ואצל הפלשתינים פחות משליש .הדבר הזה מעניין .אני יכולה לספר לך ששם
בערב יום כיפור ,שעה לפני כל נדרי ,הרסו ברמת מגרון איזשהו מבנה.
יואב מרדכי:
בשנת ?0/75
אורית סטרוק:
בשנת  . 0/75הייתה מסירות מאוד מאוד גדולה ,עד כדי שעה לפני כל נדרי לבוא ולהרוס .העניין של
החגים הוא כנראה קצת גמיש.
שאלה נוספת שאני רוצה לשאול אותך היא לגבי הבדואים .אם ההגדרה של בג"ץ היא שלבדואים
צריכים להתייחס אחרת מאשר לסתם ערבים ,איך אתה מוודא עד הסוף שהבדואי הוא בדואי? האם
מתבצע מיפוי של העניין הזה או שמא הגורמים שמארגנים את ההתפשטות הזאת הבלתי חוקית פשוט
מנצלים את המותג בדואי כדי להתפשט הלאה? האם מתבצעת עבודת בדיקה באמת מעמיקה לוודא
שמדובר בבדואים שאין להם פתרון דיור חלופי בכל אחד ואחד מהמבנים האלה? אני לא מבינה איך הגענו
למספרים אדירים כאלה של בדואים.
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יואב מרדכי:
הבדואי לא מודיע שהוא בדואי ולכן הוא בדואי .דרך אגב ,כל השאר הם לא סתם ערבים אלא הם
פלשתינאים שגרים בחלק מהאזורים ביהודה ושומרון.
אורית סטרוק:
אני מכנה אותם סתם ערבים.
יואב מרדכי:
לא .אמרתי בהקשר של המילה סתם .לגבי הבדואים ,אנחנו במיפוי של כל השבטים .אנחנו יכולים
לומר מאיזה שבט הם ,מאיזו חמולה הם ואנחנו יודעים להגדיר שהם בדואים .אנחנו כבר במיפוי מאוד
עמוק ולכן אני לא חושב – אני לא יודע ,ואם כן ,אנחנו נשמח לדעת – שיש כאן זליגה של עירוניים שהופכים
להיות בדואים .אנחנו כן צריכים להיות מאוד ערניים כאשר נדידת בדואים מאזורים שהם פחות
באינטרסים הישראליים כמו מדרום הר חברון או מתוך אזורים בתוך הערים או בתוך שטחי  ,Aלראות אם
אין נדידה לאזורים אחרים כמו לאזור כביש  7ו E7-ואנחנו עוקבים אחרי זה.
אני לא מכיר את הפינוי שאמרת שהתבצע ערב יום הכיפורים ואני מציע גם לא להיצמד למספרים
ולומר שיש יותר אכיפה אצל הישראלים מול הפלשתינים כי אם אני אפרוט את זה ,בדיוק מה אוכפים
לרמת המספרים ומה אוכפים בדיוק ובאיזה אזורים ,אני חושב שתיאום הפעולות בשטחים והמינהל
האזרחי עובדים בצורה הגונה ומידתית .אין כאן במספרים כדי לומר באיזה צד יש יותר.
לגבי הפוליגונים .מאוד יכול להיות שבאזורים מסוימים גם לפלשתינים אנחנו נתחם אזורים ונגיד
שמכאן והחוצה מה שנבנה עכשיו ייהרס בדיוק באותה מידה.
אורית סטרוק:
כדאי לשקול את זה.
יואב מרדכי:
כן.
בצלאל סמוטריץ':
אדוני היושב ראש ,אפשר כמה מלים?
היו"ר מרדכי יוגב:
כן .ניתן את רשות הדיבור לאנשים אחרים ולאחר מכן נעשה סבב של עוד שאלות ותשובות .נתחיל
עם גורמי המשטרה ,עוטף ירושלים .מחוז ש"י ואחריו מפקד העוטף .נשמע גם את משרד החוץ ,את
הפרקליטות ואת משרד הבינוי והשיכון שגם הוא נוכח כאן.
שוקי תחאוכה:
אני מפ קד עוטף ירושלים .אני אחת היחידות המבצעות ,לא בצד של המחליטים  ,לא בצד של
הבג"ץ ולא בצד של אנשי המשפט .אני חושב שלפחות בשנה האחרונה יש שילוב זרועות חזק מאוד בין מחוז
ש"י ,עוטף ירושלים ,מחוז ירושלים ,המינהל האזרחי .במקרה או לא במקרה אני משתתף אחת בשבועיים
בהערכות מצב של אלוף הפיקוד .חלק נכבד מאוד מהערכת המצב מתמקד בנושא הזה.
היו"ר מרדכי יוגב:
ברשותך .גם אתה ,גם המשטרה וגם הפיקוד – ונמצא כאן קצין אג"ם פיקוד  -אם תוכלו להתייחס
לנקודה שנשמעה מגורמים שונים ,לא אצלנו ,שלמעשה כאשר רוצים לבצע אכיפה ,אין כוחות וממילא
הדבר מתמסמס ,מתקבע והתופעה מתרחבת .לפחות באזור הזה ,אלה כוחות שלך ,גם כוחות של הפיקוד
בסופו של דבר וגם כוחות של משטרת ישראל.
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שוקי תחאוכה:
תמיד יש כוחות .מי שקובע את סדר העדיפות אצלנו ,לפחות במחוז ירושלים ,זה מפקד המחוז.
אגב ,אני מוצא את עצמי פעם בשבוע-שבועיים מבצע הריסות בתחום מחוז ירושלים ,בשטחים הצמודים
לגדר .לא בכדי אנחנו זוכרים את האירוע הגדול שהיה לפני קצת יותר מחצי שנה ב E7-כאשר עשרות
פלשתינים עלו ותהליך או תופעה כזאת שהתחילה וצה"ל ,מחוז ש"י ,מחוז ירושלים ,הפיקוד ,המינהל
האזרחי – יושב כאן גם קצין אג"ם הפיקוד – עשו עבודות .מדברים כאן על ערבי חג והנה אנחנו מצאנו
את עצמנו שם בערבי חג ובערב שבת עם מאות שוטרים ולוחמים ששוכבים שם .התופעה הזאת הופסקה
בגלל העבודה המסיבית של הכוחות ,של כל הכוחות ביחד ,משטרה וצבא .צריך לציין גם את הדבר הזה.
לג בי הפקחים של המינהל האזרחי .אני חייב לציין שהקצינים שנשארים תורנים במת"קים,
ממלאים מצוין את המקום של אותם פקחים גם בערבי שבת וגם בחגים .אנחנו מוצאים את עצמנו גם
בערבי שבת וגם בימי שישי מחרימים כל מיני כלים כאלה ואחרים .נדמה לי שארבעים או חמישים כלים
הוחרמו באזור עוטף ירושלים וזה רק בחודשים האחרונים .האנשים עושים את עבודתם מצוין .אין כאן
איזשהו חלל בערבי חג וחגים .אולי יש פחות אנשים אבל אותם אנשים שהם תורנים ונשארים ,הקצינים,
ממלאים את המקום ועושים זאת מצוין.
היו"ר מרדכי יוגב:
תודה .סממ"ז ש"י.
דוד ביטון:
בכל מה שקשור לאזור  ,E7בכל פעם שנדרשנו למתן סיוע ,סייענו .צריך לומר שתפקיד המשטרה
באכיפה בנושא של בנייה בלתי חוקית הוא מתן סיוע כדי למנוע התנגדות .מי שמבצע את פעולת האכיפה,
את ההריסה בפועל ,זה המינהל .לכן באזור של  ,E7רק בהקשר של  E7או בהקשר של אזור של מרחב מעלה
אדומים ,אנחנו נדרשים לתת סיוע והמדיניות של מפקד המחוז ,כפי שאני מכיר אותה מאז אני בתפקיד,
בשנה האחרונה ,היא שבכל פעם שיש בקשה כזאת לסיוע ,אנחנו נותנים סיוע .אני לא זוכר ולו פעם אחת
בה טענו שיש לנו בעיה של כוח אדם .כמובן שמתן סיוע כזה כפוף לסדרי עדיפויות או לבדיקת תאריכים
מסוימים מבחינת רגישויות וכן הלאה ,אבל בכל פעם שנדרשנו ,אנחנו נותנים את הסיוע ואני לא רואה
בעניין הזה בעיה.
בכל מה שקשור לחקירה ,אנחנו מכירים את מה שמתקיים במשרד הביטחון .אנחנו כרגע לא
שותפים לו .אני חושב שנושא החקירה כמו שקורה בשטחי מדינת ישראל ,משטרת ישראל לא מבצעת
חקירות בנושא של בנייה בלתי חוקית אלא מי שעושה זאת ,אלה הוועדות לתכנון ובנייה ובוודאי לא
משטרת ישראל.
בכל מה שקשור לארגונים או לגורמים בינלאומיים זרים ,ככל שאנחנו יודעים ונחשפים לחומרים
או מוגשות תלונות על גורמים בינלאומיים שמעורבים בעבירות פליליות כלשהן – ולא משנה באיזו עבירה
מדובר ,אם מדובר בהפרת סדר ,באלימות או אפילו בבנייה – אנחנו בוודאי פותחים בחקירה נגדם ,עוצרים
וגם בסופו של דבר מגרשים.
אורית סטרוק:
תסביר את ההבדל בין שני הדברים שאמרת .מתי אתם כן חוקרים ומתי אתם לא חוקרים בנייה
בלתי חוקית?
דוד ביטון:
גם במדינת ישראל משטרת ישראל לא מבצעת חקירה בנושא בנייה בלתי חוקית.
אורית סטרוק:
את מה אתם כן חוקרים?
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דוד ביטון:
כאשר מדובר בגורמים זרים שמעורבים בפעילות פלילית בדרך כלל באזורי החיכוך ,שמגיעים
ומסייעים בדרך כזו או אחרת לפלשתינים.
אורית סטרוק:
בפעילות פלילית אבל לא בפעילות של הבנייה הבלתי חוקית.
