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 בהתנחלויות 2015סיכום שנת  – , במיוחד במבודדותבהתנחלויות אין הקפאה

 2016צוות מעקב התנחלויות, שלום עכשיו, פברואר 

 

 תמצית: 

  יחידות דיור חדשות 1,800החלו להיבנות בהתנחלויות  2015בשנת : 

o ממזרח לגדר ההפרדהיח"ד(  746) מהן 40%-מ למעלה . 

o  ככל הנראה ישראל תיאלץ לפנות במסגרת הסכם שמבודדות התחלות הבניה היו בהתנחלויות מ 69%לפחות

 . הקבע

  ,שהבניה בהם צפויה להתחיל בקרוב.  יחידות דיור נוספות 734הוכשרו מגרשים לבנייה של לפחות בנוסף 

 265 ( נבנו במאחזים הלא חוקיים. 15%יחידות דיור ) 

 1,547 נוספות במבנים יבילים.  253-יחידות דיור נבנו במבני קבע, ו 

  מבנים לתעשיה או לחקלאות.  42-מבני ציבור )בתי כנסת, גני ילדים וכיו"ב( ו 63בנוסף, נבנו 

 נבנו על קרקע פרטית פלסטינית, יחידות דיור  32 בהסתמך על נתוני המינהל האזרחי,ו לפי הערכת שלום עכשיו

 כמעט כולן במאחזים בלתי חוקיים. 

  באזור בו פועלת המדינה באינטנסיביות להריסת בתי הבדואים  - מאחז חדש הוקם מדרום להתנחלות נופי פרת

ה אליו עוברת לכיוון יריחו. המאחז כולל שלושה מבנים חדשים ושטח חקלאי קטן, והדרך שנפרצ 1לאורך כביש מס' 

 בקרקע פרטית פלסטינית. 

  יחידות דיור חדשות,  1,143-פורסמו מכרזים ל 2015במהלך למרות "הקפאת המכרזים" המוצהרת,  –מכרזים

באלפי מנשה,  78בגבעת זאב,  85בקרית ארבע,  102באלקנה,  156)במזרח ירושלים.  583-בהתנחלויות ו 560מתוכן 

 103ברמת שלמה,  438בקרני שומרון; במזרח ירושלים:  2-באריאל ו 3יתר עילית, בב 20באדם )גבע בנימין(,  114

 נווה יעקב(ב 36-בפסגת זאב ו

  ל הפקדה או מתן תוקף כנון העליונהאישרה מועצת הת 2015בשנת  למרות "הקפאת התכנון" המוצהרת, –תכניות-

 יחידות דיור חדשות.  348

 

 : התחלות בניה בהתנחלויות – ותדוגמא

 יח"ד  105 –כוכב יעקב 

 יח"ד נוספות לפחות 100-יח"ד + הכשרת קרקע ל 37 –עמנואל 

 יח"ד נוספות 150-יח"ד + הכשרת קרקע ל 27 –קרני שומרון 

 יח"ד 28 –קרית ארבע 

 יח"ד 133 –אריאל 

 יח"ד 51 –יקיר 

 יח"ד נוספות 79-יח"ד + הכשרת קרקע ל 13 –סלעית 

 יח"ד נוספות 48-קע ליח"ד + הכשרת קר 16 –נופי פרת 

 יח"ד נוספות 28-יח"ד + הכשרת קרקע ל 16 –טנא 

 יח"ד 64-הכשרת קרקע ל –אשכולות 

 יח"ד  30-הכשרת קרקע ל –הר ברכה 

 יח"ד נוספות 35-יח"ד + הכשרת קרקע ל 18 –לשם 

 

הדו"ח מבוסס על ספירת שלום עכשיו ע"י השוואת תצלומי אוויר וביקורים בשטח, והוא מתייחס להתנחלויות שבגדה 

 המערבית לא כולל מזרח ירושלים.  
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 בפתרון של שתי מדינות קשה פגיעה  -בהתנחלויות המבודדות היא רוב הבניה  .א

 ההתנחלויות המבודדות:  .1

יחידות הדיור שהחלו  1,800מתוך נמשכה במלוא המרץ.  בשטח הבניה ,"הקפאה"של הממשלה על למרות ההצהרות 

( היו בהתנחלויות מבודדות שככל הנראה יצטרכו להתפנות במסגרת %96) 238,1בהתנחלויות,  2015להיבנות בשנת 

