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פעולות הביקורת
נערכה ביקורת בנושא היבטי באכיפת החוק באזורי תעשייה שבניהול ישראלי
באזור יהודה והשומרו .בי היתר נבדקו ענייני הקשורי לאבטחת אזורי
התעשייה ולאכיפת חוקי העבודה וביניה חוקי בטיחות וגיהות בעבודה ,חובת
תשלו שכר מינימו וביטוח עובדי .הביקורת נערכה בצה"ל  בפיקוד המרכז,
ביחידת תיאו פעולות הממשלה בשטחי ובמינהל האזרחי באזור יהודה
והשומרו ,במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה ,בחלק מאזורי התעשייה
באיו"ש שבניהול ישראלי וביניה אזורי התעשייה טולכר )"מסילה"( ו"עלי
זהב".
בתחו ביטחו הפני נבדקו ההיערכות והטיפול של המשטרה ,בדגש על משמר
הגבול )מג"ב( ,בפשיעה ובביטחו השוט במגזר הכפרי .בבדיקה נבחנו סוגיות
הנוגעות ליעילות של טיפול המשטרה בעברות חקלאיות; ההיערכות הארגונית
של מג"ב לטיפול בפשיעה; שיתו פעולה בי המשטרה ה"כחולה" ובי מג"ב;
ומידת האמו לו זוכה המשטרה בקרב תושבי המגזר הכפרי .בתחו הביטחו
השוט נבדקו פעולות פיקוד העור והמשטרה בנוגע לסיווג יישובי במגזר
הכפרי לצור" הקצאה ומימו של מרכיבי ביטחו ,לסדרי העסקת השומרי
השכירי ביישובי ולהפעלת כיתות הכוננות והשמירה על כשירות המבצעית.
הביקורת נערכה בעיקר במשטרה ובפיקוד העור  .בדיקות השלמה נערכו
במשרד הביטחו ובמשרד לביטחו הפני.
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אזורי תעשייה שבניהול ישראלי באזור יהודה
והשומרו  היבטי באכיפת החוק
תקציר
באזור יהודה והשומרו )להל  איו"ש( פועלי כ 20אזורי תעשייה שבניהול
ישראלי ,חלק אזורי תעשייה גדולי כמו ברק ,מישור אדומי ואריאלמערב ,ובה
מועסקי עובדי ישראליי רבי 1וכ 5,800עובדי פלסטיניי .אזורי התעשייה
בניהול ישראלי באיו"ש ממוקמי בשטח  .2Cבהסכ הביניי שנחת בי ישראל
לרשות הפלסטינית בספטמבר  ,1995ובחקיקה אשר החילה אותו באיו"ש 3נקבע ,כי
הסמכויות הביטחוניות ומרבית הסמכויות האזרחיות בשטח זה נתונות בידי ישראל.
אזורי תעשייה בניהול ישראלי הוקמו על קרקעות המנוהלות על ידי הממונה על
הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש ,אשר מקצה את הקרקעות לגופי העוסקי
בהתיישבות באיו"ש .לאזורי התעשייה בניהול ישראלי באיו"ש יש לייחס ,בי השאר,
חשיבות כלכלית וביטחונית ,בהיות מספקי תעסוקה לישראלי ולפלסטיני.
המינהל האזרחי באיו"ש )להל  המנהא"ז( כפו& למפקדת תיאו פעולות הממשלה
בשטחי )להל  המתפ"ש( ,שבראשה עומד מתא פעולות הממשלה בשטחי
שהוא קצי צה"ל בדרגת אלו& ,הכפו& לשר הביטחו .ייעוד המתפ"ש הוא ,בי היתר,
לייש את מדיניות הממשלה באיו"ש ולקדמה בתחומי אזרחיי ,בתיאו משרדי
הממשלה ,צה"ל וגורמי הביטחו בשגרה ובחירו ,ולהוות סמכות אזרחית
להתיישבות הישראלית באיו"ש בתחומי התכנו והתשתית.

פעולות הביקורת
בתקופה ינואר עד יוני  2011בדק משרד מבקר המדינה היבטי בפעילות של אזורי
תעשייה שבניהול ישראלי באיו"ש .חלק מהנתוני עודכנו באוגוסט  .2011בי היתר
נבדקו ענייני הקשורי לאבטחת אזורי התעשייה ,לאכיפת חוקי העבודה ולפעילות
אזורי התעשייה טולכר )להל  "מסילה"( ו"עלי זהב" .הביקורת נערכה בפיקוד
המרכז )להל  פקמ"ז( ,במתפ"ש ,במנהא"ז ,במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
)להל  -משרד התמ"ת( ובחלק מאזורי התעשייה באיו"ש שבניהול ישראלי.

__________________

1
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לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת  ,2009בענ התעשייה בלבד מועסקי באיו"ש
כ 4,100עובדי ישראליי.
גודלו של שטח זה הוא כ 4מיליו" דונ )כ 60%משטח איו"ש( ,ובו מפעיל המינהל האזרחי באיו"ש
סמכויות אזרחיות ,בעיקר בתחומי התשתית והמקרקעי" ,לרבות טיפול בהתיישבות הישראלית באיו"ש.
מנשר בדבר יישו הסכ הביניי )יהודה והשומרו"( )מס'  ,(7התשנ''ו.1995
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עיקרי הממצאי
הגדרת אזורי תעשייה בניהול ישראלי
על אזורי התעשייה שבניהול ישראלי באיו"ש הוחלו הוראותיה של דיני שוני
מתו תחיקת הביטחו) 4להל  דיני אזורי התעשייה( .בדיני אזורי התעשייה לא
מצויני השמות של אזורי התעשייה שבניהול ישראלי ותחומ הגיאוגרפי ,ולא הוגדר
המונח "אזור תעשייה שבניהול ישראלי" .במצב זה לא ברור הא הוקנתה סמכות
לאכו! את הוראות דיני אזורי התעשייה במפעלי שוני ,דבר שיש לו ,בי השאר,
השפעות על אופ הבידוק הביטחוני הנעשה לסחורות היוצאות מאזורי תעשייה אלה
לישראל.

היתרי עיסוק
המנהא"ז לא פעל לאכיפת הוראות הצו בדבר איסור על עיסוק )אזור הגדה המערבית(
)מס'  ,(65התשכ"ז) 1967להל  צו בדבר איסור על עיסוק( ,על מפעלי הפועלי
באזורי תעשייה שבניהול ישראלי באיו"ש ללא היתרי עיסוק ,ולא קבע את
הקריטריוני להנפקת.

אכיפת חוקי העבודה במפעלי ישראליי באיו"ש
מקצת מהוראות החקיקה הישראלית בנוגע לדיני עבודה חלות על יחסי העבודה בי
מעסיקי ישראליי לבי מועסקי ישראליי בלבד ורק בתחומי ההתיישבות
6
הישראלית באיו"ש .5בביקורת עלה ,כי א! שחלפו כארבע שני מיו פסיקת בג"(
מאוקטובר  ,2007שבה נקבע ,כי האבחנה הקיימת בי עובד ישראלי לעובד פלסטיני
המועסק באיו"ש היא ,בנסיבותיה ,פסולה ,עבודת המטה הבימשרדית בנושא
בחינת הצור בתיקו תחיקת הביטחו בנוגע לדיני עבודה נמצאת רק בתחילתה.
המנהא"ז ומשרד התמ"ת לא הקפידו על עריכת ביקורות שוטפות במפעלי שבניהול
ישראלי באיו"ש כדי לאכו! את חובת תשלו שכר המינימו על מעסיקי ישראליי
באיו"ש :בתקופה אפריל  2006ועד יוני  2010ער משרד התמ"ת ביקורות רק בארבעה
אזורי תעשייה מבי כ ,20והחל מיוני  2010ועד יוני  2011לא ער ביקורות שוטפות,
אלא עיקר פעילותו נעשתה בעקבות תלונות .בנסיבות אלה עלולה להיגר פגיעה
בשכר של כלל העובדי המועסקי באיו"ש ,וכעולה ממסמכי המנהא"ז נגרמה
פגיעה בשכר של עובדי פלסטיניי ובזכויותיה .כמו כ ,החל מאוגוסט  2010לא
קיימו המנהא"ז ומשרד התמ"ת ביקורות בנושא בטיחות וגיהות בעבודה במפעלי
שבניהול ישראלי באיו"ש ,כדי להבטיח את שלומ ובריאות של העובדי בה.
__________________
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תחיקת ביטחו" היא "חקיקה שחקק צה"ל על אזורי הממשל הצבאי ,שצה"ל מחזיק בה" )ÔÂÏÈÓ‰
 ,Ï"‰ˆ ÈÁÂÓÏהתשנ"ח ,1998בהוצאת אג"תוה"ד בצה"ל(.
למעט חובת תשלו שכר מינימו לכל עובד המועסק באיו"ש שהוטלה על המעסיק הישראלי מתוק
צו בדבר העסקת עובדי במקומות מסוימי )יהודה והשומרו"( )מס'  (967התשמ''ב.1982
בג" ,ÌÈ¯Á‡Â ÌÈÏ˘Â¯È· ‰„Â·ÚÏ Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È· „‚ ÌÈ¯Á‡Â "„·ÂÚÏ Â˜" ˙˙ÂÓÚ ,5666/03 ,תקדי".
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המנהא"ז לא אכ! את הוראות הצו בדבר ביטוח מפני פגיעות בעבודה )יהודה
והשומרו( )מס'  ,(662התשל"ו ,1976ולא פיקח על מעסיקי ישראליי בכל הנוגע
למילוי חובת לרכוש פוליסת ביטוח עבור העובדי הפלסטיניי שה מעסיקי
מחו( לתחומי היישובי הישראליי באיו"ש ,כמתחייב בצו זה.

אבטחת אזורי תעשייה
בחלק מאזורי התעשייה באיו"ש חסרי מרכיבי ביטחו ,כגו גדר היקפית שער
כניסה ותאורה היקפית .בחלק לא נעשה במרכיבי הביטחו שימוש כנדרש ,ובחלק
לא התקיימה בקרה על הכניסה לתחו אזורי התעשייה.
אזורי התעשייה שבניהול ישראלי באיו"ש ה שטח צבאי סגור .חלק נעדרי
תשתית אבטחה למניעת כניסה של אנשי לתו השטח הצבאי הסגור ,כגו גדר
היקפית; ההכרזה בדבר סגירת שטח )יישובי ישראליי( )יהודה והשומרו(,
התשס"ב ,2002אינה מגדירה את המרחב הגיאוגרפי של אזורי התעשייה הנכללי
בה ,ובאופ זה לא נית לדעת מהו תחו השטח שעליו חלות הוראות ההכרזה; ובחלק
מאזורי התעשייה באיו"ש מועסקי עובדי פלסטיניי ללא היתרי תעסוקה.
פקמ"ז לא קבע את המפעלי אשר נדרש למנות בה נאמ ביטחו ,בהתא לצו בדבר
סידורי ביטחו באזורי תעשייה )מינוי נאמ ביטחו() ,יהודה והשומרו( מס' ,1640
התשס"ט) 2009להל  צו בדבר מינוי נאמ ביטחו(; בצו בדבר מינוי נאמ ביטחו
הוגדרו רק תשעה אזורי תעשייה ,מתו כ 20הקיימי ,שעליה חלות הוראות הצו;
לפקמ"ז אי נוהל להעברת מידע למפעילי המעברי בי איו"ש לישראל ,הכולל את
שמותיה של המפעלי בניהול ישראלי באזורי התעשייה באיו"ש ושל נאמני
הביטחו האמורי לפעול בה ,כדי לאפשר למפעילי המעברי לוודא ,כי הסחורה
היוצאת מאות מפעלי מאיו"ש לישראל דר המעברי אכ אושרה על ידי נאמ
ביטחו.
היעדר הגדרה למונח סחורה שמקורה ב"אזורי תעשייה שבניהול ישראלי" ,היעדרו
של נוהל להעברת מידע מפקמ"ז למפעילי המעברי ,וכ אימינוי ,כאמור ,של
נאמני ביטחו במפעלי ,הביא להתרחבותה של תופעה שבה סחורה שמקורה
פלסטיני עוברת מאיו"ש לישראל דר אזורי התעשייה שבניהול ישראלי כסחורה
שמקורה ישראלי ,שלא במעברי הסחורות )מעברי "גב אל גב" .(7תופעה זו מכונה
"הלבנת סחורה" ,ומהווה סיכו לשוהי באזורי התעשייה וכ לתושבי ישראל ,עקב
החשש של הברחת אמצעי לחימה מאיו"ש לישראל במסגרת העברת סחורה שלא
באמצעות מעברי "גב אל גב" .כמו כ ,לתופעה זו עלולי להיות ג היבטי מתחו
המינהל התקי וטוהר המידות.