דוד ביטון:
בעיקר בפעילות פלילית ,כאשר מדובר בהפרות סדר ,בתקיפה ,בכל נושא שקשור ונקרא אירוע
שמתלווה לאירוע של בנייה .אנחנו עוצרים ,חוקרים וגם מגרשים.
היו"ר מרדכי יוגב:
מתי יצא לכם בפעם האחרונה לסגור מעגל אל מול גורם בינלאומי פורע חוק ולראות אותו עולה
למטוס? זה כמובן דרך הפרקליטות .אני מכיר את התהליך .הייתי מפקד חטיבה ביהודה ושומרון .איך
כמפקד בשטח אכפת לך בסוף לסגור את המעגל הזה ואתה מביא אותו להיות מסולק מכאן או להיות בבית
כלא ישראלי אם יש דרך כזאת? עד כמה שאני זוכר ,הדרך הייתה פשוט להחזיר אותו לארץ מגוריו ולוודא
שגם החברים שלו מפסיקים להיות כאן פעילים.
יוסי אדלשטיין:
זה בדרך כלל מבוצע בסיוע שלנו ,של רשות ההגירה ,המינהל שאני עומד בראשו .אנחנו מסייעים
גם לכוחות צה"ל וגם למחוז ש"י בהרחקה של הנתינים הזרים שמפירים את הסדר הציבורי בתחומי איו"ש
או אנרכיסטים שעושים פעילויות כאלה ואחרות .אנחנו מסייעים להם להרחיק אותם בתוקף הסמכויות
שיש לנו.
היו"ר מרדכי יוגב:
אני מניח שאלה אנשים מקבילים.
יוסי אדלשטיין:
לא אנשים מקבילים .זה בתוקף הסמכות שיש לנו לטפל בזרים .אנחנו מטפלים .במקום ללכת
אתם להליכים ארוכים של הליכים פליליים שיכולים להתמשך ובסופו של דבר לא לצאת עם תוצאות
משמעותיות ,אנחנו פועלים להרחקתם ובכך חוסכים את הפעילות הזאת.
דוד ביטון:
הנתונים המדויקים לא בידי אבל זה קורה כל יום בשגרה .בכל מקום בו יש מעורבות של גורמים
זרים בפעילות פלילית ,אנחנו סוגרים מעגלים בטווחים קצרים .כמו שאמר הנציג ,במקום להעמיד לדין
בישראל – מבצעים גירוש למדינתם באמצעות מינהלת ההגירה.
היו"ר מרדכי יוגב:
שוב אני שואל בכל זאת ,ואני אבקש אחר כך גם ממתאם הפעולות בשטחים להתייחס ,לגבי
נתונים .כמה גורשו?
דוד ביטון:
אנחנו נוכל להעביר לוועדה את הנתונים האלה ,את נתוני המשטרה.
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היו"ר מרדכי יוגב:
אני רוצה לומר שהחוצפה בשנתיים האחרונות היא רבה יותר אלא אם כן זאת קונספירציה .יש
שילוט מדויק ,יש טיקטות מודבקות על היבילים או על מבני השירותים המתועשים או על מבני המים או
על מכלי המים המתועשים שמונחים .יש טיקטות של ארגונים בינלאומיים והם מצולמים בשטח.
אורית סטרוק:
הוא אמר שהוא לא פותח נגדם הליכים ולא מגרש אותם על בנייה בלתי חוקית אלא רק אם הם
זורקים אבנים.
דוד ביטון:
על העבירות הנלוות.
אורית סטרוק:
אם הם מפירים סדר .על בנייה בלתי חוקית הם לא עושים להם כלום .תלונות אפשר לתלות על
הקיר ולשים אותן במגירה .אין שום אכיפה.
בני כשריאל:
אגב ,בנייה בלתי חוקית היא עבירה פלילית.
אורית סטרוק:
נכון .בנייה בלתי חוקית היא עבירה חוקית.
היו"ר מרדכי יוגב:
אנחנו צריכים להבין – ואני אומר זאת גם לנציג הפרקליטות – שכאשר מזהים עבירה שהיא
שיטתית ,שהיא בעייתית מאוד ,אני יודע לגבי משטרת ישראל שכאשר זוהתה פגיעה בשוטרים כבעיה
אקוטית – ואני מצדיק  -שאינה מאפשרת להם את שמירת החוק והסדר ,הרי שנעשה מיקוד ונעשתה
אכיפת יתר בתופעה הזאת ,כולל ההחמרה בענישה .כנ"ל כאן ,כאשר הפעולה היא פעולה שאנחנו יודעים
עליה ,היא פעולה שיטתית ,היא פעולה של פריעת חוק ,ולכן יש כאן צורך לתת את הכלים .כאן אני אומר
לפרקליטות שיש צורך לתת את הכלים ולעקוב אחרי הדבר הזה .אני אומר זאת גם ליועץ המשפטי איו"ש.
צריך לקחת את זה כמיקוד ולמקד באותם עוברי עבירה בינלאומיים שנכנסים כאן לתוך המרחב שלנו
ויוצרים את האנדרלמוסיה ,חד משמעית אני אומר ,בשליחות של אותן מדינות ובשליחות אנטי ישראלית
כדי להשתלט על אדמות מדינה או דברים אחרים .זאת פעילות שמאחוריה יש ארגונים בינלאומיים מאוד
מקצועיים ומאוד ברורים .לא נעשה כאן את המיפוי שלהם אבל אולי בישיבה נוספת נתמקד בארגונים
הבינלאומיים ובכוונתי לקיים ישיבה כזאת במושב הקרוב.
ביקשנו ,ואני אומר א ת זה כאן לנציגי המינהל האזרחי ,מתאם הפעולות בשטחים ,להביא את
רשימת הארגונים הבינלאומיים ואת אלה שמסייעים .יש מי מהם שעוסק רק בהומניטריות ולכן שיעסוק
בהומניטריות .חווינו את הדברים .יש מי שמחלק מזון ודברים אחרים במקומות בהם יש עניים ואחרים
ואכן שהוא יעשה את פעולתו מה גם שבכך הוא גם זרוע מסייעת למינהל האזרחי ,למתאם הפעולות
בשטחים ולמדינת ישראל .אבל מי מהם שמשתף פעולה עם פריעת החוק ,אני אומר שפעם אחת המינהל
האזרחי יפסיק אתו את שיתוף הפעולה ומתאם הפעולות בשטחים יפסיק אתו את שיתוף הפעולה דרך
קציני הארב"ל ,ופעם שנייה ,למקד את התביעה ,כן למקד חקירה בנקודה הזאת כי היא המחולל והיא
שורש של חלק מהבעיה האקוטית הזאת שכולנו כאן יושבים כבר פעם עשירית  -ואומר ראש עיריית מעלה
אדומים שמבחינתו כבר מעל  00שנים – סביב אותו נושא .קח את השורש של הדבר ותן לו מכה בקרניים כי
אז יכול להיות שנעצור חלק מהתופעה .אין את הכסף לערבי מיאטה לבוא בעצמו ולמקם קרווילה שעולה
 73/-0//אלף שקלים והוא עושה את זה רק בשליחות של גורמים שמסיתים אותו ,מדיחים אותו לכך
ומעבירים אותו לשם על כל המשתמע מזה .מממנים אותו ופועלים כנגד מדינת ישראל וזה אם שם ואם
בא זורים אחרים בתוך הקו הירוק ,שלא אפרט כרגע .לצורך העניין ,הר ציון ,אם ניקח אותו כדוגמה.
מלחמה על הקרקע.
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אני מבקש שאצלכם במחוז תעשו על זה דיון כי זה ממוקד מאוד .בסוף זה ממוקד אולי בעשרה ,ב-
 73ובעשרים אנשים ולא מעבר לכך .זה יכול לחלץ חלק מהבעיה הזאת כאן שכולם אחר כך מתעסקים בה
ימים ולילות ,בעקירת השורש הזה ואכיפה ,כולל אכיפה של כספים שמתגלגלים או עוד דברים בדרך של
אותם אנשים .זה כן ממקד ואני חושב שזה יאפשר צמצום גדול מאוד של הבעיה .לא בטוח בכך ,אבל נדמה
לי .אני אומר את זה גם מהניסיון משנים עברו ויש לי שתי מערכות ניסיונות ,פעם אחת עת הייתי מפקד
חטיבה ביהודה ושומרון ופעם שנייה עת ראיתי את הפעילות של מפקד המחוז בתקופת שלומי קעטבי
בהיותי סגן ראש מועצה ביהודה ושומרון לפני כשש-שבע שנים .נדמה לי שאלה היו השנים שהוא היה
בתפקידו והאכיפה הזאת נעשתה והיא צמצמה באופן דרסטי את הפעילות הזאת וממילא אפשרה גם
להתיישבות היהודית לראות שהנה ,יש אכיפה .אי אכיפה יוצרת ,כפי שציין כאן קודם דני תרזה ,ומקרינה
על השטח מצוקה כי תושבים רואים שבשטח שלהם נבנה בית ספר פלשתיני ,בשטח המתאר של כפר
אדומים על כביש  ,7בלי מרחק של זכויות הדרך ושום דבר לא נאכף .נתפוס את הדברים בשורש ,גם בשורש
אותם אנשים בינלאומיים שגורמים לכך וגם בשורש אכיפה על אותם אזורים.
אורית סטרוק:
השאלה מי הגורם שמוסמך לקבל החלטה שפותחים בחקירות פליליות ובהליכי גירוש כנגד אלה
שמבצעים בנייה בלתי חוקית בשטחי מדינה .מי לוקח את האחריות להתחיל את הפרויקט הזה? לפי טעמי
זה צריך להיות אתה ,פולי ,ולא אף אחד אחר מכל אלה שיושבים כאן .זה צריך להיעשות עם המשטרה ,עם
אגף התכנון.