  .*הסכם קבע

מכל  61%שהיוו יחידות דיור  7,683 המבודדותחלויות , נבנו בהתנ2009מאז נבחר נתניהו לראשות הממשלה בשנת 

אותם  מתנחלים חדשים 35,000-שממשלת נתניהו בנתה דירות עבור כמשמעות הדבר היא  .הבניה בהתנחלויות

ממשלת ישראל מערימה במו ידיה קשיים כבדים מאוד על האפשרות  לפנות במסגרת הסכם הקבע.ישראל יאלץ ת

 יקר. להגיע לשלום, וקובעת עובדות בשטח שיעלו לה מחיר 

 

 מתוך כלל הבניה בהתנחלויותת המבודדות אחוז הבנייה בהתנחלויו

 

 

 ההתנחלויות המבודדות לפי תוואי גדר ההפרדה: .2

ולכן, לטענתה, הבנייה לא  ב"גושי ההתנחלות",ממשלת ישראל טוענת לעתים שעיקר הבניה בהתנחלויות היא 

ודאי "גושים" אלו מעולם לא הוגדרו, ובומשפיעה באורח משמעותי על הסדר הקבע שבו יהיו חילופי שטחים. אך 

את הבנייה גם  "להכשיר"ממשלת ישראל מנצלת את הנכונות לחילופי שטחים כדי שלא הוסכמו ע"י שני הצדדים. 

 על סיפוחן לישראל במסגרת ההסכם. בהתנחלויות שקשה מאוד יהיה להגיע להסכמה 

אך גם אם לוקחים את התוואי המתוכנן של גדר ההפרדה עליו החליטה ישראל באופן חד צדדי, כקו שנותן אינדיקציה 

מהבניה בשנת  40%-למעלה מלכוונות הממשלה, עדיין מסתבר שהבנייה ממזרח לו היתה בהיקפים לא מבוטלים. 

מדובר בפוטנציאל מגורים של למעלה התנחלויות ממזרח לתוואי הגדר המתוכנן. יחידות דיור( היתה ב 746) 2015

נתניהו לראשות נבחר מאז יצטרכו להתפנות במסגרת הסכם קבע. מתנחלים חדשים שללא כל ספק  3,000-מ

  מתנחלים. 20,000-יחידות דיור שהן פוטנציאל למגורים ללמעלה מ 4,621נבנו ממזרח לגדר  ,2009-הממשלה ב

 

 

                                                           
בהתנחלויות ובמאחזים הבאים: בת עין, בת עין מערב, גבעת  2015-לצורך דוח זה, הבניה בהתנחלויות "לא מבודדות" כוללת את הבניה שהיתה ב *

אפרים, דרך האבות, צופים צפון, נווה דניאל, נווה דניאל צפון, הר אדר, אריאל, זאב, מודיעין עילית, מעלה אדומים, ביתר עילית, גבעות, אורנית, עץ 
אם בודקים את ההתנחלויות לפי קו יוזמת ז'נבה, יוצא שהבניה   ש.שערי תקווה, אפרת, חשמונאים, מתתיהו, אלפי מנשה, כפר האורנים, גבעת החי

 מהבניה. 79%היתה  2015-בממזרח לו 
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 המספר הכולל של התחלות הבניה .3

היה מעט גבוה מכמות הבניה בשנים האחרונות )מלבד שנת  יחידות דיור( 1,800) 2015בשנת  מספר התחלות הבניה

יחידות דיור  734הוכשרו מגרשים לבנייה של לפחות שהיתה שנה יוצאת דופן מבחינת כמות הבניה(. בנוסף  2014

 קרוב. שהבניה בהם צפויה להתחיל ב נוספות

בנייה זו היא תוצאה של תכניות ומכרזים שהוצאו בשנים קודמות ובאים לידי מימוש כעת, כך שגם כאשר יש מידה 

של ריסון בכמות אישורי התכניות ופרסום המכרזים, עדיין הבניה בשטח נמשכת ללא הרף. לפי הערכות שלום עכשיו, 

מהן בהתנחלויות בהן  20,000יחידות דיור,  30,000-לכדי כישנות שאושרו בעבר מגיע  תכניותהבניה לפי פוטנציאל 

לא נדרש פרסום מכרז. כלומר, גם אם תהיה הקפאה אמיתית של כל אישורי התכניות ושל כל המכרזים, עדיין ניתן 

לכן הקפאת התכנון והמכרזים אינה מספיקה, ונדרשת . יחידות 20,000-יהיה לבנות באופן חוקי בהתנחלויות קרוב ל

קה מוחלטת של הבניה, כפי שנעשה בעבר בהקפאה של רה"מ רבין, ובהקפאה הזמנית שנכפתה על נתניהו בשנת הפס

2010 . 