__________________

7

"גב אל גב"  השיטה הנהוגה להעברת סחורות ובידוק" במעברי בי" ישראל לבי" איו"ש ,ולפיה
הסחורה המגיעה מצד אחד של המעבר נפרקת מהמשאית ועוברת בידוק ביטחוני במתח הבידוק,
ולאחריו מועמסת על משאית המגיעה מהצד השני של המעבר ומובלת ליעדה .בשיטה זו מנותק הקשר
בי" מוביל הסחורה לבי" המקבל.
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אזורי התעשייה "מסילה" ו"עלי זהב"
 .1הבנייה והתשתיות הקיימות באזור התעשייה "מסילה" אינ תואמות את תכנית
בניי עיר )להל  תב"ע( שאושרה ב ;1994מבני הוקמו ללא היתרי בנייה ,לעתי
תו כדי השתלטות על קרקעות; כל המפעלי באזור התעשייה פועלי ללא היתר
עיסוק הדרוש מהמנהא"ז; המנהא"ז הנפיק למפעלי באזור התעשייה היתרי
להעסקת מאות עובדי פלסטיניי בניגוד לצו בדבר איסור על עיסוק ,האוסר על
ישראלי להעסיק עובדי ללא היתר עיסוק; באזור התעשייה קיימי מפגעי
חמורי בנושא איכות הסביבה.
במר(  2004חת מפקד כוחות צה"ל באיו"ש על צו תפיסת מקרקעי )להל  צו
תפיסה( לצור הקמת חומה בצדו המזרחי של אזור התעשייה "מסילה" .החומה
נבנתה תו חריגה מהתוואי שנקבע בצו התפיסה ותו פלישה לקרקע פרטית
פלסטינית; עד מועד סיו הביקורת ,יוני  ,2011לא מימש המנהא"ז צו הריסה לחומה
שהוציאה בדצמבר  2005ועדת המשנה לפיקוח של מועצת התכנו העליונה במנהא"ז;
צו התפיסה לא חודש מאז שפג תוקפו בדצמבר  ,2005הג שתפיסת המקרקעי בפועל
נמשכה ג במועד סיו הביקורת ,יוני .2011
 .2אזור התעשייה "עלי זהב" פועל ללא תב"ע מאושרת ,וכל המפעלי הנמצאי בו
פועלי ללא היתרי בנייה וללא היתרי עיסוק .למרות זאת ,העניק המנהא"ז למפעלי
אלה היתרי להעסקת עובדי פלסטיניי; אזור התעשייה פועל ללא תשתיות פיתוח
ותשתיות ביוב תו פגיעה באיכות הסביבה.

סיכו והמלצות
אזורי תעשייה בניהול ישראלי הוקמו על קרקעות המנוהלות על ידי הממונה על
הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש ,אשר מקצה את הקרקעות לגופי העוסקי
בהתיישבות באיו"ש .לאזורי התעשייה שבניהול ישראלי באיו"ש יש לייחס ,בי
השאר ,חשיבות כלכלית וביטחונית ,בהיות מספקי תעסוקה לישראלי
ולפלסטיני.
בביקורת הועלו ממצאי כבדי משקל שעניינ פגיעה בזכויות של עובדי המועסקי
באזורי תעשייה שבניהול ישראלי .עניי זה בא לידי ביטוי בהיעדר הקפדה על קיו
ביקורות שוטפות של המנהא"ז ושל משרד התמ"ת על המעסיקי הישראליי בנושא
תשלו שכר מינימו ,שהביא לתופעות של פגיעה בשכר של עובדי פלסטיניי;
בהיעדר פיקוח ואכיפה משמעותיי בנושא בטיחות וגיהות בעבודה ,שיש בו כדי
להעמיד בסכנה ממשית את בריאות וחייה של העובדי באזורי התעשייה; ובאי
הסדרת ביטוח לעובדי מפני פגיעות בעבודה .איהקפדה בנושאי אלה פוגעת
בדימויה של מדינת ישראל ובמעמדה בדעת הקהל הבילאומית כמדינה המקפידה
על אכיפת החוק ועל שמירת זכויות העובדי הפלסטיניי המועסקי על ידי
ישראלי באיו"ש.
מפאת חשיבות נושא זכויות העובדי ,רגישותו והמשמעויות המדיניות והכלכליות
הנלוות לו ,ראוי שמתא פעולות הממשלה בשטחי וראש המנהא"ז בשיתו! משרד
התמ"ת יפעלו לאכיפת הוראות הדי בנושא הנדו המתקיימות באיו"ש .מ הראוי ג,
כי ראש המנהא"ז ,מתא פעולות הממשלה בשטחי ,משרד התמ"ת והיוע(
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המשפטי של איו"ש יפעלו בהקד ע משרד המשפטי לבחינת השינויי הנדרשי
בתחיקת הביטחו בנוגע לדיני העבודה באיו"ש ,ויביאו להכרעת הדרג המדיני את
דרכי הפעולה האפשריות ליישו השינויי.
הליקויי החמורי שהועלו בנושא אבטחת אזורי התעשייה מהווי פרצה ביטחונית
העלולה לסכ את השוהי באזורי התעשייה ואת תושבי ישראל מחשש של הברחת
חומרי לחימה ומפגעי מאיו"ש לישראל .על מפקד פקמ"ז בשיתו! ראש המנהא"ז
לפעול לתיקונ של ליקויי אלה ,ובכלל זאת להסדיר את נושא מינוי של נאמני
ביטחו ,ולפעול למיגור התופעה של "הלבנת סחורה".
על פקמ"ז ,המתפ"ש והמנהא"ז לפעול בנחרצות נגד תופעות של השתלטות על
קרקעות פרטיות ועל אדמות מדינה ,והקמת מבני ללא היתרי בנייה באזורי
התעשייה "מסילה" ו"עלי זהב"  תופעות המהוות פגיעה חמורה בסדרי שלטו 
ולהסדיר את פעילות של אזורי התעשייה "מסילה" ו"עלי זהב" בהתא לחוק .כמו
כ ,על המנהא"ז ועל המועצה האזורית שומרו לבדוק באופ פרטני את כל ההסדרי
הנדרשי בנושא איכות הסביבה בכל אחד מ המפעלי ולפעול ליישומ ,וכ לפעול
להקמת של התשתיות הנדרשות בכל אחד מאזורי תעשייה אלה ,כגו ביוב וניקוז.
מדוח זה עולה ,שאכיפת החוק באזורי התעשייה שבניהול ישראלי באיו"ש בכל
התחומי שנבדקו אינה מספקת כלל ועיקר .ראוי שהיוע( המשפטי לממשלה יית
דעתו על כל המתואר בדוח ,לרבות הפרות החוק.

♦
מבוא
באזור יהודה והשומרו )להל  איו"ש( פועלי כ 20אזורי תעשייה בניהול ישראלי ,חלק אזורי
תעשייה גדולי כמו ברק  ,מישור אדומי ואריאלמערב ,ובה מועסקי עובדי ישראליי רבי
וכ 5,800עובדי פלסטיניי .אזורי התעשייה שבניהול ישראלי באיו"ש ממוקמי בשטח .9C
בהסכ הביניי שנחת בי ישראל לבי הרשות הפלסטינית בספטמבר  ,1995ובחקיקה אשר
החילה אותו באיו"ש 10נקבע ,כי הסמכויות הביטחוניות ומרבית הסמכויות האזרחיות בשטח זה
נתונות בידי ישראל.
8

אזורי תעשייה בניהול ישראלי הוקמו על קרקעות המנוהלות על ידי הממונה על הרכוש הממשלתי
והנטוש באיו"ש ,אשר מקצה את הקרקעות לגופי העוסקי בהתיישבות באיו"ש .לאזורי התעשייה
שבניהול ישראלי באיו"ש יש לייחס ,בי השאר ,חשיבות כלכלית וביטחונית ,בהיות מספקי
תעסוקה לישראלי ולפלסטיני.
לפי מנשר בדבר סדרי השלטו והמשפט )אזור הגדה המערבית( )מס'  ,(2התשכ"ז ,1967יופעלו
בידי מפקד כוחות צה"ל באיו"ש  מפקד פיקוד המרכז  או בידי מי שנתמנה לכ) על ידיו ,או
__________________

8
9
10

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת  ,2009בענ התעשייה בלבד מועסקי באיו"ש
כ 4,100עובדי ישראליי.
גודלו של שטח זה הוא כ 4מיליו" דונ )כ 60%משטח איו"ש( ,ובו מפעיל המינהל האזרחי באיו"ש
סמכויות אזרחיות ,בעיקר בתחומי התשתית והמקרקעי" ,לרבות טיפול בהתיישבות הישראלית באיו"ש.
מנשר בדבר יישו הסכ הביניי )יהודה והשומרו"( )מס'  ,(7התשנ''ו.1995
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הפועל מטעמו ,כל סמכויות השלטו  ,החקיקה ,המינוי והמינהל הנוגעי לאיו"ש או לתושביו ,והוא
נושא באחריות הביטחונית והצבאית הכוללת באיו"ש.
המינהל האזרחי )להל  המנהא"ז( באיו"ש הוק על בסיס החלטת ממשלה מאוקטובר 1981
במטרה להפריד בי הפעילות הביטחונית לבי הפעילות האזרחית באיו"ש .ב 1981הוצא צו של
מפקד כוחות צה"ל באיו"ש ,11ובו נקבע כי "מוק בזה מינהל אזרחי באזור .המינהל האזרחי ינהל
את הענייני האזרחיי באזור בהתא להוראות צו זה ,לרווחתה ולטובתה של האוכלוסייה ולש
הספקת השירותי הציבוריי והפעלת ,בהתחשב בצור) לקיי מינהל תקי וסדר ציבורי".
המנהא"ז אחראי לפיקוח על נושאי הקשורי בפעילות אזורי התעשייה בניהול ישראלי באיו"ש.
המנהא"ז כפו* למפקדת תיאו פעולות הממשלה בשטחי )להל  המתפ"ש( ,שבראשה עומד
מתא פעולות הממשלה בשטחי ,שהוא קצי צה"ל בדרגת אלו* הכפו* לשר הביטחו  .ייעוד
המתפ"ש הוא ,בי היתר ,לייש את מדיניות הממשלה באיו"ש ולקדמה בתחומי אזרחיי ,בתיאו
משרדי הממשלה ,צה"ל וגורמי הביטחו בשגרה ובחירו ,ולהוות סמכות אזרחית להתיישבות
הישראלית באיו"ש בתחומי התכנו והתשתית.
בתקופה ינואר עד יוני  2011בדק משרד מבקר המדינה היבטי בפעילות של אזורי התעשייה
שבניהול ישראלי באיו"ש .חלק מהנתוני עודכנו באוגוסט  .2011בי היתר נבדקו ענייני הקשורי
לאבטחת אזורי התעשייה ,לאכיפת חוקי העבודה ולפעילות אזורי התעשייה טולכר )להל 
"מסילה"( ו"עלי זהב" .הביקורת נערכה בפיקוד המרכז )להל  פקמ"ז( ,במתפ"ש ,במנהא"ז,
במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל  -משרד התמ"ת( ובחלק מאזורי התעשייה באיו"ש
שבניהול ישראלי .להל הממצאי:
ועדת המשנה של ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח
על שולח הכנסת ולא לפרס נתוני בודדי מפרק זה לש שמירה על ביטחו המדינה ,בהתא
לסעי*  17לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח] 1958נוסח משולב[ .חיסיו נתוני בודדי אלה אינו
מונע את הבנת מהות הביקורת.