יואב מרדכי:
אמרתי שהונחינו לבצע עבודת מטה לגבי המשמעות של הקמת גוף כזה שיבצע את האיסוף של
החומרים .המשמעות היא ,כמו שאני מניח שברור לך ,שיוגש כתב אישום פלילי לבונה בלתי חוקי בE7-
ולבונה בלתי חוקי במקום אחר ,שישראלי בונה .זאת אומרת ,היחידה הזאת לא תהיה מתוקף אחריותה
להגיש תלונות פליליות רק נגד זרים שבונים ועוזרים אלא כנגד כל בנייה בלתי חוקית .יש החלטה לבצע
עבודת מטה כדי לבדוק ולהקים גוף כזה והיו כמה אופציות לאיזה משרד זה יהיה כפוף .כיום למינהל
האזרחי ולי אין שום יכולת לחקור עבירות בנייה ברמה של לחקור ולדעת מי עומד מאחורי האירועים האלו
אלא במקרים מאוד חריגים בהם הכתובת ברורה.
אורית סטרוק:
אנחנו לא מדברים על זה .אומר לך סגן מפקד מחוז ש"י שבמקרים של הפרות סדר ,הם אפילו לא
טורחים להגיש כתב אישום אלא הם עושים מהלך מהיר של גירוש מהארץ וגומרים עם הסיפור הזה.
יוסי אדלשטיין:
המהלך של הגירוש מבוצע רק לאחר שיש ראיות.
אורית סטרוק:
על בסיס ראיות.
יוסי אדלשטיין:
לאחר שיש ראיות די מוצקות על כך שנעשתה עבירה פלילית .זה לא משהו שרירותי כי אחרת ניפול
בבתי משפט כל יום שני וחמישי.
אורית סטרוק:
על בסיס אותה שיטה ,לא צריכים לעשות את כל התהליך כולו אלא יכולות להיות ראיות פשוטות
מאוד כי הכתובת כתובה על כל הקירות וזה לא כביטוי אלא פשוט על כל קיר וקיר כתוב מי בנה את הקיר.
זה המצב היום .אתה לא צריך לחקור הרבה חקירות כי זה כתוב .הם גאים בכך .פשוט לוקחים את
הצילום הזה ,הולכים לגוף שבנה את הבנייה הבלתי חוקית שחתום.
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יואב מרדכי:
מי את מצפה שיחקור? שקציני צה"ל ילכו לעשות חקירות פליליות? מה את מציעה?
אורית סטרוק:
אני מציעה שעבודת המטה שאתה עושה - - -
יואב מרדכי:
אנחנו בוחנים את זה.
אורית סטרוק:
תנחה את אחד הגופים לצלם את השלטים שעל הקירות .יותר מצילום של שלט לא צריך .אז לגרש
את אותו גוף שהשלט שלו תלוי על הקיר .בוא נתחיל מזה.
יואב מרדכי:
יש כאן משמעויות ואני מניח שנציג משרד החוץ יתייחס למדיניותה חוץ ,את מי מגרשים ומה
מגרשים ,אבל יש לזה עוד ממדים .אני לחלוטין מבין מה את אומרת.
בני כשריאל:
אגף הפיקוח אצלך יכול גם להגיש תלונה במשטרה ,כמו שאנחנו עושים ,נגד אותו אב בית שגר
באותו בב"ח .גם אצלכם יכולים להגיש תביעה פלילית נגד אותו אחד .למה שלא תגישו תביעה פלילית נגד
אותו אב בית שגר באותו בב"ח ,כמו שאני מגיש וכמו שמגישה כל רשות מקומית? מתחילים בהליך פלילי,
הולכים לבית המשפט ,יש הליך פלילי ושם יש את מסכת העונשים של עבירות על בנייה בלתי חוקית ,שזה
מתחיל גם במאסר ,גם בקנסות ובכל הדברים הללו .זאת ההרתעה הטובה ביותר נגד אותם אבות בית
שהולכים לגור ב-בב"ח הזה.
יואב מרדכי:
אני מקבל את מה שאתה אומר ,אבל אני רוצה שיהיה ברור שאם אני מחליט שהפקחים מגישים
תלונה על כל בנייה לא חוקית מידית ,כאשר בונים עכשיו באיו"ש קודש ,הם צריכים ללכת להתלונן,
כשבונים בראס על עזריה ,הם צריכים ללכת להתלונן ובמקום לבצע אכיפה אותה ביקשתם ,הם ילכו לבתי
משפט לתת עדויות .לכן אני עושה היום עבודה כי יש לזה משמעויות.
בני כשריאל:
אתה גם יכול להרוס וגם יכול להגיש את התביעה.
יואב מרדכי:
אחרי התביעה הפקח צריך ללכת ולתת גם עדויות .אז אתה תתלונן ותגיד לי שבזמן שהוא נותן
עדות ,בונים עכשיו בדרום הר חברון ותשאל למה אני לא מבצע אכיפה .בסוף המשאבים קיימים .יש
החלטה ללכת גם לכיוון משפטי.
אורית סטרוק:
אתה דיברת על סדר עדיפויות ואמרת בצדק רב שירושלים היא בסדר עדיפויות על E7 .הוא בסדר
עדיפויות על .בבקשה ,במקום שהוא בסדר עדיפויות על ,תנהג בצורה שתתאים לכך .כל המבנים האלה ,יש
כתובות עליהם וכתוב מי בנה אותם .מה יותר מזה? זה יותר שקוף משקוף.
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יואב מרדכי:
א בל אין מי שיחקור .הוגשו תלונות למחוז ש"י ,מחוז ש"י אומר לך כאן שהוא לא מטפל בעבירות
בנייה ,אז מה את רוצה? מי יחקור? הוגשו תלונות בשנים האחרונות על בנייה בלתי חוקית .אומר לך סגן
מפקד המחוז שהוא לא חוקר עבירות בנייה ,הוא לא מגיש תיק.
אורית סטרוק:
הוא אומר שהמשטרה לא חוקרת עבירות בנייה.
יואב מרדכי:
נכון .גם לא בארץ.
קריאה:
רק בשילה ובעלי ,שם המשטרה חוקרת עבירות בנייה.
דוד ביטון:
גם לא.
אורית סטרוק:
מי חוקר עבירות בנייה בכל הארץ?
דוד ביטון:
אולי נעשה סדר.
היו"ר מרדכי יוגב:
בואו ניתן לאנשים לענות כי זמננו מוגבל ואני כן רוצה לשמוע אותם .כאמור ,זה לא יהיה הדיון
האחרון.
דוד ביטון:
בואו נעשה סדר .כשבני דיבר על הגשת כתבי אישום ,כאשר מתקיימת בנייה בלתי חוקית אצלו
בתוך העיר למשל ,מי שמגיש את כתבי האישום ,והוא יגיד לך ,זאת המחלקה המשפטית שלו ולא משטרת
ישראל .נקודה .לכן הריבון באזור שטחי יהודה ושומרון זה המינהל האזרחי .כרגע מתקיימת עבודת מטה,
ואנחנו יודעים ומכירים את עבודת המטה הזאת ,כדי להקים יחידת חקירות שתעסוק בחקירות כאלה.
עדיין היא לא הוקמה .החלק של משטרת ישראל בהקמת היחידה הזאת ,אני מניח שהוא כמובן בתכנים
מקצועיים ,איך עושים חקירה ,איך מבצעים חקירה כזאת ואחרת ,אבל כל נושא החקירה ,של בנייה בלתי
חוקית ,לא מתקיים בשטחי מדינת ישראל וגם לא בשטחי איו"ש על ידי משטרת ישראל.
אורית סטרוק:
אלא על ידי הגופים המוניציפאליים? על ידי מי?
דוד ביטון:
נכון ,על ידי הגופים המוניציפאליים .מי שמגיש כתבי אישום במקרים כאלה ,אלה הגופים
המוניציפאליים ,המחלקה המשפטית בעירייה.
אורית סטרוק:
ב E7-זה אתה או בני?
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היו"ר מרדכי יוגב:
אולי אם ייתנו לך רצף בין קידר למעלה אדומים ,תהיה לך אפשרות להגיש.
רון שניר:
אפילו ראש מועצת בנימין אבי רואה היה בחקירה בבאר שבע שנמשכה למעלה משש שעות בנושא
של המט"ש בעופרה.
היו"ר מרדכי יוגב:
בואו נשמע את הגופים הכחולים-ירוקים.
מירב אטינגר:
אני רוצה להוסיף משהו .אנחנו באמת לא חוקרים בעבירות של תכנון ובנייה ,אבל מה שאנחנו כן
חוקרים ,וזה על דעת כל הגופים המדיניים ,זה רק במקרים בהם יש הפרה של צו ביניים של בג"ץ ואז
המשטרה כן חוקרת .כנראה אלה המקרים עליהם אתם מדברים .כאשר יש בג"ץ שמתעסק בעבירות של
תכנון ובנייה ,יש צו ביניים שאוסר המשך בנייה ויש תלונה על הפרה של צו ביניים ,אז המשטרה חוקרת.
בצלאל סמוטריץ':
בסוסיא יש חקירה?
מירב אטינגר:
אני לא יודעת.
בצלאל סמוטריץ':
אנחנו הגשנו תלונה למשטרה .אני לא מכיר חקירה.
מירב אטינגר:
אני אומרת לך שאם אין צו ביניים של בג"ץ ,המשטרה לא חוקרת.
בצלאל סמוטריץ':
צו ביניים .נתתי את זה כאן במצגת.
אורית סטרוק:
מתעקשים בצורה שיטתית לא להתקדם .אין לנו סיבה לא להאמין לסגן מפקד מחוז ש"י שאומר
לנו שכן חוקרים ברחבי מדינת ישראל בנייה לא חוקית.
דוד ביטון:
לא .לא המשטרה.
אורית סטרוק:
לא המשטרה חוקרת אבל כן חוקרים .נכון? הגופים המוניציפאליים חוקרים.
מירב אטינגר:
הגופים המוניציפאליים חוקרים.