 

 לפי שנים התחלות בניה בהתנחלויות

 

 

 אישור תכניות והכשרת בניה בלתי חוקית .ב

בדבר "הקפאת תכנון" בהתנחלויות כוללת אישור של תכניות בניה רק  בשנה האחרונה המדיניות המוצהרת של הממשלה

במקרים שבהם נבנתה בעבר בניה לא חוקית, והתכנית באה להכשיר אותה בדיעבד. כך, מבקשת הממשלה לטעון שאין 

חלק מהתכניות שאושרו השנה הכשירו בניה שמתבצעת בימים בתכניות האלה כדי להוסיף בניה חדשה בהתנחלויות. 

אלה או שהסתיימה לאחרונה, כך שהמסר של הכשרת הבניה הוא שלמעשה מותר לבנות באופן לא חוקי והממשלה תכשיר 

לפי ספירת בחינה של רשימת התכניות שאושרו מעלה כי היו בהן גם יחידות דיור שטרם נבנו, זאת בדיעבד. יתרה מזאת, 

 . ם קיימיםשאינן הכשרה של בתי יח"ד חדשות 348-שלום עכשיו מדובר ב

קרוואנים והפיכתם למבני קבע. הנסיון מראה כי במקרים רבים  167יש לציין עוד שהתכניות כללו הכשרה של לפחות 

הקרוואנים  ,נבנו המבנים החדשיםגם אחרי שבהם נבנו מבני קבע שהיו אמורים לבוא במקום קרוואנים, בסופו של דבר 

 ת אלה הן בגדר תוספת בניה על מה שכבר קיים.  יחידו 167-נותרו על תילם. כך שניתן לטעון ש

קרוואנים. כך שמדובר באישור  167יח"ד בנויות ועוד  637יח"ד; מתוכן  1,152בסך הכל אושרו תכניות לתוספת של 

 קרוואנים שאמורים להיות מוחלפים בבתי קבע(.  167יח"ד חדשות )ועוד  348בפועל להקמת 

 . 2016יח"ד, שאושרו והתפרסמו בתקשורת בינואר  153-תכניות אלה לא כוללות את התכניות ל

  :בנוסף לתכניות אלה 

o יח"ד בבית אל, שבשלב הזה אושרו רק עבודות הפיתוח ולא הקמת הבתים עצמם.  296-אושרה תכנית ל 
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o יף יחידת דיור נוספת בתוך אושרה תכנית במודיעין עילית לפיצול דירות, כך שבעלי הדירות יוכלו להוס

 השטח של הדירה שלהם, ובכך להגדיל באופן משמעותי את מספר המתנחלים; 

o  אושרו תכניות להקמת מכינות קדם צבאיות בהתנחלויות נוקדים וכפר אדומים שכוללות מגורים של

 תלמידים ואנשי צוות; 

o  בהתנחלויות מעלה מכמש, פסגות, כוכב השחר ורימונים, כולל  יחידות דיור 2,200-לאושרה תכנית מתארית

הכשרת המאחזים מצפה דני ונווה ארז. מדובר בתכנית כללית שמעידה על כיוון התפתחות מתוכנן, אבל 

 כדי לממשה יהיה צורך באישור תכניות מפורטות נוספות. 

 לחצו כאן – לרשימה המלאה של התכניות

 

, היו חלק מהליך ההכשרה של המאחזים הבלתי 2015: שלוש מהתכניות שאושרו בשנת הכשרת מאחזים בלתי חוקיים

התנחלויות חדשות שהוקמו  20חוקיים אלמתן, סנסנה ושבות רחל והפיכתם להתנחלויות של ממש. שלום עכשיו מנתה 

בתיקים  הודיעה המדינה לבג"צ 2015ם בלתי חוקיים. בשנת בדרך של הכשרה של מאחזי 2009ע"י ממשלת נתניהו מאז 

על הכוונה להכשיר ששה מאחזים נוספים )או במילים אחרות, להקים התנחלויות חדשות(: עדי עד, אש קודש,  שונים

 קידה, אחיה, מצפה דני ונווה ארז. 