הגדרת אזורי תעשייה בניהול ישראלי
12

על אזורי התעשייה בניהול ישראלי באיו"ש הוחלו הוראותיה של דיני שוני בתחיקת הביטחו
שחוקקו ,בי היתר ,לש שמירה על הביטחו  ,על ביטחו הציבור ורכושו ועל קיו הסדר הציבורי.
המונח "אזור תעשייה שבניהול ישראלי" מוזכר בתחיקת הביטחו במספר חיקוקי )להל יכונו
חיקוקי אלה  דיני אזורי תעשייה( .משרד מבקר המדינה בח את דיני אזורי התעשייה והעלה
כלהל :

__________________

11
12

צו בדבר הקמת המינהל האזרחי )יהודה והשומרו"( )מס' ) ,(947התשמ"ב.(1981
תחיקת ביטחו" היא "חקיקה שחקק צה"ל על אזורי הממשל הצבאי ,שצה"ל מחזיק בה" )ÔÂÏÈÓ‰
 ,Ï"‰ˆ ÈÁÂÓÏהתשנ"ח ,1998בהוצאת אג"תוה"ד בצה"ל(.
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·„ÌÓÂÁ˙Â ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È ·˘ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡ Ï˘ ˙ÂÓ˘‰ ÌÈ ÈÂˆÓ ‡Ï ‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡ È È
ÈÎ ,ÔÈÂˆÈ ‰‡ÂÂ˘‰ Ì˘Ï ."ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È ·˘ ‰ÈÈ˘Ú˙ ¯ÂÊ‡" Á ÂÓ‰ ¯„‚Â‰ ‡ÏÂ ,13ÈÙ¯‚Â‡È‚‰
·„˙È Î˙ ÈÙÏ ‰ÈÈ˘Ú˙Ï „ÚÂÈÓ‰ ÁË˘"Î "‰ÈÈ˘Ú˙ ¯ÂÊ‡" Á ÂÓ‰ ¯„‚Â‰ ÈÏ‡¯˘È‰ ÔÈ
.14"1965-‰"Î˘˙‰ ,‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ· ‰˙ÂÚÓ˘ÓÎ ˙Ë¯ÂÙÓ
ÌÓÂÁ˙Â ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡ Ï˘ Ì‰È˙ÂÓ˘ ÔÂÈˆ ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˙ ˜Â‰ Ì‡‰ ¯Â¯· ‡Ï ,"ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È · ‰ÈÈ˘Ú˙ ¯ÂÊ‡" Á ÂÓÏ ‰¯„‚‰ ¯„ÚÈ‰·Â ,ÈÙ¯‚Â‡È‚‰
ÔÈ· ,ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È · „„Â· ÏÚÙÓ ÏÚÂÙ Â·˘ ¯ÂÊ‡· ‰Ï‡ ÌÈ È„ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ˙ÂÎÓÒ
˘¯ÂÊ‡· Ì‚ ;ÍÎ ‰¯„‚Â‰ ‡Ï˘ Ú˜¯˜· Ì‡ ÔÈ·Â ‰ÈÈ˘Ú˙Ï ¯„‚Â‰ ‰„ÂÚÈÈ˘ Ú˜¯˜· ÏÚÂÙ ‡Â‰
˙ÔÎÂ ;‰ÈÈ˘Ú˙ ¯ÂÊ‡ ˙Ï‰ ÈÓ ÔÂ‚Î ,ÈÏÂ‰È ÛÂ‚ ‡ÏÏ ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÏÚÙÓ ÂÁË˘·˘ ‰ÈÈ˘Ú
·‡˙È Î˙· ‰ÈÈ˘Ú˙Ï ¯„‚Â‰ ‡Ï ‰„ÂÚÈÈ˘ Ú˜¯˜· ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È · ÌÈÏÚÙÓ ÌÈÏÚÂÙ Â·˘ ¯ÂÊ
· ˙¯˘Â‡Ó Ú"·˙ ‡ÏÏ ÏÚÂÙ‰ "·‰Ê ÈÏÚ" ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡ ,‰Ó‚Â„Ï .(Ú"·˙ - ÔÏ‰Ï) ¯ÈÚ ÔÈÈ
)¯‡˘È ÈÙ¯‚Â‡È‚‰ ÌÓÂÁ˙Â ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡ Ï˘ ˙ÂÓ˘ ¯„ÚÈ‰ÏÂ ‰Ê ÔÈÈ ÚÏ .(ÔÏ‰Ï Â
‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡Ó ˙Â‡ˆÂÈ‰ ˙Â¯ÂÁÒÏ ‰˘Ú ‰ È ÂÁËÈ·‰ ˜Â„È·Ï Ú‚Â · ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙ÂÚÙ˘‰
‡:ËÂ¯ÈÙ‰ ÔÏ‰Ï .Ï‡¯˘ÈÏ ‰Ï
אזורי תעשייה שבניהול ישראלי נקבעו בהכרזה בדבר סגירת שטח )יישובי ישראליי( )יהודה
והשומרו( ,התשס"ב) 2002להל  הכרזה בדבר סגירת שטח או ההכרזה( כ"שטח צבאי סגור".
בהכרזה נקבע ,כי לא ייכנס אד ,למעט ישראלי" ,לשטח הסגור ולא ישהה בו ,אלא בהיתר מאת
מפקד צבאי או מי מטעמו ובהתא לתנאי ההיתר כאמור" .במבוא להכרזה נקבע שמת ההכרזה
"נחו" מטעמי ביטחו ולנוכח הנסיבות הביטחוניות המיוחדות השוררות באזור" .לאכיפת הוראות
ההכרזה יש חשיבות רבה ,והיא מחייבת הגדרה ברורה של המונח "אזורי תעשייה שבניהול
ישראלי" בהתחשב באיומי הקיימי על אזורי התעשייה ,כפי שצה"ל הגדיר ,וביניה :פיגוע או
אירוע חטיפה של ישראלי השוהי בה; החדרה של אמצעי לחימה ,חומרי דושימושיי 15או
מפגעי לישראל באמצעות סחורה היוצאת מאזורי התעשייה; גניבות ציוד וחומרי ,בי היתר
ממפעלי המחזיקי חומרי דושימושיי; והרס אמצעי ייצור ותשתיות של אזורי התעשייה )ראו
בהמש %בפרק "הכרזת אזורי תעשייה כשטח צבאי סגור"(.
צו בדבר סמכויות לש שמירה על ביטחו הציבור )יהודה והשומרו( )מס'  ,(1628התשס"ט,2009
מקנה למאבטחי אזרחיי הפועלי באזורי התעשייה שבניהול ישראלי סמכויות לביצוע חיפוש על
גופו של אד ,בכלי רכב ,במטע ובטובי; לדרישת הזדהות מאד ולתפיסת חפצי; ולעיכוב אד
וסמכויות נלוות.
הודעה בדבר קביעת נקודות מעבר טובי )יהודה והשומרו( ,התשס''ח ,2008מחייבת שהוצאת
טובי בכמות מסחרית מהאזור לישראל והבאת טובי מישראל לאזור תעשה רק דר %נקודות המעבר
המפורטות בתוספות להודעה )להל  מעברי( .במעברי אלה נעשה בידוק ביטחוני לכלל
הסחורה ,בי היתר על ידי הפעלת אמצעי טכנולוגיי מתקדמי ,כגו אמצעי לשיקו +סחורה
ומריח .16חובה זו אינה חלה על טובי שמקור באזורי תעשייה שבניהול ישראלי או ביישוב
__________________
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יצוי ,לש השוואה ,כי הוראות דיני אזורי תעשייה הוחלו ג ב"תחו היישובי הישראליי " באיו"ש
אשר הוגדר במדויק על ידי פירוט שמות היישוביי בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה
והשומרו( )מס'  ,(783התשל"ט" ,1979ובצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרו( )מס'
 ,(892התשמ"א") 1981להל " צווי בדבר ניהול מועצות( .תחומי השיפוט של יישובי אלה סומנו על
גבי מפות החתומות על יד מפקד כוחות צה"ל באיו"ש וצורפו לצווי .
צו לעידוד השקעות הו )קביעת התחומי של אזורי פיתוח( ,התשס"ג".2002
חומרי שוני וביניה חומרי כימיי הקיימי בשוק החופשי אשר יכולי לשמש להכנת חומרי נפ(
מסוגי שוני .
מריח הוא אמצעי טכנולוגי לגילוי חומרי נפ(.
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ישראלי או במתק צבאי ,אשר יכולי לעבור בכל אחד מהמעברי שבי איו"ש לישראל .17מטרתו
של הבידוק הביטחוני לסחורה היא ,בי היתר ,למנוע הברחות של אמצעי לחימה ומפגעי לישראל.
סידורי הבידוק והעברת הסחורות במעברי מכוני "גב אל גב".18
˘ÙÂÁ ÏÚ ˙ÂÏ·‚Ó ˙ÏË‰· ‰ÎÂ¯Î ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡ ÈÈ„ Ï˘ ÌÁÂÎÓ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙ÏÚÙ‰
Ï˘ ‰¯„‚‰ ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .Ì„‡ Ï˘ Â˙ÂÈË¯Ù· ‰ÚÈ‚Ù·Â ‰ÚÂ˙‰
Â·˘ ÈÙ¯‚Â‡È‚‰ ·Á¯Ó‰ ˙‡ ¯È„‚‰Ï Ô˙È ‡Ï ,"ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È·˘ ‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡" ÁÂÓ‰
˙ÂÎÓÒ‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÏÂÚÙÏ ÌÈÏÂÏÚ Ì‰Â ,ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ÌÈÁË·‡Ó‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï Ô˙È
Ô˙È Ì‰Ó˘ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡ ˙‡ ¯Â¯È·· ÌÂÁ˙Ï Ô˙È ‡Ï ,ÍÎÏ ÛÒÂ· .ÔÈ„· Ì‰Ï ˙È˜ÂÓ‰
ÚÂ‚ÙÏ ˙ÂÏÂÏÚ‰ ˙ÂÈÂÁËÈ· ˙ÂÚÙ˘‰ ÍÎÏÂ ,"·‚ Ï‡ ·‚" È¯·ÚÓ Í¯„ ‡Ï˘ ˙Â¯ÂÁÒ ¯È·Ú‰Ï
·˙.ÔÈ·ÂË ¯·ÚÓ ˙Â„Â˜ ˙ÚÈ·˜ ¯·„· ‰Ú„Â‰‰ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ Ô˙ÈÏÎ

