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הבעת אי אמון  -מאחזים בלתי חוקיים ופעולות תג מחיר
אדוני יו"ר הכנסת ,חברי וחברות הכנסת.
ראשית,

ברצוני לשלוח

את תנחומי

למשפחות

הנרצחים ,אלון בקל ושמעון רוימי זכרונם לברכה.
השתתפתי אתמול בהלווייתו של אלון בכרמיאל
והכאב זעק מכל פינה .אלון ושמעון מלח הארץ ,נרצחו
בצהרי יום שישי בלב תל אביב על ידי רוצח שפל .על
כוחות הביטחון לעשות הכל ובהקדם האפשרי ,לתפוס
אותו ולהביאו לדין ולהחזיר את הביטחון ותחושת
הביטחון לכל אזרחי המדינה בכל מקום ומקום .אני
מבקש לאחל החלמה מהירה לפצועים ובתקווה שאלון
ושמעון יהיו הקורבנות האחרונים.

ביהודה ושומרון חיים כשלוש מאות שבעים אלף
יהודים ( 370אלף) ,הפזורים בערים ,במועצות
האזוריות והמקומיות .ברור ומובן שמרבית הישובים
והתושבים חיים בישובים מורשים וחוקיים ,על פי
החלטות ממשלות ישראל.
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עם זאת ,כתשעים וחמישה (כ  )95-ישובים ו /או
מאחזים אינם חוקיים ואינם מורשים ,מתגוררים בהם
כעשרת אלפים עד אחד עשר אלף ( 10-11אלף)
תושבים ,כאשר חלק מאותם הישובים נבנו על קרקע
פלסטינית פרטית באופן מלא או חלקי.
הצעת אי האמון אותה אני מגיש היום ,בשם המחנה
הציוני ,באה בעקבות מצב מתמשך של בנייה לא
חוקית של ישובים ביהודה ושומרון ובתים לא חוקיים
שנבנו בתוך חלק מהישובים המורשים ,לרבות בנייה
על קרקע פלסטינית פרטית.
הפרות החוק נמשכות שנים והנושאים באחריות הם
גורמי אכיפת החוק בהם ,הממשלה ,צה"ל והמשטרה,
הרשויות המקומיות וגורמים נוספים .הפרות חוק אלו
אינן מוצדקות והן מסוכנות עד לכדי איום על
ההתיישבות והמדינה כולה.
היקף האוכלוסייה המתגוררת בישובים הבלתי חוקיים
מהווה פחות משלושה אחוזים על פי הנתונים ,ואיננו
חיוני להתיישבות ביהודה ושומרון וזה לא מה שייקבע
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את גורלה ,לעומת זאת הוא פוגע בשלטון החוק,
בצדק ,במוסר ובמעמדנו בעולם.

שר הביטחון אמר לאחרונה בראיון לתקשורת,
"שבסופו של דבר כשממצמצים בשאלה של שלטון
החוק ,מבנייה בלתי חוקית דרך חברי כנסת ושרים
שמקימים את לשכותיהם בתוך מבנים בלתי חוקיים
ועד הרמת קול או יד על בית המשפט העליון בדבר
פסיקתו בנושא ,מתפלאים אנו שצעירים בני תשחורת,
שרואים את העולם רק בשחור ולבן ,מבינים שאולי זה
בסדר להוציא לפועל פעולות תג מחיר".

העדר האכיפה ביהודה ושומרון מעורר לגיטימציה
והכשר ל"מערב פרוע" כאשר אזרחים מרשים לעצמם
לערער על הלגיטימיות של הממשלה ,משתמשים
באלימות ובכך לוקחים את החוק לידיים .פגיעה זו
בשלטון החוק מובילה לטרור יהודי עד לכדי פעולות
"תג מחיר" ואף חמור מכך  -טרור ורצח.
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באותו ראיון מוסיף שר הביטחון כי הוא "רואה קשר
ישיר בין אי עמידה בשלטון החוק ,קלה כחמורה,
כשצעירים חסרי אחריות לוקחים את החוק לידיים
ושורפים משפחה בכוונה תחילה ואחר כך עוד חוגגים
על הדם".
שלטון החוק הוא שלטון החוק וברגע שלא מגדירים
ואוכפים קו ברור מגיעים אנו למעשים מעין אלה.
עבור חלק קטן זה אין דין ואין דיין ,והוא פוגע
בהתיישבות כולה .לא כל שכן ,תופעת "תג מחיר"
מובילה לשחיקת אמון הציבור בדבר קיום מדינת
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית שמקפידה על קיום
שלטון החוק ופעילות זו היא בניגוד מוחלט למוסר
היהודי ולמוסר האנושי.