 

שמקבלות ממשלת נתניהו טוענת כי התכניות אשר בדיעבד. תבנו בניגוד לחוק, אנחנו נלמתנחלים: של הממשלה המסר 

בדיעבד, תכניות מדיניות זו, של אישור . אך למעשה, , ולכן אינן חשובותבניה חדשה אישור הן תכניות שלא מוסיפות

 אין כל צורך בתכנון ובאישור מוקדםמרוקנת מתוכן את ההליך התכנוני. המסר של הממשלה למתנחלים הוא שלמעשה 

  . בדיעבד , שכן בסופו של דבר הבנייה תאושרשל תכניות

 

 

 

  

http://www.haaretz.co.il/.premium-1.2771703
http://peacenow.org.il/sites/default/files/WB_Plans_2015.xls
http://peacenow.org.il/sites/default/files/WB_Plans_2015.xls
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2741442
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2741442
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 רשימת התחלות הבניה: 

 יח"ד התנחלות  יח"ד התנחלות  יח"ד התנחלות

 3 נופי פרת דרום  2 זית רענן  1 אביגיל

 20 נופים  3 חוות גלעד  2 אבני חפץ

 1 נוקדים  6 חוות יאיר  10 אבנת

 10 נחלי טל  8 חוות מעון  6 אגן האיילות

 14 נעלה  1 חוות שקד  17 אורנית

 21 נריה  1 חיננית  2 אחוזת שלהבת

 4 נתיב הגדוד  6 חלמיש  12 אחיה

 13 סוסיה  8 חמדת  6 איתמר

 13 סלעית  1 חרמש  1 אלון מורה

 2 סנה יעקב  3 חשמונאים  8 אלוני שילה

 7 סנסנה  18 טל מנשה  2 אלפי מנשה

 10 עדי עד  26 טלמון  7 אספר )מיצד(

 1 עטרת  16 טנא  1 ארגמן

 3 עלי  3 יפית  133 אריאל

 29 עלי זהב  11 יצהר  3 אש קודש

 4 עלמון  51 יקיר  10 בית אל

 37 עמנואל  18 כוכב השחר  27 בית אריה

 26 עפרה  105 כוכב יעקב  4 בית הערבה

 9 עץ אפרים  2 כפר אורנים  54 בית חורון

 13 עשהאל  6 כפר אלדד  35 ביתר עלית

 10 עתניאל  32 כפר תפוח  11 בני אדם

 26 פדואל  2 דורוןכרמי   3 בקעות

 1 פלגי מים  3 כרמל  34 ברוכין

 6 פני קדם  2 להבת יצהר  5 ברוש

 3 פצאל  18 לשם  2 ברקן

 16 צופים  8 מבוא דותן  4 בת עין

 7 צופים צפון  1 מבוא חורון  7 בת עין מערב

 16 קדומים  11 מבואות יריחו  5 725גבעה 

 6 קדר  8 מגדלים  3 777גבעה 

 13 קידה  179 מודיעין עילית  1 836גבעה 

 3 קליה  10 מחולה  20 גבעות

 28 קרית ארבע  7 מעוז צבי  3 גבעת אסף

 27 קרני שומרון  7 מעון  9 468גבעת גרניט 

 27 רבבה  37 מעלה אדומים  13 גבעת הדגן

 6 רותם  16 מעלה מכמש  1 גבעת החיש

 18 רחלים  3 מעלה עמוס דרום  38 גבעת התמר

 5 רימונים  1 מעלה רחבעם  4 גבעת זאב

 5 שבי שומרון  1 מעלה שלמה  3 גיתית

 1 שדה בר  6 מצפה יאיר  6 דולב

 2 שדמות מחולה  1 מצפה יצהר  7 דרך האבות

 4 שכונת גל  2 מצפה שלם  1 החווה של סקאלי

 14 שמעה  3 מתתיהו  8 הנקודה

 4 שערי תקוה  5 נגוהות  5 הר אדר

 6 שקד  8 נווה ארז  2 גילההר 

 5 תומר  6 נווה דניאל  2 הר חמד

 2 תלם  5 נווה דניאל צפון  21 הר שמואל

 2 תפוח מערב  7 נופי נחמיה  4 הרואה

 27 תקוע  16 נופי פרת  2 ורד יריחו

 5 תקוע ד          
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