היתרי עיסוק
לפי צו בדבר איסור על עיסוק )אזור הגדה המערבית( )מס'  ,(65התשכ"ז ,1967לא יפתח ישראלי
ולא ינהל באזור עסק מסחרי ולא יעסוק בו ,וכ לא יעסיק ולא יעביד בו אד ,אלא בהיתר מאת
הרשות המוסמכת ועל פי תנאי ההיתר )להל  היתר עיסוק(.
הנפקת היתר עיסוק מאפשרת למנהא"ז לקיי פיקוח ,בקרה ואכיפה על מבקשי היתרי העיסוק .לפי
הצו בדבר איסור על עיסוק ,רשאית הרשות המוסמכת לעניי הצו או מי שהוסמ %לכ %על ידי מפקד
האזור לסגור מקו המופעל בניגוד להוראות הצו .בנוס +לכ ,%הצו בדבר איסור על עיסוק קובע
למפר אותו עונש מאסר של שלוש שני או קנס או שניה יחדיו.
ראש ענ +כלכלה במנהא"ז )להל  רע" כלכלה( ,שהוא הרשות המוסמכת לעניי הצו בדבר איסור
על עיסוק ,כתב בעניי זה בינואר  2009ליוע" המשפטי של איו"ש )להל  יועמ"ש איו"ש( ולסג
ראש המנהא"ז כלהל" :היתרי העיסוק משמשי את המפעלי להצגת בפני בעלי עניי )לרבות
משרדי ממשלה( כמסמ %דמוי רישיו עסק ,המהווה הצהרה של הרשויות המוסמכות כי העסק
מתנהל לפי כל די".
··È¯ÂÊ‡· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÏÚÙÓ ÏÚ Âˆ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÏÚÙ ‡Ï Ê"‡‰Ó‰ ÈÎ ,‰ÏÚ ˙¯Â˜È
˙ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ˙‡ Ú·˜ ‡ÏÂ ,˜ÂÒÈÚ È¯˙È‰ ‡ÏÏ ÌÈÏÚÂÙ‰ ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È·˘ ‰ÈÈ˘Ú
‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡· ÌÈÏÚÙÓ‰ ÏÎ 2008 ¯‡ÂÈÓ ÏÁ‰ ÈÎ ,˙¯Â˜È·· ‰ÏÚ „ÂÚ .Ì˙˜Ù‰Ï
"È¯˙È‰ Ê"‡‰Ó‰ Ì‰Ï ˜ÈÙ‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏÂ ,Ê"‡‰Ó‰Ó ˜ÂÒÈÚ È¯˙È‰ ‡ÏÏ ÌÈÏÚÂÙ "‰ÏÈÒÓ
˙ÏÚ ¯ÒÂ‡‰ ,˜ÂÒÈÚ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡ ¯·„· ÂˆÏ „Â‚È· ,ÌÈÈÈËÒÏÙ ÌÈ„·ÂÚ ˙Â‡Ó ˙˜ÒÚ‰Ï ‰˜ÂÒÚ
.˜ÂÒÈÚ È¯˙È‰ ‡ÏÏ ÌÈ„·ÂÚ ˜ÈÒÚ‰Ï ÈÏ‡¯˘È

__________________

17
18

למעט תוצרת חקלאית בכמות מסחרית שנית להעבירה רק בחלק מהמעברי .
"גב אל גב" " השיטה הנהוגה להעברת סחורות ובידוק במעברי בי ישראל לבי איו"ש ,ולפיה
הסחורה המגיעה מצד אחד של המעבר נפרקת מהמשאית ועוברת בידוק ביטחוני במתח הבידוק,
ולאחריו מועמסת על משאית המגיעה מהצד השני של המעבר ומובלת ליעדה .בשיטה זו מנותק הקשר
בי מוביל הסחורה לבי המקבל.
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רע" כלכלה כתב בעניי זה בינואר  2009ליועמ"ש איו"ש ולסג ראש המנהא"ז כלהל" :בהתא
להמלצת היועמ"ש ]איו"ש[ אנו ] ÌÈÏÚÙÓÏ ˜ÂÒÈÚ È¯˙È‰ ˜ÙÏ ‡Ï˘ ÌÈˆÈÏÓÓב'מסילה'[ שכ
המפעלי אינ מוסדרי תכנונית" )ההדגשה במקור(.
נציג יועמ"ש איו"ש הודיע למשרד מבקר המדינה במאי  ,2011כי "קיי צור %להסדיר הסוגיה מול
ענ +כלכלה ]במנהא"ז[ לתיקו נוהלי הנפקת היתרי תעסוקה למעסיקי הישראליי" .במועד סיו
הביקורת ,יוני  ,2011טר תוקנו נהלי אלו.
"‰ÏÈÒÓ" ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡· ÌÈÏÚÙÓÏ Ú‚Â· ÂÊ Â˙ÂÏ‰˙‰· ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÂÊ‡· ÌÈÏÚÙÓÏ ˜ÂÒÈÚ È¯˙È‰ ˜ÙÈ ‡Ï ‡ÒÈ‚ „ÁÓ :ÌÈÙÈÚÒ‰ È˙˘ ÏÚ Ê"‡‰Ó‰ ÁÒÙ
˜ÈÚ‰ Û‡Â ,˜ÂÒÈÚ È¯˙È‰ ‡ÏÏ Ì˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰ ˙‡ ¯È˙‰ ‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ ,"‰ÏÈÒÓ" ‰ÈÈ˘Ú˙‰
Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÈÎ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .ÌÈÈÈËÒÏÙ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈ¯˙È‰ Ì‰Ï
ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï Ê"‡‰Ó‰ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ· ˙Ó‚ÂÙ ˜ÂÒÈÚ È¯˙È‰ ‡ÏÏ ÌÈÏÚÙÓ
˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ ,˜ÂÒÈÚ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡ ¯·„· Âˆ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï Ê"‡‰Ó‰ ÏÚ .ÌÈÏÚÙÓ‰
.˜ÂÒÈÚ‰ È¯˙È‰ Â˜ÙÂÈ Ì‰ÈÙ ÏÚ˘ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜‰

אכיפת חוקי העבודה במפעלי ישראליי באיו"ש
.1

החלת חוקי העבודה הישראליי באיו"ש

באיו"ש קיימי עשרות מקומות תעסוקה שבה ישראלי מעסיקי ישראלי ופלסטיני .בתחו
ההתיישבות הישראלית באיו"ש חלי על העובדי הישראליי חוקי עבודה ישראליי שאינ חלי
על העובדי הפלסטיניי.19
באוקטובר  2007פסק בית המשפט העליו בשבתו כבג"" בעתירה בעניי הדי החל על יחסי
העבודה בתחו ההתיישבות הישראלית באיו"ש )להל  עניי "קו לעובד"( .20העתירה נסבה על
פסק דינו של בית הדי הארצי לעבודה בעניי תביעות שהגישו לבתי הדי האזוריי לעבודה עובדי
פלסטיניי שהועסקו באיו"ש על ידי חברות ישראליות פרטיות שמפעליה ממוקמי באיו"ש ,ועל
ידי המועצה המקומית גבעת זאב .התובעי ביקשו כי ישולמו לה שכר מינימו ,פיצויי פיטורי
וזכויות סוציאליות שונות בהתא לדי הישראלי .בג"" קיבל את העתירה ,וקבע ,כי האבחנה
הקיימת בי עובד ישראלי לעובד פלסטיני המועסקי באיו"ש היא ,בנסיבותיה ,פסולה וכי על פי
כללי ברירת הדי" ,אי מנוס מאשר לקבוע כי הדי אשר יש להחיל על יחסי העבודה הנדוני  הוא
הדי בעל 'מירב הזיקות' לחוזי ההעסקה  הוא הדי הישראלי".
בפסק הדי נכתב ,כי "כללי אלה ,המתגבשי בחלל נורמטיבי המושפע מערכי היסוד של החברה
הישראלית וממושכלות היסוד של קהילת העמי כולה ,באי למנוע דפוסי העסקה בלתי שוויוניי
שבבסיס אבחנה הנסמכת א %ורק על שיוכ הלאומי והאתני של העובדי".
__________________

19

20

מפקד כוחות צה"ל באיו"ש החיל במסגרת תחיקת הביטחו מקצת מהוראות החקיקה הישראלית
הנוגעת לדיני עבודה על יחסי העבודה בי ישראלי בתחומי ההתיישבות הישראלית באיו"ש באמצעות
הוספת לתקנו המועצות האזוריות )יהודה והשומרו( ,התשל"ט" ,1979ולתקנו המועצות המקומיות
)יהודה והשומרו( ,התשמ"א".1981
בג"(  ,ÌÈ¯Á‡Â ÌÈÏ˘Â¯È· ‰„Â·ÚÏ Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È· „‚ ÌÈ¯Á‡Â "„·ÂÚÏ Â˜" ˙˙ÂÓÚ ,5666/03תקדי.
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בעקבות פסק הדי ,כתב היועמ"ש של משרד התמ"ת ליוע" המשפטי לממשלה בדצמבר  ,2007כי
"התעוררו במשרד התמ"ת ,בלשכה המשפטית וביחידות האכיפה ,שאלות לגבי משמעויותיו ]של
פסק הדי[ בכלל ולגבי פעילות משרד התמ"ת בפרט" .עוד כתב ,כי בנובמבר  2007כינס דיו בנושא
השפעות פסק הדי על פעולות משרד התמ"ת ,ובו הנחה את יחידות משרד התמ"ת לפעול כמפורט
במכתבו ,והוא מדווח על כ %ליוע" המשפטי לממשלה כדי שתהיה בידיו אפשרות להנחותו .באותו
דיו סוכ שיועמ"ש איו"ש יפעל לבחינת הצור %בשינוי תחיקת הביטחו בנושא משפט העבודה,
בתיאו ע משרד התמ"ת וע משרד המשפטי .במענה למכתבו השיבה לשכת היוע" המשפטי
לממשלה בינואר  ,2008כי היוע" המשפטי לממשלה ביקש ממר מלכיאל בלס ,המשנה ליוע"
המשפטי לממשלה )ייעו"( ,לטפל בנושא.
חבר הכנסת דאז ,ר כה ,יו"ר הוועדה המיוחדת של הכנסת לבחינת בעיית העובדי הזרי ,כתב
בעניי זה ביולי  2008ליוע" המשפטי לממשלה ולמתא פעולות הממשלה בשטחי דאז ,אלו+
)מיל'( יוס +מישלב ,כי "לאור פסיקת בג"צ ...המכירה בחובה להחלת חוקי העבודה על מעסיקי
ועובדי באיו"ש ,הוועדה קוראת ליועמ"ש ,לאלו +פיקוד מרכז ,ולמתא פעולות ]הממשלה[
בשטחי ,להגיע במהרה להסדר הנושא ולסיכו האמצעי להחלת ואכיפת כל חוקי העבודה
ובכלל חוקי הבטיחות והגיהות על עובדי פלסטיניי המועסקי בידי מעסיקי ישראליי
באיו"ש .כיו"ר הוועדה אני מצפה כי כ 10חודשי לאחר פסיקת בג"" בנושא ,יינקטו הצעדי
הדרושי ליישו ההחלטה".
במר"  ,2011כשלוש שני וחצי לאחר מת פסק הדי בעניי "קו לעובד" ,שלח יועמ"ש איו"ש
למשנה ליוע" המשפטי לממשלה )ייעו"( חוות דעת בנושא "התאמת דיני העבודה הנוגעי
למעסיקי ישראליי באיו"ש לדיני בישראל" .בחוות הדעת ,שהתבססה על עבודת מטה פנימית
שערכה לשכת יועמ"ש איו"ש ,נכתב ,כי נדרשי תיקוני חקיקה ,בי היתר ,לצור %אכיפת פסק הדי
בעניי "קו לעובד".
במאי  2011התקיי דיו בראשות המשנה ליוע" המשפטי לממשלה )ייעו"( ,בנושא "התאמת דיני
העבודה הנוגעי למעסיקי ישראליי באיו"ש" ,והוחלט על הקמת צוות מקצועי במשות +ע
יועמ"ש איו"ש ,משרד המשפטי ,משרד התמ"ת ומשרד האוצר.
·‡˙Â‡¯Â‰Ó ˙ˆ˜Ó :ÂÈÚ· ·ˆÓ‰ ¯˙Â ,ı"‚· ˙˜ÈÒÙ ¯Á‡Ï ÌÈ˘ Ú·¯‡Î ,2011 ËÒÂ‚Â
ÌÈÈÏ‡¯˘È ÌÈ˜ÈÒÚÓ ÔÈ· ‰„Â·Ú‰ ÈÒÁÈ ÏÚ ˜¯ ˙ÂÏÁ ‰„Â·Ú ÈÈ„Ï Ú‚Â· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰˜È˜Á‰
ÈÒÁÈ ÏÚ ˙ÂÏÁ ÔÈ‡Â ,˘"ÂÈ‡· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ÈÓÂÁ˙· ˜¯Â ÌÈÈÏ‡¯˘È ÌÈ˜ÒÚÂÓ ÔÈ·Ï
˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ÈÓÂÁ˙Ï ıÂÁÓ ÈÎ ,ÔÈÂˆÈ .ÌÈÈËÒÏÙ ÔÈ·Ï ÌÈÏ‡¯˘È ÔÈ· ‰„Â·Ú‰
·‡ÈÏ‡¯˘È ˜ÈÒÚÓ ÏÚ ‰„Â·Ú ÈÈ„Ï Ú‚Â· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰˜È˜Á‰ ˙Â‡¯Â‰ ÂÏÁÂ‰ ‡Ï ˘"ÂÈ
·‡.21„Á‡Î ÌÈÈËÒÏÙÂ ÌÈÏ‡¯˘È ,ÂÈ„·ÂÚ ÏÏÎÏ ÒÁÈ· ,˘"ÂÈ
המשנה ליוע" המשפטי לממשלה )ייעו"( ,מר מלכיאל בלס ,מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה
מספטמבר  ,2011כי משרדו מטפל בענייני שוני הנוגעי לאיו"ש" ,והוא עוסק בהתאמת חקיקת
האזור לצרכי המשתני מעת לעת ,בכל תחומי הממשל" .עוד מסר ,כי "המטלה של בחינה כוללת
]של[ דיני העבודה ,עליה סוכ בישיבה שהתקיימה במשרד התמ"ת ...ארכה ליועמ"ש איו"ש
למעלה משלוש שני"; לדבריו ,במר"  2011פנה אליו יועמ"ש איו"ש לראשונה בהצעה לבחינה
מחודשת של החלת דיני העבודה באיו"ש והתנעת עבודת המטה בנושא; "כעת ,משהייתה בפנינו
חוות דעת מפורטת ומקיפה ,יזמתי מיד ישיבה בנושא במשרדי ...ב .11.5.11בעקבות הישיבה
חולקו מטלות ,והחלה עבודת מיפוי רחבה במשרד התמ"ת וביועמ"ש איו"ש לבחינת דיני העבודה
__________________