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יואב מרדכי:
אמרתי שמתבצעת עבודת מטה כדי להקים גוף שיעסוק בחקירת עבירות בנייה ויבנה תיקים .היה
דיון ,השתתפו בו מספר שרים כדי להחליט למי להכפיף את זה ,הונחינו לבצע עבודת מטה והיא מתקיימת.
בצלאל סמוטריץ':
אני מוכרח להתפרץ כי שמים הרבה מאוד דגש על הגוף הזה .הגוף הזה ,אדוני האלוף ,באופן
מובנה ,וניתחנו את זה משפטית – חברת הכנסת סטרוק קיבלה מאתנו נייר ואני לא יודע אם היא זוכרת -
יוכל להתעסק עם ישראלים בלבד וצריך להגיד את האמת .המצב הנורמטיבי ביהודה ושומרון הוא
שפלשתינים בשטחי  Cלא נדרשים ולא יכולים להגיש בקשה להיתר מכיוון שתכנית המתאר נעצרת ברובד
המתארי שלה .אין תכניות מפורטות ואתה יודע את זה ,מרקו ,יפה מאוד .יש תכנית מפורטת בשטחי C
לכפרים?
מרקו בן שבת:
יש לו אפשרות להגיש תכנית.
קריאה:
המינהל לא מקבל אותה.
היו"ר מרדכי יוגב:
בצלאל ,שמור את השאלה כי יכול להיות שהיא תהיה פתיחה לדיון נוסף.
בצלאל סמוטריץ':
זה גוף ליהודים בלבד ובואו לא נשלה את עצמנו כי אם הוא יחקור פלשתיני אחד ,יגדלו לי כאן
שערות.
יואב מרדכי:
אתם לוחצים להקים גוף כזה.
בצלאל סמוטריץ':
השולחן.

לא נכון .אנחנו לא לוחצים .אנחנו לוחצים לחשוף מקומות .לפחות בואו נשים את הדברים על
היו"ר מרדכי יוגב:
השאלה פתוחה.
בצלאל סמוטריץ':
ביקשו להקים מישהו שיתמודד עם הצורך לחקור אבל לא את הגוף הזה.
אורית סטרוק:
מה שאנחנו לוחצים לעשות זה להעניש ולגרש את הגופים הבינלאומיים שבונים בגלוי ובגאווה
גדולה ושמים שלטים גדולים על הבב"חים האלה .לא ביקשנו ממך להקים גוף שיאכוף חוק רק על
ישראלים ואל תגיד שזה מה שביקשנו.
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יואב מרדכי:
את רוצה להקים גוף שיאכוף רק על ארגונים בינלאומיים?
אורית סטרוק:
כן.
בצלאל סמוטריץ':
ראשית ,כן.
היו"ר מרדכי יוגב:
לא ,אין צורך בחוק אלא יש כאן צורך במיקוד .רואים את הבעיה ולא לכל דבר צריך חוק.
האנשים כאן מספיק חכמים ומספיק יודעים שאם יש מיקוד של בעיה של ארגונים בינלאומיים שמפירים
כא ן את החוק והסדר ,אזי ניתן למקד בהם פעילות .אנחנו לא באים כאן ליצור אי איזון בפעילות מול
ישראלים ופעילות מול פלשתינים אלא בפעילות של ארגונים בינלאומיים שהם יוצרים כאן את
האנדרלמוסיה והם גם מסיתים את הגורמים הערביים בשטח .הדבר איננו מחייב חוק אלא מחייב תשומת
לב .את הדבר הזה הבינו .בואו נתקדם ונשמע את התשובות הנוספות.
יש עוד גורם במשטרה או שנעבור לפיקוד המרכז? לאחר מכן נעבור למשרד המשפטים ,למשרד
החוץ ולמשרד בינוי ושיכון .קצין אג"ם פיקוד ,גם ראייה כוללת של המציאות וגם כוח אדם.
עינב שלו:
אני מבקש לומר שלוש ה משפטים .שטחי האש בתקופה האחרונה ,קצת קשה לצבוע את זה כאן
לאנשים כי יש חוסר בקיאות.
בצלאל סמוטריץ':
לא ,מכירים ומברכים.
אל"מ עינב שלו:
אני חושב שאחד ההליכים הטובים שיכולים לחמוק בין האצבעות הם חזרה של שטחי אש למקום
שבו הם אמורים להיות והם עדיין לא שם .אחת הסיבות המרכזיות היא שאנחנו מורידים כמערכת צבאית
הרבה מהאימונים לבקעה .זאת אומרת ,מי שמסתכל על תרגיל האוגדה האחרון עם מטוסי קרב ,מסוקים
וטנקים שיורים וכולי ,אני מנסה ללכת עשורים אחורה ולא אזכור את זה .אנחנו עכשיו מכניסים תרגיל
אוגדה נוסף במרחב הזה .הסיפור הזה של המאבק על שטחי האש הוא יותר מהוועדה כאן ומעבודת
הפיקוח המצוינת שעושה מרקו יחד אתנו .אני חושב שהתנועה של רקם ורכב וכולי במרחב הזה ואלפי
חיילים שהולכים ,היא מזיזה הצידה .כאשר הגייסות דורכים ,אנשים זזים הצידה ואני לא עושה כאן
הבחנה בין יהודים לפלשתינים אלא אני מדבר באופן כללי.
היו"ר מרדכי יוגב:
למי שלא מבין ,זה אל מול פעילות מוכוונת משימה על ידי ארגונים בינלאומיים ורשות פלשתינית,
להכניס תושבים ערביים ,בדואים ואחרים ,לתוך שטחי האש ולסרס את יכולתו של צה"ל לפעול במקום
שהוכרז כשטח אש מזה עשרות בשנים.
עינב שלו:
אנחנו עושים לא מעט אכיפה במרחב הזה .גם השבוע באחד הלילות אנחנו הולכים למקום מאוד
רגיש ורחב כדי להמשיך ולאכוף שם .אני אומר את זה כאן כי אני חושב שהסיפור של האימונים הוא מרכיב
שהוא לא עולה בדיון כאן אבל יש לו משקל לא מבוטל .במקום ,ויש מקומות כאלה ,בו רידדנו את כמות
האימונים בצורה משמעותית ,צמחו שם יבליות .זה דבר שצריך לקחת אותו במשוואה.
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נקודה שנייה שלא עלתה כאן בדיון הזה .אנחנו מתעסקים בפיקוד ,מעבר להכנות לתהליך
ההסלמה שאולי יגיע ,הרבה מאוד אל מול ועדות ההתנגדות ,מול ועדות הגדר .הגוף הזה ,יש לו צבע וצורה.
יש לו שמות ואנחנו גם עושים את מה שצריך לעשות אל מול אנשים מסוימים אבל צריך לומר שיש יד
מכוונת מאוד משמעותית בחלק מהמקומות עם משאיות ועם אוהלים .אני לא זוכר את המספרים ולכן אני
לא אומר אותם כאן ,אבל ההחרמות שאנחנו עשינו בשנה האחרונה ,אני לא רוצה לומר ששנים אחורה זה
לא נעשה אבל באמת נעשתה כאן עבודת מודיעין מאוד נכונה ,מאוד ממוקדת ומאוד מיירטת .אני לא
אכנס כאן לסיפור המודיעיני אבל אני חושב שיש כאן הרבה מאוד הצלחות שצריך לומר גם אותן.
זה נותן מכה במקום הנכון .זה נותן מכה באף במקומות הנכונים .כשאתה מחרים עשרה אוהלים
גדולים ,לבנים ויקרים ,זה לא קל .לא פשוט להתאושש .שוב ,זה לא נותן מענה לכל אותם בב"חים.
מדיניות אלוף פיקוד המרכז לא השתנתה .תיק של בנייה בלתי חוקית שסיים את התהליך שלו ,את
התהליך המשפטי שלו ,את העררים שלו  -ויש מקרים בהם אנחנו מגיעים לשר הביטחון ואלה הם מקרים
חריגים בהיקף שלהם או במיקום שלהם ,אם זה אזור מסגד או משהו כזה  -צריך לומר שהמדיניות היא
מדיניות שלא השתנתה .מה כן ואת זה אני אומר בצורה מאוד גלויה .אנחנו עושים את זה הרבה פעמים
לאור הערכת מצב .אם אנחנו רואים שעכשיו יש משהו בחתמ"ר מנשה או איזשהו תהליך מודיעיני
שמצמיח לנו שם כל מיני דברים ,אנחנו מעבירים לשם סד"כ .אין היום תיקים שיושבים על שולחן קצין
אג"ם פיקוד ,שאני אמון על חלק מהסיפור הזה ,אין ערימת תיקים שמחכה לערימת גדודים .אין דבר כזה.
זה לא המצב .לי אין בעיה של סד"כ אל מול מטה כללי בעניין הזה .מי שמסתכל מ ,0//8-באמת יראה
שכמות הסד"כ הולכת ויורדת ביהודה ושומרון ועל זה אין דיון .בנתונים היבשים ,גם בשנת העבודה 0/75
סגרנו פלוגת מג"ב אחת .פלוגת מג"ב אחת העברנו למקום אחר והורדנו גדוד ושלוש פלוגות .יש סד"כ
שהולך ויורד ,אבל זה חלק מאילוצים שכולכם מכירים אותם טוב ממני .אנחנו לא עומדים במצב של
תיקים שממתינים לסד"כ .התיקים האלה עולים לשולחן בהערכות מצב כאלה ואחרות ומטפלים בהם.
בחלק מהמקומות – ואני חושב שיש כאן טשטוש בגבולות הגזרה  -שהם אינם בגבולות גזרה של פיקוד
המרכז ,או שאנחנו הולכים ועוזרים עם פלוגות מג"ב כי יותר קשה במקומות אחרים או שהמתפ"ש עושה
את זה עם המינהל האזרחי .אני לא הולך לפרק או לעשות במקומות בהם זה יוצא מגבולות גזרה של פיקוד
מרכז .זה לא בתחום האחריות שלי ואסור לנו לגעת בזה.