האחריות הכוללת היא על צה"ל ,שממלא את תפקיד
הריבון ,ובכפוף לשר הביטחון ולממשלה.
הפיקוח על הבנייה והקרקעות בידי המנהל האזרחי.
ועדות התכנון והבנייה כפופות למועצת התכנון
העליונה שהיא הועדה המחוזית של יהודה ושומרון.
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הרשות המקומית כפופה למשרד הפנים מקצועית.
ישוב או מאחז לא חוקי ,עצם קיומו לא חוקי ואסור
לתת לו שירותים ומשאבי מדינה .קרקע המדינה לא
הוקצתה ואין הסדרים עם המנהל .חלק גדול מאותם
מאחזים יוצרים עימות קבוע עם אוכלוסייה מקומית
לרבות מאבק על קרקעות והיכולת לעבד אותן.
אחת התופעות השכיחות הינה הכשרת מאחזים בלתי
חוקיים והפיכתם לחוקיים -על  -ידי הממשלה! בעצם
מעשה זה ,אנו מראים לאותם פורעי חוק כי מה
שאמנם אינו חוקי היום ,בעתיד יהפוך לחוקי ובכך
למעשה מדרבנים אותם להמשיך במעשיהם.
השיטה שלהקים על כל גבעה ותחת כל עץ רענן
קרוואן ,מוטב לה שתסתיים ותעבור מהעולם.
יש דרכים מגוונות שאינן קשורות בהפרות חוק כדי
להבטיח ריבונות ושליטה.
לא רק שהמדינה אינה אוכפת את החוק ,אלא
שבשיתוף עם גופים נוספים היא מסייעת לבנייה
ולקיומם של ישובים בלתי חוקיים ,על ידי מתן
שירותים חיוניים כמו אספקת מים ,חשמל ,תשתיות,
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כבישים ,מרכיבי ביטחון ושמירה על ידי חיילים
בשירות סדיר ומילואים.
הרשויות מספקות שירותים כמו חינוך ,תברואה,
הסעות ומתן רישוי לעסקים ,זאת בניגוד לחוק
המאפשר לכל רשות לספק שירותים מוניציפליים
בתחום שיפוטה בלבד .לא זאת בלבד ,הרשויות
מספקות

היתרים

לבנייה

(שלא

תמיד

ברורה

חוקיותם) .בזמן שאין הסדרים על הקרקע ואין
תשלומים עליה.
בסה"כ התפתחה במשך השנים שיטה שלמה של בנייה
בלתי חוקית ואישורי בנייה בדיעבד ,במימון וסיוע
ממשלתי וללא אכיפה .לא מדובר רק על בנייה של
יחידים אלא מערכת שלמה שבונה ותומכת ללא חוק
וללא סדר.
המסר הוא ברור .מותר לבנות איפה שרוצים ,מותר
להישאר על קרקעות היכן שרוצים ,מותר לסלק
פלסטינים ומותר לעקור זיתים ,לתקוף ולפשוע.
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כמי שבא מההתיישבות אני משוכנע שצריך להבדיל
בין מותר ואסור ,ראוי ולא ראוי ,חוקי ולא חוקי ,מוסרי
וערכי ומה שאיננו כזה.
הצדק חייב להראות ולהיעשות בכל מקום ובכל זמן.
יותר מכך ,לא פעם בנייה לא חוקית גררה סיוע
ופיצויים של המדינה ,על מנת להחזיר את המצב
לקדמותו .הפרת החוק הפכה לדרך משתלמת לאלו
שאינם מכבדים אותו .או שמכשירים ,או שמפצים ,או
שבונים חלופה חדשה .בכל מקרה מדובר בכסף גדול
ממשאבי המדינה.
כל זה לא קורה ביום אחד ולא במקום אחד ולא רק ע״י
נוער הגבעות או גורמי שוליים.
לכן ,צריך לייבש את הביצות ולא רק לטפל ביתושים.
צריך

לומר

שלהתיישבות

ביהודה

ושומרון

יש

מנהיגות ,יש רבנים ,יש צה"ל ומשטרה ,יש ממשלה
ב ישראל.
מאמץ גדול וכוחות רבים מושקעים לעיתים לפינוי
מאחזים ובנייה בלתי חוקית .התוצאות אינן מרשימות
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ונוצר רושם של חוסר שיתוף פעולה ועימות מתמיד
עם כוחות הביטחון בעת פינוי התנחלויות .המתנחלים
במאחזים הלא חוקיים מעלים את המחיר הציבורי
והפוליטי של הפינוי ,המשך הבנייה הבלתי חוקית
מעודד את פשעי השנאה ופעולות "תג מחיר" .פעולות
אלו מחבלות ביכולת צה"ל להגן על גבולות המדינה
בפרט ופוגעות ומחבלות בפתרון מדיני ביטחוני בכלל.
לאור חוסר יכולתה של הממשלה לאכוף את החוק
ביהודה ושומרון ולהקפיד על ערכים של צדק ,מוסר
ושמירה על שלטון החוק ,יש להביע אי אמון ולהטיל
את האחריות על ממשלה אחרת ,שתשמור על החוק,
ותקפיד על התיישבות על פי הכללים ושתחזק את
מעמדנו בעולם.
ממשלה שתחזיר את הביטחון ביהודה ושומרון ולכלל
אזרחי מדינת ישראל.
ממשלה שתחתור ותשאף להסדר מדיני ולשלום.
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