21

למעט חובת תשלו שכר מינימו לכל עובד המועסק באיו"ש שהוטלה על המעסיק הישראלי מתוק+
צו בדבר העסקת עובדי במקומות מסוימי )יהודה והשומרו( )מס'  (967התשמ''ב" .1982
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הרלוונטיי לאיו"ש ולבחינת אופ אימו" הדיני .בתו מיפוי ראשוני זה נערכה ישיבת המש%
במשרדי ביו  ,8.8.11בה נדונו הדיני אות יש לאמ" תחילה ,וכ סוגיות הנוגעות לסמכות
האכיפה של פקחי משרד התמ"ת באיו"ש".
ÈÎ ,Ú·˜ ‰·˘ ,"„·ÂÚÏ Â˜" ÔÈÈÚ· ı"‚· ˙˜ÈÒÙ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,‰È˙Â·ÈÒ· ,‡È‰ ˘"ÂÈ‡· ˜ÒÚÂÓ‰ ÈÈËÒÏÙ „·ÂÚÏ ÈÏ‡¯˘È „·ÂÚ ÔÈ· ˙ÓÈÈ˜‰ ‰Á·‡‰
Ú‚Â· ÔÂÁËÈ·‰ ˙˜ÈÁ˙ ÔÂ˜È˙· Í¯Âˆ‰ ˙ÈÁ· ‡˘Â· ˙È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ,‰ÏÂÒÙ
‰˙Î‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .‰˙ÏÈÁ˙· ˜¯ ˙‡ˆÓ ‰„Â·Ú ÈÈ„Ï
˘.˘"ÂÈ‡ ˘"ÓÚÂÈ Ïˆ‡ ÔÂ„‰ ‡˘Â· ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ Ï
˙ÂÈÈ„Ó‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰Â Â˙Â˘È‚¯ ,‡˘Â‰ ˙Â·È˘Á ˙‡ÙÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
,ÌÈÁË˘· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ Ì‡˙Ó ÈÎ ,ÈÂ‡¯ ,ı"‚· ˙˜ÈÒÙ ÁÎÂÂ ÂÏ ˙ÂÂÏ‰ ˙ÂÈÏÎÏÎ‰Â
¯‡˘ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÌÚ Ì„˜‰· ÂÏÚÙÈ ,˘"ÂÈ‡ ˘"ÓÚÂÈÂ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ,Ê"‡‰Ó‰
‚¯„‰ ˙Ú¯Î‰Ï Â‡È·ÈÂ ,˘"ÂÈ‡· ‰„Â·Ú‰ ÈÈ„Ï Ú‚Â· ÔÂÁËÈ·‰ ˙˜ÈÁ˙ ÔÂ˜È˙· Í¯Âˆ‰ ˙ÈÁ·Ï
.ÌÈÈÂÈ˘‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙ÂÈ¯˘Ù‡‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ÈÈ„Ó‰
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תשלו שכר מינימו

צו בדבר העסקת עובדי במקומות מסוימי )יהודה והשומרו( )מס'  (967התשמ''ב ) 1982להל 
צו בדבר העסקת עובדי( ,שהוציא מפקד כוחות צה"ל באיו"ש ,קובע כי אד המועסק ביישוב
ישראלי באיו"ש "זכאי לקבל ממעבידו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימו ,וכ יהיה זכאי
לתוספת יוקר ,הכל כפי תקפ בישראל מעת לעת" .יישוב לעניי הצו הוא כל אחד מהיישובי
באיו"ש  מועצות מקומיות והיישובי שבתחו המועצות האזוריות  שהוקמו לפי צווי המפקד
הצבאי ותחומ מתוח במפות שנחתמו על ידיו .לפי הוראות הצו בדבר העסקת עובדי ,מעביד
המעסיק אד בניגוד להוראות הצו צפוי לקנס או לשנת מאסר.
קצי מטה )קמ"ט( תעסוקה 22במנהא"ז ,המשמש כממונה לעניי הצו בדבר העסקת עובדי ,כתב
ביוני  2006בעניי הצור %בהחלת חובת תשלו שכר מינימו באיו"ש ג מחו" ליישובי
הישראליי ,כי היא "תהווה בסיס שווה לתחרות הוגנת בי מפעלי העוסקי בתחומי זהי,
כשהמצב היו הוא מצב מובנה לתחרות לא הוגנת בשל פערי בתשלומי שכר ,ומאיד %תיצור
אפשרות לקליטת עובדי ישראליי במפעלי מחו" ליישובי ]הישראליי[".
בתיקו שהוכנס לצו בדבר העסקת עובדי בנובמבר  2007ונכנס לתוק +בינואר  2008נקבע ,בי
היתר ,כי הוראת הצו המחייבת תשלו שכר לעובד שלא יפחת משכר מינימו תחול ג על "העסקת
תושב באזור או אד ,לפי העניי ,כאשר ההעסקה נעשית בידי מעסיק ישראלי באזור ,א +מחו"
לישוב ]ישראלי באיו"ש[" .תיקו החקיקה נעשה ,בי היתר ,על רקע איתחולת הוראות הצו המקורי
על העסקת של עובדי ישראליי ופלסטיניי מחו" לתחומי היישובי הישראליי באיו"ש
וביניה אזורי תעשייה בניהול ישראלי ועל רקע פסיקת בג"" בעניי "קו לעובד".
מתוק +מינויו של קמ"ט תעסוקה לממונה לעניי הצו בדבר העסקת עובדי הוא האחראי לביצוע
פיקוח ואכיפה על קיו הוראות הצו ולצור %כ %ניתנו לו ,בי היתר ,כל סמכות וכל מינוי שהוקנה על
פי חוק העבודה הירדני לשר לענייני הסוציאליי והעבודה )להל  שר העבודה הירדני( ולעובדי
משרדו.
__________________