אני אומר משפט לסיום .ראשית ,המדיניות לא השתנתה .שנית ,כל פעם שנתאמן יותר בהרבה יותר
שטחים ,כל הדיונים האלה יעברו ,ברגע שאנחנו מרוקנים ומצמצמים את האימונים באותם שטחי אש.
היו"ר מרדכי יוגב:
סליחה על השאלה .עד כמה שידעתי מגעת ,יכול להיות שיתקנו אותי ,כל שטחי עוטף ירושלים,
הגם שהם אצל ניצב משנה שוקי ,בסוף הם פיקוד מרכז.
עינב שלו:
כן.
היו"ר מרדכי יוגב:
איך שלא תגדיר אותו ,זה אצל מתאם הפעולות בשטחים הכבושים ,המשוחררים או איך שלא
נגדיר אותם בכל הטיה פוליטית .הריבון שם בסוף הוא מתאם הפעולות בשטחים מזה ופיקוד מרכז מזה
והתיאום בין שני הכובעים האלה בסמכות שר הביטחון והוא גם זה שהכניס את גורמי ביטחון פנים .זאת
אומרת ,במקרה הזה יש לו אפילו יותר הרמוניה ביכולת לאחד פעולה בשטח הזה.
עינב שלו:
אני אענה .תראו ,אלוף הפיקוד הוציא לפני מעל שנה כמו ייפוי כוח על צווים שמאפשרים למפקד
מחוז ש"י להכריז על צו סגירה וכולי .מה שאמר שוקי באותו לילה בו היינו עם קורל ,ספיר ,היחידות
המשטרתיות הגדולות ,על  .E7המרחב של  E7בו המינהל האזרחי ,מתפ"ש ומחוז ש"י עובדים ,יש גבולות
גזרה מאוד מאוד ברורים .כשאני יושב עם קצין אג"ם של מחוז ש"י ,עם שי עצמו או עם כל אחד מהאנשים,
פעולות הגזרה הם מאוד ברורים .אנחנו יותר מפעם אחת – וזה כן ,זה נכון ,אתה צודק – כאשר מפקד מחוז
מרים טלפון לאלוף הפיקוד ואומר לו שהוא צריך סד"כ כזה וכזה של איסוף ,הוא צריך רוכבי שמים ,הוא
צריך פלוגות מג"ב – ואלה בעיקר פלוגות מג"ב כ ולא חיילי צה"ל  -לאור הסד"כ שיש במחוז אל מול סד"כ
פיקוד המרכז ,יש סיוע .אנחנו לא מדירים אחריות .אתה היית איש צבא הרבה שנים ואתה מכיר את זה
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ויודע שיש גבולות גזרה וגבולות גזרה ,אין מה לעשות ,הם מתוחמים באחריות והאחריות של היכן שזה
חונה .אני מתחיל מגבול גזרה מאוד ברור ,עד כמה שאני יכול לפעול באותו גבול גזרה .מחוץ לגבול הגזרה,
אין .אלוף הפיקוד לא ייקח את זה על עצמו.
היו"ר מרדכי יוגב:
שוב אני אומר .ברור שזאת לא משימה מספר אחת של האלוף אלא המשימה מספר אחת שלו היא
סיכול הטרור ואנחנו מודים לו על זה .המשימה השנייה שלו היא בניין הכוח לאיומים אבל בסוף הוא גם
ריבון של השטח .לכן התעקשתי שיבואו לכאן המפקדים ששולטים בסד"כ .בסוף אני אומר לכם ,אני אומר
למשטרת ישראל ולמג"ב ,יש כאן בעיה ואנחנו ממקדים אותה כרגע גם ב .E7-המקומות האחרים יותר
פשוטים ,יותר קטנים ,מבצע וגמרנו .כאן כרגע יש בעיה אסטרטגית .אני אומר את זה גם בסיכום הדיון.
לכן גם ההתייחסות או סדר העדיפויות ,בלית ברירה ,ולא באתי לחלוק על סדר העדיפויות שלכם ביום
ובלילה ,של הצלת החיים המידית ועוד ועוד ועוד דברים.
משרד החוץ ,פרקליטות ,רשות האוכלוסין ומשרד בינוי ושיכון .ברשותכם ,בקצרה .כמו שאמרתי,
זאת כנראה לא תהיה הישיבה האחרונה בנושא אלא נבקש כמה דברים ונראה מתי אנחנו יכולים להתקדם
אתם.
טוביה ישראלי:
מאז הפגישות הקודמות שהיו כאן ,אני לא מכיר עבודת מטה או משהו כזה שנעשתה במשרד
החוץ ,גם בגלל עיצומים ושביתות של עובדי המשרד וחגים .בעיקרון האמירה של המתאם שבנייה בלתי
חוקית היא בנייה בלתי חוקית ולא משנה מי התומך ,מי היוזם ומי המממן .משרד החוץ ,לא בעבר ובוודאי
לא בעתיד ,ימנע אכיפה בין אם זה גורם בינלאומי לא ממשלתי ,או"מי או אפילו ממשלתי.
השיח שלנו בדרך כלל מתקיים רק מול ארגונים גדולים של האו"מ ,ארגון הצלב האדום
הבינלאומי ,וכמובן ממשלות ,אם הן פעילות ומעוניינות להיות מעורבות בפרויקטים אצל הפלשתינאים.
בשיח הזה אנחנו מתעלים את הרצון הזה של הארגונים הבינלאומיים לעזור לפלשתינאים בפרויקטים
מוסכמים ומתוך כך גם מתייתר העניין של חוקיות או טיפול בהיתרים כי אם זה פרויקט שהוא מוסכם
ומתואם ,לא צריכה להיות בעיה.
אנחנו מקבלים עדויות מכל הנציגים האלה וזאת לא פעם ראשונה שהם מביאים לפעילות
בינלאומית מכל מיני סוגים .היום עלינו על כך שיש איזשהו פער באכיפה לגבי יוזמות לבנייה בלתי חוקית.
נניח שהאיתור והזיהוי של הבנייה מכוסים וגם האכיפה מבחינת הריסה או סילוק המפגע ,גם הם
מתקיימים ,אבל באמת חסר הצעד הנוסף שחברת הכנסת סטרוק הצביעה עליו של עצרנו כאן בנייה בלתי
חוקית ,העסק פורק וסולק אבל איך גורמים לכך שאותו יזם ,אותו ארגון ,לא יצוץ לנו מחר במקום אחר.
אורית סטרוק:
הוא יכול לצוץ באותו מקום .כרגע שום דבר לא מפריע לו להמשיך.
טוביה ישראלי:
מבחינת הראייה של משרד החוץ ,משרד החוץ ייתן יד לכל דבר שגורם רשמי ממשלתי או ביטחוני
או משפטי ישראלי ינחה .לנציגים הבינלאומיים כאן אין חסינות והם צריכים לקיים את החוק ,דבר אותו
הם יודעי ם .אם נמצא שמישהו עבריין ,יש את הרשויות שדואגות להעלות אותו על המטוס או להכניס
אותו לרשימה שחורה כדי שלא יבוא שוב.
היו"ר מרדכי יוגב:
כדי לעשות את זה קצת יותר קצר .יש כאן אלוף שבאמת יש לו מערכת רחבה .ראשי ענף ארב"ל
שלו במינהל האזרחי ועובדי המתפ"ש.
טוביה ישראלי:
אנחנו יושבים אתם לפחות פעמיים בשבוע.
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אורית סטרוק:
ואף פעם לא קיבלתם בקשה לסלק את הארגונים האלה?
היו"ר מרדכי יוגב:
אם הוא מציין לך ארגון איטלקי מסוים או ארגון אחר ,צרפתי או אוסטרלי ,כולל אנשים ונוקב
בשמותיהם ,והבנתם שיש כאן פריעת חוק אל מול מחשבה ראשונית שהיא הומניטרית.
טוביה ישראלי:
הבנו שיש לנו כאב ראש .עדיין לא הבנו שיש לנו פריעת חוק כי פריעת חוק ,צריך גורם אחר לקבוע.
היו"ר מרדכי יוגב:
אבל עדיין זה מאפשר צעדים.
טוביה ישראלי:
כאב ראש יש לנו.
היו"ר מרדכי יוגב:
עדיין זה מאפשר לסייע ולקרוא לשגריר או לגורם כלשהו ולומר לו.
טוביה ישראלי:
את האמירות נעשה ,אבל יש הבדל בין אמירה לבין להבטיח שזה גם יהיה אפקטיבי.
היו"ר מרדכי יוגב:
זה ברור .אתה לא הרגל המסיימת ,לא הפרקליטות ולא המשטרה .זה ברור .זאת הרגל המסיימת.
אולי נעבור לרשות האוכלוסין ולפרקליטות.
יוסי אדלשטיין:
במסגרת הסיוע שלנו לכל הפעילות שמתבצעת באיו"ש ,אנחנו מקבלים לא מעט אינדיקציות
מגורמי השב"כ לגבי פוטנציאל של אוכלוסייה זרה שמגיעה לכאן בכוונת מכוון להפריע את הסדר הציבורי
ואלה שמסומנים על ידי השב"כ ,אנחנו מונעים את כניסתם למדינת ישראל והם לא נכנסים לכאן .העניין
הוא שהם באים לכאן כתיירים תמימים וקשה לך למנוע כניסה של הצרפתים ,הבלגים ,האמריקאים
והקנדים שמגיעים לכאן .השלב השני הוא רק אם הוא מפר את הסדר הציבורי ,אז אנחנו יכולים להרחיק
אותו .אני רוצה לומר לך שהם די מתוחכמים וכל הפרות הסדר שמתקיימות בימי שישי ,בדרך כלל הם
עומדים מאחור והם לא זורקים אבנים ,הם כמעט ולא מתפרעים אלא הם רק מסיתים .להעמיד אותם
היום לדין על הסתה ,זה מאוד בעייתי לאסוף ראיות .אני לא יכול לקחת תייר תמים לכאורה ולזרוק אותו
ממדינת ישראל באופן שרירותי .אני צריך שיהיו לי ראיות כדי שאוכל לבטל לו את האשרה כי הוא נכנס
לכאן עם אשרת תייר חוקית .לבטל לו את האשרה ,אני צריך ראיות המצביעות על כך שלכאורה הוא עבר
איזו עבירה.