22

קמ"ט תעסוקה כפו +מקצועית למשרד התמ"ת ,ומינהלית לראש המנהא"ז ,ופעולותיו מתואמות על ידי
רע" כלכלה.
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מעסיק ישראלי המעוניי להעסיק עובדי פלסטיניי באיו"ש נדרש להגיש לקמ"ט תעסוקה בקשה
חתומה ,ובה עליו לציי את פרטי העובדי שהוא מבקש להעסיק לש הנפקת רישיו עבודה עבור
כל אחד מה )להל  היתר תעסוקה( .הבקשה כוללת הצהרה ,כי "איעמידה בכל הוראה על פי די
או תחיקת ביטחו בנוגע להעסקת העובדי ותנאי העסקת ,תגרור בנוס +לכל הוראה בדי
ובתחיקת ביטחו את ביטול ההיתר ]התעסוקה[ או איחידושו".
··˙ÂÙËÂ˘ ˙Â¯Â˜È· ˙ÎÈ¯Ú ÏÚ Â„ÈÙ˜‰ ‡Ï ˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÂ Ê"‡‰Ó‰ ÈÎ ,‰ÏÚ ˙¯Â˜È
·¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ˙·ÂÁ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï È„Î ,˘"ÂÈ‡· ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È·˘ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡·˘ ÌÈÏÚÙÓ
:ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï .˘"ÂÈ‡· ÌÈÈÏ‡¯˘È ÌÈ˜ÈÒÚÓ ÏÚ ÌÂÓÈÈÓ‰
בפברואר  2006התקיי דיו בנושא אכיפת תשלו שכר מינימו לפלסטיני המועסקי ביישובי
ישראליי באיו"ש בראשות המשנה ליוע" המשפטי לממשלה )ייעו"( ונציגי של משרד
המשפטי ,משרד התמ"ת ,הפרקליטות הצבאית והמנהא"ז .קמ"ט תעסוקה במנהא"ז מסר באותו
דיו ,כי המנהא"ז אינו ערו %לאכו +את הוראת הצו בדבר העסקת עובדי בנוגע לחובת תשלו שכר
מינימו לעובדי הפלסטיניי המועסקי ביישובי הישראליי באיו"ש ,ואי לו את כוח האד
הדרוש לביצוע האכיפה בנושא זה .המשנה ליוע" המשפטי לממשלה )ייעו"( סיכ באותו דיו ,כי
אג +האכיפה ביחידת הסמ %לעובדי זרי )להל  יחידת הסמ (%במשרד התמ"ת יאכו +את הוראות
הצו בנושא.
באפריל  2006חת קמ"ט תעסוקה על כתב מינוי המסמי %את מפקחי העבודה של אג +האכיפה
ביחידת הסמ %של משרד התמ"ת לשמש כמפקחי לעניי אכיפת חובת תשלו שכר מינימו
באיו"ש על פי הצו בדבר העסקת עובדי.
בהחלטת ממשלה מ 13.4.08נקבע ,כי במשרד הפני תוק יחידת סמ %בש "רשות האוכלוסי,
ההגירה ומעברי הגבול" )להל  רשות ההגירה( ,וכי יחידת הסמ %לעניי עובדי זרי שבמשרד
התמ"ת תועבר למשרד הפני .ב 15.6.08החליטה הממשלה ,כי אכיפת חוקי העבודה בתחומי
הנוגעי להבטחת זכויות עובדי פלסטיניי יישארו בטיפול משרד התמ"ת .ביוני  2010הועברה
האחריות לאכיפת חובת תשלו שכר מינימו באיו"ש לפי הצו בדבר העסקת עובדי מיחידת
הסמ %לאג +האכיפה של מינהל ההסדרה והאכיפה שבמשרד התמ"ת )להל  אג +האכיפה(.
¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ˙·ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯·Ú‰ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,‰ÙÈÎ‡‰ Û‚‡Ï ÍÓÒ‰ ˙„ÈÁÈÓ ˘"ÂÈ‡· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ¯·„· Âˆ‰ ÈÙÏ ˘"ÂÈ‡· ÌÂÓÈÈÓ
,2006 ÏÈ¯Ù‡Ó ‰„Â·Ú‰ ÈÁ˜ÙÓ Ï˘ ÈÂÈÓ‰ ·˙Î Ï˘ ÂÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ‰˜ÂÒÚ˙ Ë"Ó˜ ÏÚ ‰È‰
.ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂÈ˘Ï ÂÓÈ‡˙‰ÏÂ ,¯ÂÓ‡Î
··˙"Ó˙‰ „¯˘Ó· ÍÓÒ‰ ˙„ÈÁÈ ‰ÓÈÈ˜ 2010 ÈÂÈ „ÚÂ 2006 ÏÈ¯Ù‡Ó ÈÎ ,‰ÏÚ ˙¯Â˜È
·‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡ 20-Î ÍÂ˙Ó ‰Ú·¯‡· ˜¯ ÌÂÓÈÈÓ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ‡˘Â· ˙ÂÙËÂ˘ ˙Â¯Â˜È
·‡‡Ï ‰˜ÂÒÚ˙ Ë"Ó˜Â ÍÓÒ‰ ˙„ÈÁÈ ."‰ÏÈÒÓ"Â ÌÈÓÂ„‡ ¯Â˘ÈÓ ,·¯ÚÓ-Ï‡È¯‡ ,Ô˜¯· :˘"ÂÈ
˜·˙ÂÏÈÚÙÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ‰„Â·Ú‰ ÈÎ¯„ ˙‡Â Ì‰ÈÈ· ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ¯È„Ò‰˘ Ï‰Â ÂÚ
˙Â·¯Ï ,‰˜ÂÒÚ˙ Ë"Ó˜ÏÂ ÍÓÒ‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÁ˜ÙÓÏ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ,˘"ÂÈ‡· ‰ÙÈÎ‡‰
˙ÂÈÈ„Ó ˙ÚÈ·˜Ï ÂÏÚÙ ‡Ï ‰˜ÂÒÚ˙ Ë"Ó˜Â ÍÓÒ‰ ˙„ÈÁÈ ÈÎ ,‰ÏÚ „ÂÚ .Ì‰ÈÈ· Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰
‡.Âˆ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÏÚ ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ ÔÈÈÚÏ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ˙ÚÈ·˜ÏÂ ˙Ù˙Â˘Ó ‰ÙÈÎ
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‡˘¯ Û‚‡‰ Í¯Ú ‡Ï 2011 ÈÂÈ „ÚÂ 2010 ÈÂÈÓ ÏÁ‰ ÈÎ ,‰ÏÚ ‰ÙÈÎ‡‰ Û‚‡ ˙ÂÏÈÚÙÏ
·ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È·˘ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ÈÏÚÙÓ· ÌÂÓÈÈÓ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ˙·ÂÁ ‡˘Â· ˙ÂÙËÂ˘ ˙Â¯Â˜È
·‡˙Â·˜Ú· ‰˙˘Ú ‰Ê ‡˘Â· Â˙ÂÏÈÚÙ ¯˜ÈÚÂ ,ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ¯·„· Âˆ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ,˘"ÂÈ
˙˙˜ÂÏÁ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ Ï‰Â ÂÚ·˜ ‡Ï ‰ÙÈÎ‡‰ Û‚‡Â ‰˜ÂÒÚ˙ Ë"Ó˜ ÈÎ ,‰ÏÚ „ÂÚ .˙ÂÂÏ
Û‚‡ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÁ˜ÙÓÏ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ‰„Â·Ú‰ ÈÎ¯„Â ‰„Â·Ú‰
Ì¯Ë ÌÈÙÂ‚‰ È˘ ÈÎÂ ,Ì‰È˘ ÔÈ· Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰ ÔÈÈÚÏ ˙Â·¯Ï ,‰˜ÂÒÚ˙ Ë"Ó˜ÏÂ ‰ÙÈÎ‡‰
˜·.Âˆ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÏÚ ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÈÈÚÏ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„ÒÂ ˙Ù˙Â˘Ó ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈÈ„Ó ÂÚ
בנושא אכיפת שכר המינימו כתב רע" כלכלה באוקטובר  2010לראש המנהא"ז ולסגנו ,בי היתר,
כי בעבר סוכ על ידי היוע" המשפטי לממשלה ,כי על יחידת הסמ %לבצע אכיפה ג על העסקת
פועלי פלסטיניי באיו"ש ,אול עקב מחסור בכוח אד ובעיות ביטחוניות "לא מבוצעות ביקורות
על העסקת פועלי פלסטיניי באיו"ש מזה מספר שני למעט שתי ביקורות שבוצעו בשנה
החולפת ...אנו מדווחי כיו על תופעות פסולות בהעסקת פלסטיני בתחומי ההתיישבות ...כיו
לא מתבצעת בקרה רישומית על תשלומי שכר מינימו וזכויות סוציאליות בגי העסקת פועלי
פלסטיניי בהתיישבות ,בדומה להעסקת עובדי פלסטיניי בתחומי הקו הירוק ...איעריכת בקרה
זו ...והיעדר ביקורת ואכיפה בשטח ,גורמי להתרחבות תופעות פסולות של פגיעה ממשית בזכויות
הבסיסיות של הפועלי הפלסטיניי ומזמיני ביקורת בינלאומית".
משרד התמ"ת מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר  ,2011כי הוא הכי הסמכות חדשות
למפקחי עבודה שתיחתמנה בקרוב על ידי שר התמ"ת ,וכי הוא "יגבש נוהל דרכי עבודה בכל
הקשור לסמכויות המקבילות הקיימות לאג +ולקמ"ט תעסוקה" .עוד מסר ,כי "לאחר חוות הדעת
של היועמ"ש של המשרד ]התמ"ת[ משנת  2007בנוגע לבג"צ גבעת זאב ]עניי 'קו לעובד'[ וכ
בהתחשב בעבודת הצוות הבינמשרדי בראשות המשנה ליועמ"ש בנוגע לאכיפת חוקי עבודה
באיו"ש ,נערכת חשיבה מחדש לגבי סמכויות האכיפה באיו"ש".
˙Â˘¯„‰ ˙Â¯Â˜È·‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ,‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‡ÌÂÓÈÈÓ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ‡˘Â· ÌÈÈÏ‡¯˘È‰ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ÏÚ ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È· ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ
ÈÎÓÒÓÓ ‰ÏÂÚÎÂ ,˘"ÂÈ‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÏÎ Ï˘ Ì¯Î˘· ‰ÚÈ‚Ù Ì¯‚È‰Ï ‰ÏÂÏÚ
-È‡ ,ÍÎÏ ÛÒÂ· .Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ·Â ÌÈÈÈËÒÏÙ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì¯Î˘· ‰ÚÈ‚Ù ‰Ó¯‚ ,Ê"‡‰Ó‰
‡ÌÈÏÚÙÓ ÔÈ· ˙‚Â‰-È˙Ï· ˙Â¯Á˙Ï ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ÌÂÓÈÈÓ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ¯·„· Âˆ‰ ˙ÙÈÎ
¯Î˘Ó ÍÂÓ‰ ¯Î˘ ÌÈÓÏ˘Ó‰ ÌÈÏÚÙÓ ÔÈ·Ï ,ÌÂÓÈÈÓ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ˙·ÂÁ ÏÚ ÌÈ„ÈÙ˜Ó‰
‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â· ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ ‰„Ù˜‰-È‡ ÈÎ ,ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÌÂÓÈÈÓ‰
‰˙Â‡ ‰‚ÈˆÓÂ ,˙ÈÓÂ‡Ï-ÔÈ·‰ Ï‰˜‰ ˙Ú„· ‰„ÓÚÓ·Â Ï‡¯˘È ˙È„Ó Ï˘ ‰ÈÂÓÈ„· ˙Ú‚ÂÙ
ÌÈÈÈËÒÏÙ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚÂ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ ‰„ÈÙ˜Ó ‰È‡˘ ‰È„ÓÎ
.˘"ÂÈ‡· ÌÈÏ‡¯˘È È„È ÏÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰
˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÌÚ ÌÂ‡È˙· ÏÂÚÙÏ Ê"‡‰Ó‰Â ˘"Ù˙Ó‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ïˆ‡ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì¯Î˘ ÈÎ ÁÈË·‰Ï È„Î ,ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ¯·„· Âˆ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï
.ÌÂÓÈÈÓ‰ ¯Î˘Ó ˙ÁÙÈ ‡Ï ˘"ÂÈ‡· ÌÈÈÏ‡¯˘È ÌÈ˜ÈÒÚÓ
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בטיחות וגיהות בעבודה

הפעילות בתחומי הבטיחות והגיהות בעבודה מיועדת להבטיח את שלומ ובריאות של העובדי
במקומות עבודת ,לשמור על רכוש וציוד ולמנוע נזקי כלכליי.
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לפי נתוני המנהא"ז ,ביוני  2011היו בתוק 23,485 +היתרי תעסוקה לפלסטיני המועסקי על ידי
ישראלי באיו"ש ,בעיקר בענפי הבנייה ) ,(12,908התעשייה ) ,(6,051השירותי )(2,792
והחקלאות ) (5,809) 25% .(1,617מתוכ היו עבור פלסטיני המועסקי באזורי תעשייה שבניהול
ישראלי בענפי תעשייה ,כגו מתכת ,כימיה ,פלסטיק ,רהיטי ,טקסטיל ומזו .כאמור ,בשנת 2009
הועסקו בענפי התעשייה באיו"ש כ 4,100עובדי ישראליי .חלק מהמפעלי מחזיקי
ומשתמשי בחומרי מסוכני כהגדרת בתקנות הבטיחות בעבודה )גיליו בטיחות ,סיווג ,אריזה,
תיווי וסימו של אריזות( ,התשנ"ח.1998
 :˘"ÂÈ‡· ‰„Â·Ú· ˙Â‰È‚‰Â ˙ÂÁÈË·‰ ÈÈ„ Ï˘ È·ÈËÓ¯Â‰ ÒÈÒ·‰בבסיס דיני הבטיחות בעבודה
באיו"ש עומדות הוראות חוק העבודה הירדני המתייחסות לנושא "בריאות ,בטיחות ונוחות" .בחוק
העבודה הירדני נקבעו סמכויות השרי האחראי לביצוע החוק ,וביניה שר העבודה הירדני אשר
סמכויותיו כוללות ,בי היתר ,את הסמכות למינוי מפקחי עבודה.
במסגרת תחיקת הביטחו החיל מפקד כוחות צה"ל באיו"ש חלק מהחקיקה הישראלית הנוגעת
לדיני עבודה על יחסי העבודה בי מעסיקי ישראליי לבי מועסקי ישראליי בתחומי
ההתיישבות הישראלית באיו"ש באמצעות הוספתו לתקנו המועצות האזוריות )יהודה והשומרו(,
התשל"ט ,1979ולתקנו המועצות המקומיות )יהודה והשומרו( ,התשמ"א) 1981להל  תקנוני
המועצות( .לתקנוני אלה לא הוספו חלק מהדיני שה ביסוד דיני הבטיחות בעבודה בישראל,
כמו פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח משולב[ התש"ל ,1970חוק ארגו הפיקוח על העבודה,
התשי"ד ,1954ותחיקת המשנה מכוח.
בישראל הוק שירות הפיקוח על העבודה מכוח חוק ארגו הפיקוח על העבודה ,הפועל כאג+
מינהלי במשרד התמ"ת )להל  אג +הפיקוח( .תפקידי אג +הפיקוח לפי חוק זה ה בעיקר :לפקח
על קיו הוראותיו של חיקוק שביצועו בסמכות שר התמ"ת; לפקח על הבטיחות ,על הגיהות
המקצועית ועל הרווחה במקומות העבודה ,ולהדרי %בה את העובדי ואת המעבידי .החוקי
העיקריי בנושאי של בטיחות ושל גיהות תעסוקתית בעבודה  לרבות תקנות וצווי רבי
שהוצאו מכוח  שעל אכיפת מופקד אג +הפיקוח ה :חוק ארגו הפיקוח על העבודה ופקודת
הבטיחות בעבודה.
פעילות אג +הפיקוח בתחומי הבטיחות והגיהות במקומות העבודה נועדה להפחית את הסיכוני
לעובדי ,ולהבטיח שהמעסיקי מבצעי את הפעולות הדרושות להגנה על שלומ ועל בריאות
של העובדי .אג +הפיקוח עור %פעולות פיקוח ואכיפה של דיני הבטיחות באמצעות מפקחי עבודה,
שתפקיד לבקר במקומות העבודה הנתוני לפיקוח ,לאתר בה כשלי בטיחות ,ולהנחות את
המחזיקי ואת המעבידי בדבר האמצעי שעליה לנקוט להסרת ,כדי למנוע תאונות במהל%
העבודה.
‡ :‰„Â·Ú· ˙Â‰È‚‰Â ˙ÂÁÈË·‰ ÈÈ„ ˙ÙÈÎלביצוע הוראות דיני העבודה באיו"ש ובה דיני הבטיחות
בעבודה ,מינה ראש המנהא"ז קמ"ט לענייני עבודה .מתוק +המינוי ניתנו לו ,בי היתר ,כל סמכות
וכל מינוי שהוקנה על פי החוק לשר העבודה הירדני ולעובדי משרדו .בתחילת  2005החליט סג
ראש המנהא"ז ,כי משרת הקמ"ט לענייני עבודה תבוטל ,23וכי סמכויותיו ותחומי אחריותו יעברו
לידי קמ"ט תעסוקה באיו"ש האחראי ,בי היתר ,להנפקת היתרי תעסוקה למעסיקי ישראליי
המבקשי להעסיק פלסטיני בישראל ובאיו"ש .יחידת קמ"ט תעסוקה )להל  יחידת תעסוקה(
מעניקה שירות לציבור המעסיקי באמצעות ארבע לשכות תעסוקה הפועלות באיו"ש ,ולה שבעה
עובדי.
__________________

23

בשנת  2005נקבע ,כי המנהא"ז יבטל מספר משרות משיא כוח האד שלו ,וביניה משרת קמ"ט לענייני
עבודה.
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בביקורת עלה ,כי תיאור התפקיד של קמ"ט תעסוקה כולל אחריות וסמכות בענייני תעסוקה ,א %לא
נכללו בו אחריות וסמכות בנושאי עבודה ,ובכלל זה בנושא הפיקוח על בטיחות בעבודה .כמו כ
עלה ,כי ליחידת התעסוקה אי עובדי שתפקיד המוגדר הוא פיקוח על תחומי הבטיחות בעבודה,
והיא אינה מקיימת פיקוח בתחו זה .בביקורת עלה ,כי עד אוגוסט  2010העסיק המנהא"ז יוע"
וממונה בטיחות וגיהות בעבודה במסגרת מיקור חו" לביצוע ביקורות בטיחות במפעלי ישראליי
באיו"ש ,א %מאוגוסט  2010ועד מועד סיו הביקורת ,יוני  ,2011לא קיי המנהא"ז ביקורות בנושא
בטיחות וגיהות בעבודה במפעלי שבניהול ישראלי באיו"ש ,כדי להבטיח את שלומ ובריאות
של העובדי בה.
הוועדה המיוחדת של הכנסת לבחינת בעיית העובדי הזרי )להל  הוועדה( בראשות ח"כ דאז ,ר
כה )להל  יו"ר הוועדה( ,קיימה ביולי  2007ישיבה שדנה ,בי היתר ,באכיפת דיני הבטיחות
והגיהות בנוגע למועסקי באיו"ש .נציגי האג +לפיקוח שבמשרד התמ"ת )להל  נציגי אג+
הפיקוח( שהשתתפו בישיבה מסרו לוועדה ,כי בניגוד לפיקוח שה מקיימי בישראל" ,אי שו
פעילות שלנו ]באיו"ש[ על בסיס מסודר ושוט +בשל חוסר במשאבי ואיהחלטיות בעניי" .עוד
מסרו ,כי חוקי הבטיחות והגיהות בישראל אינ חלי באיו"ש ,וקיימי פערי חקיקתיי בולטי
בתחו זה בהשוואה לחקיקה בתחו זה בישראל ,וכי עקב היעדר אבטחה לפעילות הפיקוח אי
מתבצעת כלל אכיפה בתחו הבטיחות והגיהות במפעלי ישראליי באיו"ש.
בישיבה נוספת של הוועדה מיולי  2008ציי יו"ר הוועדה ,כי מבחינת בטיחות וגיהות במפעלי
ישראליי באיו"ש "המצב הוא בכי רע" ו"גובל בהפקרות מוחלטת" .נציגי אג +הפיקוח ציינו
באותה ישיבה ,כי פקחי האג +אינ פועלי באיו"ש .קמ"ט תעסוקה מסר באותה ישיבה ,כי נושא
הפיקוח על דיני הבטיחות בעבודה "נשאר כספח" והוא מבצע את "מה שדחו +ואקוטי".
יו"ר הוועדה כתב ביולי  2008ליוע" המשפטי לממשלה ולמתא פעולות הממשלה בשטחי דאז,
כי "מ הדיו ]בוועדה[ עולה תמונה קשה של היעדר אכיפת חוקי בטיחות וגיהות ושל היעדר
התאמה של החקיקה וההסדרה בתחומי ההתיישבות היהודית באיו"ש על מעסיקי ישראליי
באיו"ש ...הוועדה קוראת ליועמ"ש ,לאלו +פיקוד מרכז ,ולמתא פעולות ]הממשלה[ בשטחי,
להגיע במהרה להסדר הנושא ולסיכו האמצעי להחלת ואכיפת כל חוקי העבודה ,ובכלל חוקי
הבטיחות והגיהות ,על עובדי פלסטיניי המועסקי בידי מעסיקי ישראליי באיו"ש".
בעקבות פנייתו של יו"ר הוועדה מיולי  ,2008ביקש המשנה ליוע" המשפטי לממשלה )ייעו"( את
התייחסות היועמ"ש של משרד התמ"ת ,ויועמ"ש איו"ש .יועמ"ש איו"ש השיבו בספטמבר ,2008
כי "כבר כיו קיימי קשיי באכיפת ההסדרי הקיימי ...לאחר החתימה על הסכמי הביניי
פורקה היחידה לפיקוח על העבודה שפעלה במינהל האזרחי ...קמ"ט תעסוקה ]הוא[ ...הגור היחיד
שעוסק בתחו הבטיחות והגיהות באיו"ש וג זאת באופ חלקי ...הגור שאמור לטפל באכיפת
הבטיחות והגיהות בהתיישבות הישראלית באיו"ש ,הינו יחידת הפיקוח של משרד התמ"ת ,א%
הדבר לא הוסדר בפועל".
יועמ"ש איו"ש שלח בספטמבר  2008ליועמ"ש של משרד התמ"ת טיוטת הצעה לתיקו חקיקה
שעניינה אימו" דיני הבטיחות בעבודה החלי בישראל בתחו ההתיישבות הישראלית באיו"ש.
בטיוטה כתב ,כי "קיי צור %מובהק לבצע הסדרה מקיפה מחודשת בתחו דיני הבטיחות בעבודה
באיו"ש )למצער ,ככל שזו נוגעת  ...(ÌÈÈÏ‡¯˘È‰ ÌÈ˜ÈÒÚÓÏתיקו החקיקה המוצע יהיה אפוא בגדר
ˆ) ÛÒÂ „Úבהמש %להסדרת תחו שכר המינימו( במהל %האימו" הכולל ,בשינויי המחויבי,
של דיני העבודה הישראליי באיו"ש" )ההדגשות במקור( .יש לציי ,כי ההצעה לתיקו החקיקה
כוללת ,בי היתר ,את הוספת פקודת הבטיחות בעבודה ואת חוק ארגו הפיקוח על העבודה לנספח
דיני עבודה שבתקנוני המועצות .בפנייתו ציי יועמ"ש איו"ש ,כי הוא מבקש את הערותיו של
היועמ"ש של משרד התמ"ת להצעה לתיקו החקיקה ,וכי "ע קבלת ההערות ,נציג את תיקוני
החקיקה בפני המשנה ליועמ"ש לממשלה )ייעו"( ,תו %קיו היוועצות לצור %גישור על הפערי
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בעמדות )ככל שייווצרו( .בהמש ,%ע קבלת עמדתו ,ובכפו +לה ,נפעל להעברת התיקוני לאישורו
של מפקד כוחות צה"ל באיו"ש".
באוקטובר  2008נשלחה מלשכת היוע" המשפטי לממשלה )ייעו"( "תשובת ביניי" לפניית יו"ר
הוועדה ,ובה נכתב ,כי "הוכנה לאחרונה בפרקליטות הצבאית טיוטה של הצעת תחיקת ביטחו
שעניינה אימו" דיני הבטיחות בעבודה ...באזור יהודה ושומרו )בתחו הרשויות המקומיות
הישראליות וא +מחו" לתחו ההתיישבות( .הצעת החקיקה עברה להתייחסות היועמ"ש של משרד
התמ"ת".
בינואר  2009כתב יועמ"ש איו"ש ליועמ"ש של משרד התמ"ת ,כי "טר קיבלנו את התייחסות%
להצעת החקיקה בנושא חשוב זה ...ברקע לקידו הצעת החקיקה עומדי הקשיי ...הנובעי
מאיקיומה של תשתית סטטוטורית נאותה לאכיפת דיני הבטיחות בעבודה ביישובי הישראליי
באיו"ש".
˘"ÂÈ‡ ˘"ÓÚÂÈ ÁÏ˘˘ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙˘Ó ‰ÏÚÓÏ ,2011 ÈÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
‡˙ .Â˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ˙‡ Ï·È˜ Ì¯Ë ‡Â‰ ,˙"Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ˘"ÓÚÂÈÏ ‰˜È˜Á‰ ÔÂ˜È˙Ï Â˙Úˆ‰
המשנה ליוע" המשפטי לממשלה )ייעו"( ,מר מלכיאל בלס ,מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה
מספטמבר  ,2011כי כאשר "ביקש לברר את הטעמי בגינ משרד התמ"ת אינו מקד את הטיפול
בתיקו החקיקה האמור ]עבודת המטה בנושא אימו" דיני הבטיחות בעבודה[" השיבה לו הלשכה
המשפטית של משרד התמ"ת ביולי  ,2009כי "הבעיה היא היעדר משאבי" .עוד מסר ,כי "משלא
קיד משרד התמ"ת את הטיפול בהצעה לאימו" דיני הבטיחות בעבודה באיו"ש מטעמיו הוא ,לא
נית להטיל את האחריות לכ %על משרד המשפטי".
צה"ל מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר  ,2011כי למרות תזכורות ששלחה לשכת
יועמ"ש איו"ש ללשכה המשפטית של משרד התמ"ת ,השיבה האחרונה לפניית יועמ"ש איו"ש
מינואר  2009רק בשנת  ,2011ובתשובתה ציינה" ,כי בהתא לסדר העדיפויות במשרד ]משרד
התמ"ת[ יתפנו לבחו את ההצעה לקראת סו."2011 +
באוקטובר  2010כתב רע" כלכלה לראש המנהא"ז ולסגנו ,כי "ג בתחו הבטיחות כל הגופי
הפוני בש העובדי ,רואי במנהא"ז אחראי על ניהול ואכיפת תקנות הבטיחות בעבודה ולא אחת
אירגוננו משוב" בסבב הנתבעי משפטית בשל כשלי בביצוע האכיפה".
בינואר  2011התקיי דיו בנושא "בטיחות באיו"ש" בראשות מנכ"ל משרד התמ"ת ,מר שרו
קדמי ,ובהשתתפות ,בי היתר ,מנהל האג +לפיקוח וקמ"ט תעסוקה במנהא"ז .מנהל האג +לפיקוח
ציי בישיבה ,כי "האג +יתקשה לקיי את דרישות החוק ללא עיבוי תקני ומשאבי" .בסיכו
הדברי מאותה ישיבה נכתב ,כי הנושא ייכנס לתכניות העבודה של האג +ויתועד +במסגרת
המגבלות.
משרד התמ"ת מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר  ,2011כי הממצאי שהעלה מבקר
המדינה בבדיקה זו ,משקפי "את המצב הידוע לאג +הפיקוח על העבודה באזורי התעשייה
באיו"ש .ג היו נמצא אג +הפיקוח במחסור כרוני בכוח אד ,ואי לו ,לעת עתה ,יכולות ומשאבי
פיקוח להרחיב את פעולתו אל מעבר לקו הירוק" .עוד ציי משרד התמ"ת" ,כי האג +נמצא בהלי%
התרחבות ואיוש משרות ,אול זה תהלי %איטי וארו ,%ואמור לשמש לסגירת פערי רבי שנוצרו
במהל %השני".
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Ï˘ ÌÈ˘ Í¯Â‡Ï Í˘Ó‰ Ï„ÁÓ‰ ÏÚ ˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÏÂ Ê"‡‰ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,˘"ÂÈ‡· ÌÈÈÏ‡¯˘È ÌÈÏÚÙÓ· ˙Â‰È‚‰Â ˙ÂÁÈË·‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰
˘ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡ ÂÊ ˙ÂÏ‰˙‰ .Ì„‡ ÈÈÁ· Í˘Ó˙Ó ÏÂÊÏÊ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï È„Î Â· ˘È
Ï˘ Ì‰ÈÈÁÂ Ì˙Â‡È¯· ,ÌÓÂÏ˘ ˙‡ ˙È˘ÓÓ ‰ÎÒ· „ÈÓÚ‰Ï È„Î ‰· ˘ÈÂ ,ÌÈÈ˜˙ ÔÂËÏ˘ È¯„Ò
È·˘Â˙ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ ,Ê"‡‰Ó‰ ÏÚ .‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡· ÌÈ„·ÂÚ‰
‡ÏÂÚÙÏ ,ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÌÚ ·ÏÂ˘Ó·Â ˘"Ù˙Ó‰ ˙Â·¯ÂÚÓ· ,˘"ÂÈ
·ÔÙÂ‡· ÛÂÎ‡Ï „ÈÙ˜‰ÏÂ ;‰„Â·Ú· ˙ÂÁÈË·‰ ÈÈ„ ÌÂÁ˙· ÌÈÓÏÂ‰ ÌÈ˜ÂÁ Ï˘ Ì˙ÏÁ‰Ï Ì„˜‰
,ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÁË·‡ ÌÚ „·· „· ,˘"ÂÈ‡· ÌÈÈÏ‡¯˘È‰ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙‡ ¯È„Ò
ÌÈÏ‡¯˘È - ˘"ÂÈ‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎ Ï˘ Ì˙Â‡È¯·Â ÌÓÂÏ˘ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î
.ÌÈÈËÒÏÙÂ