היו"ר מרדכי יוגב:
אני פותח לרגע סוגריים .כאשר נמקד ישיבה לגבי גורמים בינלאומיים שפועלים כאן בצורה עוינת,
לא רק תפיסה והשתלטות אלא עוינת כנגד צה"ל ,מסיתים לזריקת אבנים על חיילי צה"ל ,כנראה שנביא
גם ראיות ונעשה את זה אולי בהרכב יותר מצומצם כדי שהדברים יהיו יותר משמעותיים.
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יוסי אדלשטיין:
תקופה די ארוכה ניסינו להיאבק בתופעה הזאת ובטענה שהם הפרו שטח צבאי סגור .הגענו לבית
משפט והשופט שואל אותי מאיפה הוא יודע שמהכביש הזה זה שטח סגור או לא סגור .נפלנו לא מספר
פעמים בתיקים כאלה עת ניסינו לזרוק אותם בגלל ההפרה .אנחנו מתמודדים ומנסים למצוא כל מיני
פתרונות לחוכמולוגיה שלהם אבל זה לא פשוט בקטע הזה.
היו"ר מרדכי יוגב:
רועי שויקה ,בבקשה.
רועי שויקה:
בדיון הקודם התייחסנו לשיתוף פעולה בו אנחנו עובדים אל מול המינהלה אזרחי ,תיאום פעולות
הממשלה בשטחים ,הייעוץ המשפטי במינהל האזרחי והדגשנו שמדובר בעצם בתיקים שמתנהלים בבית
המשפט העליון בשבתו כבג"ץ  .דיברנו גם על המורכבות ואני חושב שזה עלה היום גם מהדברים של
המתאם ,המורכבות של הנושא של הסדרת התיישבות הבדואים ומהדברים של נציג הפיקוד לגבי
המורכבות בשטחי אש .אלה דברים שאנחנו מתמודדים אתם ביום יום בתיקים שמתנהלים ,וזה מה
שהסברתי גם בדיון הקודם .אנחנו מדברים בעיקרו של דבר על ההליכים שמתנהלים בבג"ץ כאשר שם
אנחנו פועלים ,כמו שאמרתי ,גם בשיתוף פעולה מלא.
אני חושב שכאן פחות מתייחסים כרגע להליכים משפטיים אלא יותר כמובן לדברים שבמדיניות
ובראש ובראשונה בדרג המדיני .הפרקליטות פועלת גם בעניין הזה אבל אני חושב שבאמת ההיבטים –
למעט אולי ההיבטים הספציפיים של תיקים פרטניים של אנשים שמתנהלים נגדם הליכים משפטיים של
הרחקה או של משמורת – ככל שזה נשמע כאן בדיון ,זה באמת יותר עניין של התוויית מדיניות מאשר עניין
של הליכים תלויים ועומדים בבית המשפט העליון.
בצלאל סמוטריץ':
סליחה ,האם יש הנחיה שלכם למינהל האזרחי שבכל מקום בו הוגשה עתירה נגד בנייה בלתי
חוקית לא מבצעים פעולות אכיפה גם אם לא ניתן צו הרי או צו ביניים של בית המשפט?
רועי שויקה:
תוכל לחשוב על דוגמה?
בצלאל סמוטריץ':
האם יש הנחיה גורפת?
רועי שויקה:
אני יכ ול להגיד שני דברים נפרדים .יש סוגיה מאוד ידועה .יש סיפור מאוד ידוע על הנשיא ברק ועל
השופט חשין עת שניהם עוד היו במשרד המשפטים ,לגבי מה עושים כאשר מוגשת עתירה ,מתבקשת תגובה
ולמעשה עוד לא ניתן צו ביניים ,האם לפעול .יש סיפור מאוד ידוע לגבי זה בהיסטוריה של משרד
המשפטים .זאת שאלה שהיא לא נכונה רק להליכי תכנון ובנייה אלא שאלה באופן מאוד גורף כאשר כבר
מוגשת עתירה .הסיפור שאולי יותר ידוע הוא גירוש החמאס בזמנו .כאשר מוגשת עתירה ועוד לא הוגשה
תגובה ,האם אתה פועל בהתאם להחלטה או לא .אין לזה הכרעה רוחבית כוללת .אני יכול לומר שככלל כל
עוד לא הוגשה התגובה ,להימנע ממשהו שלמעשה יסכל את ההליך המשפטי אבל זה לא קשור לתכנון
ובנייה .יכולים לחשוב על דוגמה בכל הליך שכאשר מישהו כבר פונה בעתירה ובעצם הכדור אצלך כמי
שמגיב ,אצל המדינה.
בצלאל סמוטריץ':
זה לא מעקר מתוכן את ההחלטה של בג"ץ לא לתת צו הרי? הרי ביקשו צו הרי ובג"ץ אומר שהוא
לא נותן .אתם לא מגישים תגובה במשך שנה ,שנתיים ושלוש לפעמים ובכל הזמן הזה יש לעבריין חסינות.
אני תמיד מאשים את מרקו ,כי במכתבים הוא עונה לי שמכיוון שהוגשה עתירה ,הם מנועים מלבצע
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פעולות אכיפה .אני כעורך דין פותח את ההחלטה ורואה שהשופט כותב שהוא לא מוצא לנכון להוציא צו
הרי .אם יש הנחיה שלכם ,או שתגישו תגובות כדי שזה לא יימשך שלוש שנים ,או שתבטלו את ההנחיה.
רועי שויקה:
המשפט הנוסף היה שכאשר מתבקשת אורכה לצורך גיבוש העמדה ,כשאתה מבקש אורכה אתה
למעשה לא יכול לפעול .בדרך כל הרבה פעמים ,וזה נכון ,כאשר מוגשת אורכה  -זה כתוב באורכה עצמה
וככל שאתם צד להליך ,אתם גם רואים את זה  -למעשה יש הסכמה.
היו"ר מרדכי יוגב:
מי צריך לתת לך את המדיניות שכאשר אנחנו עומדים כאן מול בעיה אסטרטגית ,אתם נותנים את
הדעת יותר ופועלים? ממקדים .הכול כאן תלוי מיקוד כי המשימות הן אין ספור.
רועי שויקה:
במקרה ספציפי כמו שנשאל כאן ,כאשר מחליטים כך או כך ,קודם כל גם זה בתיאום מלא עם
המשיבים ,אם זה המינהל האזרחי .כמו שהסברתי גם בדיון הקודם עת עלתה השאלה ,זאת לא מדיניות
של הפרקליטות כ פרקליטות אלא זה בתיאום עם המשיב הספציפי כאשר במקרים האלה זה המינהל
האזרחי.
אורית סטרוק:
כלומר ,אתם במשך  77חודשים נמנעים מלתת תשובה.
רועי שויקה:
לא.
אורית סטרוק:
זה בתיאום עם מי? עם שר הביטחון?
רועי שויקה:
לא.
היו"ר מרדכי יוגב:
עם הייעוץ המשפטי של יהודה ושומרון.
רועי שויקה:
מול יועצים משפטיים .אנחנו לא מטרידים את שר הביטחון .אנחנו עובדים מול היועצים
המשפטיים.
בצלאל סמוטריץ':
האלוף ,האם זה על דעתך שכל זמן שלא הוגשה תשובה ,במשך שנה-שנתיים ושלוש ,ואין צו
ביניים ,לא הורסים? אומרים שזה בתיאום אתך.
יואב מרדכי:
אני לא יודע לענות לך.
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בצלאל סמוטריץ':
כדאי לבדוק.
היו"ר מרדכי יוגב:
אני חושב שהדבר הובן.
אורית סטרוק:
מה הובן?
היו"ר מרדכי יוגב:
הובן שהפרקליטות פועלת בהתאם להכוונה של היועץ המשפטי של יהודה ושומרון שהוא לצורך
העניין הלקוח שלה בעניין הזה והוא יכול למקד לה ,אנא ממך ,בתיקים האלה והאלה ,הם כרגע פריצת גדר
אסטרטגית בקריאת החוק ,קח את שטח  ,E7וזה גם יוצר נזק אסטרטגי בלתי רגיל ,ובוא נפעל שם ביתר
זריזות .שנית ,בג"צים שהנחו שאין מקום להתייחס אליהם ואין מקום לתת צו ביניים או צו הרי ,בוא
ונשיב תשובת מדינה זריזה וננקה את השולחן ונאפשר את הטיפול.
בצלאל סמוטריץ':
ראינו מציאות הפוכה אחרי שהוצאו צווי ביניים.
אורית סטרוק:
האם גרירת הרגליים של הפרקליטות לפחות בשתי הדוגמאות שהובאו כאן בתחילת הדיון ,האם
גרירת הרגליים הזאת מונחית מגבוה? אם כן ,מאיזה מקום גבוה היא מונחית?
רועי שויקה:
בשום אופן .אני לא מכיר בשום נושא שיש מדיניות של גרירת רגליים.
אורית סטרוק:
ראינו כאן שתי דוגמאות.
היו"ר מרדכי יוגב:
חברת הכנסת אורית סטרוק ,המתאם צריך ללכת לשכת ראש הממשלה ואנחנו כן רוצים לאפשר
לו לסכם כי ברור לנו שיש כאן נקודה .הדבר היחידע שאני מיקדתי בו הוא שזה גם תלוי היועץ המשפטי של
איו"ש או מדיניות מתפ"ש ,מערכת הביטחון ,ויש למקד בזה יותר ולא לפספס את הנקודות הללו כי הן
עוסקות כאן בבעיה .אנחנו מחפשים כרגע בכמה מקומות לאחוז את השור בקרניו.
אורית סטרוק:
אתה לא רוצה תשובה לשאלה שלי.
היו"ר מרדכי יוגב:
אני רוצה תשובה.
אורית סטרוק:
שאלתי אותם על גרירת רגליים.
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היו"ר מרדכי יוגב:
הוא ענה .הוא לא אמר לך שהוא גורר רגליים והוא לא ייתן לך תשובה כזאת כי זה לא יהיה
פוליטיקלי קורקט.
רועי שויקה:
בשום פנים ואופן אין שום מדיניות של גרירת רגליים .יש תגובה ספציפית לתיק ספציפי שלפעמים
עמדת המשיבים ,אנחנו מגבשים אותה בתיאום ולפעמים יש תיקים שזה קורה יותר מהר אבל יש תיקים
שזה קורה יותר לאט.
אורית סטרוק:
זה לא במקרה .זה לא שאין לכם זמן .זה מישהו מלמעלה אמר לכם שתבקשו ארבע פעמים דחייה.
רועי שויקה:
אמרתי בדיון הקודם שאנחנו מאוד עמוסים .אף אחד לא אומר מלמעלה בשום תיק לגרור רגליים.
אין דבר כזה וזה לא קיים בשום תיק של הפרקליטות .לא גוררים רגליים בשום נושא ובשום מדיניות.
דיברו כאן גם על הקצאות משאבים ולפעמים יש סדרי עדיפויות שבפעילות שלנו מול המשיבים ,המשיבים
מעבירים עמדה או שיש כאן משהו יותר רוחבי שמצריך התייחסות .בשום נושא ובשום מקרה אין איזושהי
הנחיה לגרירת רגליים מאיזושהי סיבה.
אורית סטרוק:
האם אתם בפרקליטות יודעים שיש מדיניות של מדינת ישראל ,של המשיבים בשמם אתם פועלים,
לחסל את התופעה הזאת של בנייה בלתי חוקית ב?E7-
רועי שויקה:
בהחלט.

אנחנו בהחלט מכירים מדיניות של המינהל האזרחי על אכיפת החוק ביהודה ושומרון באופן מלא.
אורית סטרוק:
לא .אני שואלת משהו אחר.
רועי שויקה:
זאת הייתה השאלה.
אורית סטרוק:
לא .אתם מכירים שיש תעדוף גבוה לחסל את התופעה.
היו"ר מרדכי יוגב:
אורית ,אני משאיר את השאלה שלך .רוח השאלה ברורה לי .אני לא אחזור עליה .אם אחרי כן
ירצה המתאם או מי מאנשיו ,בסדר .היא שמה חץ מסוים לשאלה .נשמע את משרד הבינוי והשיכון ואם
אחר כך ירצה המתאם שעוד מישהו מאנשיו יתייחס ,בבקשה ,זה יהיה במסגרת הסיכום .משרד הבינוי
והשיכון ,בעיקר בנוגע לתכניות ההסדרה של הבדואים והמצב הסטטוטורי שלהם.
בנימין וייל:
אני אתמקד בעיקר בנושא של מעלה אדומים ,מרחב אדומים .אנחנו גורם מתכנן ומפתח בתיאום
כמובן עם המינהל האזרחי ,עם ראש העירייה ,עם העירייה וגם עם מטה בנימין .אנחנו מתכננים.

ועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון
לנושא איו"ש
014/240/72

52

היו"ר מרדכי יוגב:
גם בבקעה בתכניות של צפון יריחו אתם מתואמים?
בנימין וייל:
אנחנו מתואמים אבל ברמה יותר נמוכה של פעילות .אני חוזר לאזור מעלה אדומים .תכנית
המתאר של  E7אושרה למתן תוקף לפני מעל  73שנים .חלק ממתחם  Gאושר למתן תוקף לפני קרוב
לעשרים שנים .אלה העתודות העיקריות של העיר מעלה אדומים וזאת מדיניות הממשלה לפתח במזרחה
של ירושלים כחלק.
היו"ר מרדכי יוגב:
אתה מדבר על התכניות היהודיות או להסדרת הבדואים?
בנימין וייל:
אני מדבר כאן על פעולות של תכנון ובנייה.
היו"ר מרדכי יוגב:
באיזה מגזר?
בנימין וייל:
אני חוזר ואומר .E7
בני כשריאל:
בתוך תכנית תב"ע מאושרת של מעלה אדומים .הוא עוד מעט מגיע לקיבוע ,למדיניות הקיבוע.
בנימין וייל:
יש לנו את התקדים המוצלח של אבו-דיס ,שלב א' ,שלצורך הקמת שכונת מעלה אדומים  /2היה
תיאום פעולה של הסדרה של קיבוע עם כל הגורמים ,כולל הבדואים עצמם ובאי כוחם .משרד השיכון יחד
עם האוצר הכניסו באותה עת את העלות של הקמת התשתית לצורך הקיבוע כחלק מהפעילויות של הקמת
השכונות ב מעלה אדומים .מאז השכונות שאנחנו מתכננים ,גם ב E7-וגם ב ,G-מקודמות לרמה שאנחנו
יכולים לקדם אותן .ב E7-קידמנו שתי תכניות מתוך שלוש בשכונות מגורים ,ביחד  5,3//יחידות דיור.
אמרתי שתיים מתוך שלוש כי יש עוד תכנית על השכונה הצפונית שהיא כלולה בתכנית המתאר אבל לא
מקודמת מבחינת תכנון מפורט.
ב , G-שהיא בחלקה בתכנית המתאר של מעלה אדומים ,בדרום העיר ,יש לנו תכנית שלד בתיאום
עם העירייה בסדר גודל של  7,3//-7,2//יחידות דיור .אנחנו מעוכבים שם משתי סיבות :ראשית ,בגלל
הנוכחות של הבדואים בשטח ,ועל זה פולי דיבר בצדק ואמר שאנחנו מקדמים יחד עם המינהל האזרחי את
שתי התכניות של המערב במטרה ליישב ולקבע את אותם בדואים שיושבים שם .הדבר השני שמעכב
אותנו ,את העירייה והמינהל האזרחי ,זה הנושא של הסדרת אדמות המדינה במקום.
בני כשריאל:
צוות קו כחול.
בנימין וייל:
שנים אנחנו מבקשים שהנושא של גבול סופי של אדמות המדינה במקום ייקבע בוועדת קו כחול של
המינהל האזרחי .בגלל שתי הסיבות האלה ,אנחנו עדיין ברמה של שלד ולא יכולים לקדם תכנית למרות
שהעיתוי מוסכם על כל הדעות .אנחנו בהמתנה.
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אורית סטרוק:
כמה שנים נמשך הסיפור הזה של צוות קו כחול?
בני כשריאל:
צוות קו כחול ,זה כבר שמונה-תשע שנים למרות ששני שרי ביטחון בסיכומים אתנו ביקשו
מהמינהל האזרחי לתת עדיפות עליונה לדבר הזה ,לפעילות צוות קו כחול .גם עכשיו שר הביטחון בוגי יעלון
ביקש עדיפות .לצערנו לא נעשה דבר וחצי דבר.
היו"ר מרדכי יוגב:
יכול להיות שבמשהו נועיל כאן .אני מכיר סיפור כזה קטן שבחצי השנה האחרונה נגמר.
יואב מרדכי:
אם אני לא טועה ,אתה טועה וזה לא קו כחול .קו כחול הסתיים .אלה אדמות סקר.
בני כשריאל:
אדמות סקר .סליחה ,אדמות סקר.
מרקו בן שבת:
כל אדמות מדינה במעלה אדומים הסתיימו לפני כמה שנים .צריך לדייק.
היו"ר מרדכי יוגב:
נדמה לי שאין כאן מי שמתמצא בדברים היסטורית  -אולי דני תרזה קצת  -יותר ממתאם
הפעולות בשטחים ואם הוא רושם כאן בצד ,כדאי לקצר בדברים .אחרי כן תשמע ממנו תשובות ואולי
משהו יצא בדברים שיכולים לקדם את הנושא.
בנימין וייל:
אני רוצה להגיד את השורה התחתונה לגבי מעלה אדומים .לפני עשרים שנים ממשלת רבין ,אחרי
אוסלו ,קיבלנו הנחיה לשווק  3//יחידות דיור לשנה מתוך העתודות העירוניות .יכולנו לעשות מכיוון שהיו
לנו עתודות .לעת הזאת אנחנו בקושי מגיעים לעשרות יחידות דיור מדי שנה .העיר החשובה ביותר
המזרחית - - -
בני כשריאל:
הפכה לישוב קהילתי לפני כמה שבועות.
בנימין וייל:
אנחנו לא מצליחים לשווק עתודות קרקע .אנחנו פשוט בעמדה של המתנה.
היו"ר מרדכי יוגב:
אנחנו נרצה לסכם את הדיון .אני מבקש מהאלוף לסכם ולאחר מכן גם אני אסכם .כמו שאמרתי,
זאת לא הישיבה האחרונה אבל נדמה לי ,כך אני מקווה ,שנשמע גם דברים שאולי יקדמו אותנו.
יואב מרדכי:
ראשית ,שוב תודה רבה .אני מבין שאין לנו תשובות לכל אבל אני חושב  -קראתי את
הפרוטוקולים של הישיבות הקודמות  -שכאן צללנו יותר לעומק וירדנו יותר לפרטים והצגנו נתונים ככל
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אשר יש בידינו .היריעה של האכיפה ביהודה ושומרון היא מאוד רחבה והיא גם דורשת משאבים לא
מועטים ולכן אנחנו פועלים לפי סדרי עדיפויות כאשר יש מדיניות מאוד ברורה.
נמצאים כאן כל הגורמים הרלוונטיים .הנחיה לגבי אכיפה באזור  E7ובכביש  7בואך ירושלים
לכיוון ים המלח ,כהנחיה ודירקטיבה של משרד הביטחון ושל שר הביטחון באופן אישי אלי ,נמצאת
בעדיפות גבוהה מאוד מאוד .אני חושב שהנתונים שהצגנו של החודשיים-שלושה האחרונים ,כולל
שהמחשנו את זה בתמונות ,מעידים על כך שזה נמצא בסדר עדיפות מאוד מאוד גבוה .נכון ,יש לנו גם
מורכבות משפטית ,יש ניסיונות למצוא מעקפים ,חלקם משפטיים ,חלקם בלוחות זמנים ,במועדים ובעיתוי
מתי בונים ,אבל אנחנו במאמץ למצוא פתרונות גם לסופי שבוע וגם לחגים וכך גם נמשיך.
לגבי הצד השני של אזור  ,E7לגבי הפיתוח .זאת תוצאה של דירקטיבה מדינית ,תכניות מתאר
וקידומן ואכלוסן באזור  E7כן או לא .בכל מה שקשור במקרקעין ,למרות שזה נמשך כבר שנים רבות,
אנחנו ננסה מאוד כדירקטיבה לתעדף וגם לבדוק את האזור הזה של אדמות הסקר מתוך הבנה בחשיבות
האסטרטגית.
לגבי שאר הנתונים שביקשתם ולא היו לנו אותם כאן ,נסדיר אותם באופן מסודר ונעביר אותם
אליכם דרך משרד הביטחון.
אורית סטרוק:
אני אומר קצר מאוד ואולי זה יהיה קצת בוטה .אני חושבת שמה ששמענו ממש לא מספק .אני
חושבת שבעיקר מה ששמענו זה שבאמת נעשים מאמצים מצד אחד אבל אין תכנית סדורה ובנויה איך
פותרים את הפתרונות בפרק זמן קצר.
לכן אני חושבת שאנחנו צריכים לבקש מפולי להביא לכאן לישיבה הבאה ,לקחת את כל מה
שנאמר כאן ,לתכלל את זה לתכנית שמוציאה אותנו ממרוץ הארנב נגד הצב ומביאה אותנו למצב שתוך
חודשים הסיפור הזה נכנס להליך מזורז מאוד בכל הפרמטרים שדיברו בהם כאן .עד אז כל מה ששמענו
כאן ,כל מיני – סליחה – מאמצים שאין בהם כדי משהו מובנה שבאמת פותר את הבעיה .עד שלא נידרש
לזה שמולנו יש באמת את הארנב הזה ,זאת אומרת ,את אותם גורמים עתירי משאבים ומוטיבציה
שפועלים בלי שאף אחד עוצר אותם ,לא נפתור את הבעיה הזאת.
היו"ר מרדכי יוגב:
רא שית ,אנחנו עומדים כאן מול תופעה שהיא תופעה קשה ,בעיית אכיפה עם מגבלות ומערכות
ותכלול של משרדים ומדיניות .התופעה קיימת בכל רחבי יהודה ושומרון והתגברה בשנים האחרונות
וממוקדת ,כמו שאמרנו כאן ,באזורי גוש אדומים כבעיה אסטרטגית .אני רואה אולי גם במקום הזה שבו
שייך ולא שייך שבירת הכלים מהצד הפלשתיני בהליכה לאו"מ ,בהליכה לחמאס ,ויכול להיות שיש כאן
מקום גם למצוא דרכים נוספות .לא עשיתי על כך חשיבה ולכן אני משאיר את זה רק כמשפט כוללני.
אני כן רוצה לברך גם על ההתייחסות של מתאם הפעולות בשטחים ועל הכניסה של המערכת כולה
בראשות שר הביטחון אחרי שנים ואתם מבינים שאלה שנים .אנחנו אוחזים בסוגיה קצת למעלה משנה
וחשנו שאנחנו לא מצליחים לקבל התייחסות שהיא יותר משמעותית כי לפי התשובה שנתן כאן משרד
החוץ ,זאת איננה תשובה רק של שביתה של חודשיים או שלושה כי גם היא הייתה לפני כן כך שאנחנו לא
מצליחים לאחוז את השור בקרניו ולהביא לתכלול ולהביא לכניסה יותר לעומק של בעיה מורכבת
שמחייבת שמישהו יאחז אותה ויחבר יחד את הכוחות כדי להתייחס אליה ולתת באמת חוק וסדר ביהודה
ושומרון.
אני בהחלט מברך גם את בואך לישיבת הוועדה ואת הכניסה לנושא .אני יודע שהנושאים רבים
ולעתים הם לא בסדר עדיפות מספר אחת.
נושא טכני אחד הייתי מבקש שיהיה כאן כחומר כדי שנוכל להמשיך את המעקב .גם את המצגת
של רגבים וגם את המצגת של מתאם הפעולות בשטחים נעביר להנהלת הוועדה כדי שישמשו אותנו
כחומרים.
הייתי מבקש באותן שלוש סוגיות .הראשונה ,תכנית עבודה בהקשר להסדרת הבדואים או חסרי
הבית ,נקרא להם כך ,אם נפריד בין ערבים שמוכוונים על ידי הרשות הפלשתינית וארגונים בינלאומיים
לבוא מיאטה או לבוא מטובאס ולתפוס אזורים בכוונה ,אם זאת הייתה תכנית פיאד או תכניות אחרות
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כדי לסגור את השטחים היהודים ,הישראלים ,אדמות המדינה ,כולל לתוך שטחי ישובים ותב"עות
מאושרות של ישובים .למקד חשיבה ברמה של מערכת הביטחון והסדרת הבדואים .יתכן שזה מחייב
באמת כוח אדם כפי שנעשה בדרום שם מונה האלוף במילואים דורון אלמוג או גורם אחר בעל יכולת
כפרויקטור לתכלל את כל ההתקדמות של המינהל ,של המודיעין של תכניות העבודה של בינוי ושיכון
ואישורן במינהל אצל דניאל חלימי בלשכת התכנון ואחרים .איך לזרז את הדבר כך שלא יתקיים הביטוי
שנתנה כאן חברת הכנסת אורית סטרוק ,צעדי צב אל מול ארנב או צבי והמענה שלנו כמדינה הוא כבד,
בירוקרטי ורב שנים ואינו נותן מענה.
ההסדרה הזאת ,אני אומר אותה כנתיב ראשון כי כאשר יש לך לאן ,שם גם לחשוב על בניית מבני
הציבור כדי שתהיה משיכה ולא בכמויות של  53מגרשים אלא נדרשים כאן כרגע כמויות של מאות ואם
נחכה עוד שנה או שנתיים ,נדבר על אלפים ואנחנו מעצימים את הבעיה .כאשר זה פתוח ,גם המוסר וגם
יכולת הביצוע היא הרבה יותר משמעותית ואפקטיבית.
את כלל הגופים העוסקים ונמצאים כאן ,אני מבקש לקחת את זה למיקוד .אני אומר לכם מרטשת
ש"י לקחת את זה כנושא במיקוד ,הן את פעילותה ארגונים הבינלאומיים והן את נושא שטח  E7שאתם
בתוכו ואתם יושבים בו .סעו ימינה ושמאלה ,ותראו מה קורה.
דוד ביטון:
אנחנו היחידים.
היו"ר מרדכי יוגב:
כן .זה שייך לכיוון אחר ,הצורך לבנות ב E7-את רצף מעלה אדומים לירושלים .זה לא לישיבה
הזאת אבל בהחלט זה נושא שראוי להעלות אותו.
הנושא של משרד החוץ .אני הייתי מצפה ,אדוני מתאם הפעולות בשטחים ,שתהיה יותר חבירה
של ראשי הענפים של הארגונים הבינלאומיים ויותר אקטיביות באותם ארגונים .אם יש צורך  -להגיש
תלונה ואם יש צורך לתת נזיפה לאותן שגרירויות ואחר כך למצות תלונה קונקרטית על אותם עשרה או
עשרים ראשים ולהכות .לפעמים אלה שלושה-ארבעה ולא יותר מזה .זה מאוד קונקרטי ,זה מאוד ממוקד,
תוך הסתייעות בשב"כ כפי שאמר כאן יוסי ממינהל האוכלוסין .יכול להיות שבעזרת חמישה ושישה ושני
חשבונות בנק ,אתה עלית על דבר ואני מניח שהמידע הזה קיים.
כמו כן ,לקיים חשיבה אסטרטגית בעיקר לגבי שטח  E7ברמה של השר ,ברמה הכי בכירה .אם יש
צורך ,גם לעלות מעבר לזה למשרד ראש הממשלה כדי לתכלל גם את המערכת המשפטית ,מערכת משרד
החוץ והמערכות הנוספות כולל משרד האוצר או תקצוב  -אני נוגע בנושא האחרון של כוח אדם  -אם
במחוז ש"י ,אם במינהל האזרחי ,אם בקרב גורמים נוספים ,כדי לטפל בנושאים הללו.
אורית סטרוק:
אולי הפרקליטות תכיר בכך יש תעדוף.
היו"ר מרדכי יוגב:
אני מברך על מה שנאמר כאן ,שהסדרת מעלה אדומים כולל אדמות הסקר אולי תקבל גם היא
עדיפות כדי לתת את היכולת הזאת כבסיס ליכולת הסדרת כל תא השטח הזה .אני מברך ואומר תודה לכל
הבאים.
אני מניח לא כדבר מוגמר ,שאם נשתדל את הישיבה הבאה ,בסדר גודל של כשלושה חודשים,
לעשות מצומצמת יותר ,אולי היא תהיה עמוקה יותר .בישיבה ישתתפו גם גורמי שב"כ ,גם אולי שר החוץ
או סגנו ,ישיבה מצומצמת יותר וסגורה יותר ואז יתכן שנאפשר ונבקש הבאה של גורם אחד או שניים
מקצועי כמו עורך דין סמוטריץ' או גורם אחר כדי שהתכתובת הזאת באופן המקצועי תהיה לנו לעזר כדרך
שנעזרים בגורמים אזרחים מקצוענים וכדי שהנושא יטופל בעומק הראוי לו מתוך הנחה שכולם רוצים
בחוק ובסדר ביהודה ושומרון.
תודה רבה.

ועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון
לנושא איו"ש
014/240/72

הישיבה ננעלה בשעה .00:71

2/