.4

ביטוח עובדי פלסטיניי

ב 1976חוקק צו בדבר ביטוח מפני פגיעות בעבודה )יהודה והשומרו( )מס'  ,(662התשל"ו1976
)להל  צו בדבר ביטוח( ,לש "קיו הממשל התקי ולהגנה על זכויותיה של העובדי באזור".
לפי הוראות הצו" ,לא יעסיק מעביד עובד אלא א יש בידו פוליסה בתתוק +שהוצאה בהתא
להוראות צו זה לגבי העובד לכיסוי חבות טעונת ביטוח" .העונש הקבוע למפר הצו הוא שנת מאסר,
קנס או שניה .עוד נקבע בצו ,כי מפקד האזור ימנה "רשות" לצור %ענייני הביטוח הנדוני בו ,וכי
"לא תוצא פוליסה לכיסוי חבות טעונת ביטוח אלא א תנאיה ובכלל זה תערי +הביטוח יאושרו
תחילה על ידי הרשות לאחר התייעצות ע הממונה".24
באוקטובר  2005נכנס לתוק +תיקו לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה) 1995להל 
חוק הביטוח הלאומי( ,הקובע ,כי הוראות חוק הביטוח הלאומי העוסקות בביטוח נפגעי עבודה,
בביטוח אימהות ובביטוח זכויות עובדי בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד יחולו ,בי היתר ,על עובד
פלסטיני המועסק על ידי ישראלי באתרי צבאיי או בתחומי היישוביי הישראליי באיו"ש.
בעניי זה כתב נציג יועמ"ש איו"ש ביולי  2007לקמ"ט תעסוקה ,כי אי בתחולת התיקו האמור
לחוק הביטוח הלאומי כדי לגרוע מחובת מעסיק ישראלי באיו"ש לבטח את עובדיו בפוליסה מפני
פגיעה בעבודה לפי הצו בדבר ביטוח ,במקומות שבה העסקת היא מחו" לתחומי יישוב ישראלי.
יצוי ,כי באיו"ש קיימי עשרות מקומות תעסוקה ישראליי שאינ בתחו יישוב ישראלי ,ובה
מועסקי אלפי פלסטיני.
··˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÛÎ‡ ‡Ï ,ÁÂËÈ·‰ ÈÈÈÚ Í¯ÂˆÏ "˙Â˘¯" ‰ÈÓ ‡Ï Ê"‡‰Ó‰ ÈÎ ,‰ÏÚ ˙¯Â˜È
ÌÈ˘ÎÂ¯ ÔÎ‡ ÌÈÈÏ‡¯˘È ÌÈ˜ÈÒÚÓ˘ ÍÎ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜ ‡ÏÂ ,ÌÈÈÏ‡¯˘È ÌÈ˜ÈÒÚÓ ÏÚ Âˆ‰
ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÈÓÂÁ˙Ï ıÂÁÓ ÌÈ˜ÈÒÚÓ Ì‰˘ ÌÈÈÈËÒÏÙ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Â·Ú ÁÂËÈ· ˙ÒÈÏÂÙ
.Âˆ· ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,˘"ÂÈ‡· ÌÈÈÏ‡¯˘È‰
È„ÎÂ Ì˙„Â·Ú ÌÂ˜Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰ ÁÂËÈ· ‡˘Â ˙Â·È˘Á ÁÎÂ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚ ,˘"ÂÈ‡· ÌÈÈÏ‡¯˘È ÌÈ˜ÈÒÚÓ È„È ÏÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈÈËÒÏÙ‰ ÏÎÏ ÈÁÂËÈ· ÈÂÒÈÎ ÁÈË·‰Ï
.ÁÂËÈ· ¯·„· Âˆ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï Ê"‡‰Ó‰

__________________

24

"הממונה" הוא מי שהתמנה על ידי מפקד האזור כממונה ליישו צו בדבר חוק העבודה )פגיעות
בעבודה( )יהודה והשומרו( )מס'  ,(663תשל''ו".1976
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אבטחת אזורי התעשייה
באזורי התעשייה באיו"ש עובדי אלפי פלסטיני וישראלי .לדוגמה ,באזור תעשייה ברק עובדי
כ 3,000פלסטיני וכ 2,500ישראלי .חלק מאזורי התעשייה באיו"ש ממוקמי בלב היישובי
הישראליי ובסמו %לבתי המתיישבי .יש מפעלי ובתי עסק באזורי התעשייה הפועלי  24שעות
ביממה ובמש %שבעה ימי בשבוע ,ובה מועסקי ג עובדי פלסטיניי.
פקמ"ז נושא באחריות הכוללת לביטחו באיו"ש ,ובכלל זה ג לביטחו באזורי התעשייה
באמצעות החטיבות המרחביות .חברות אבטחה אזרחיות מבצעות ,בדר %כלל ,את האבטחה
השוטפת באזורי התעשייה שבניהול ישראלי באיו"ש ,בפיקוח רכז הביטחו השוט +הצבאי
)הרבש""( המקומי ,או באחריות קב"ט )קצי ביטחו( המועסק ,בדר %כלל ,על ידי הרשות
המקומית .במסגרת פעולות האבטחה מקיימות חברות האבטחה ,בי היתר ,בידוק של העובדי
הפלסטיניי ומניעת כניסת של אלו שאי בידי מעסיקיה היתרי תעסוקה על שמ ,ובידוק כלי
רכב הנכנסי לאזור התעשייה והיוצאי ממנו.
מהמסמכי בפקמ"ז עולה ,כי אזורי תעשייה שבניהול ישראלי מהווי נקודת תורפה ביטחונית ,וה
עלולי לשמש יעד לפעילות חבלנית עוינת כמו פיגועי ואירועי חטיפה של ישראלי השוהי
בה .בעבר אירעו מספר פיגועי באזורי תעשייה ובסביבת שכללו הנחת מטעני ,ירי וחדירת
מחבל נושא חגורת נפ" ,וכ אירועי של הצתה ,הרס וגניבות ,מרבית על רקע לאומני .לדוגמה:
באפריל  2008הגיע מחבל לשער הכניסה של אזור התעשייה "מסילה" ורצח בירי אקדח שני
ישראלי שעמדו בסמו %לשער .מפקד פקמ"ז ציי בעניי זה ש"הדר %היחידה למנוע ]את הפיגוע[
הייתה עמידה בכללי ובנהלי שסוכמו בנושא אבטחת ושגרת הפעילות של המקו בי החטיבה,
המינהל האזרחי ובעלי המפעלי באזור התעשייה".
יש לציי ,כי באזורי התעשייה באיו"ש יש מפעלי המחזיקי מלאי של חומרי דושימושיי
העלולי לסייע בידי גורמי עויני בהכנת חומר נפ" לצור %ביצוע פיגועי בישראל ובאיו"ש.
לעניי זה ראוי להדגיש ,כי סחורה שמקורה באזורי תעשייה שבניהול ישראלי ויעדה ישראל אינה
חייבת בבידוק באחד ממעברי "גב אל גב" בעת העברתה לישראל .במעברי אלה נעשה בידוק
ביטחוני מלא לסחורה ,בי היתר ,על ידי הפעלת אמצעי טכנולוגיי ,כגו אמצעי לשיקו +סחורה
ומריח.
להל ממצאי שעלו בעניי אבטחת אזורי תעשייה שבניהול ישראלי באיו"ש:
.1

מרכיבי ביטחו

בתקנו 25של תב"ע לאזור תעשייה באיו"ש ,המאושרת על ידי מועצת התכנו העליונה במנהא"ז
איו"ש ,26נקבע בפרק "מרכיבי ביטחו" ,כי יז התכנית של אזור התעשייה מתחייב להקי את
מרכיבי הביטחו כלהל :גדר רשת ,תאורה היקפית ,דר %היקפית ,בית שומר ושער; עוד נקבע
בתקנו ,כי מרכיבי הביטחו יוקמו לפי מפרטי טכניי שיקבע פיקוד העור) +להל  פקע"ר( ,וכי
לא יוצאו היתרי בנייה על ידי הרשות המוסמכת לכ ,%אלא לאחר שהוצג בפניה אישור של פקע"ר או
של קצי הגנה מרחבית )להל  הגמ"ר( באוגדת איו"ש על כ %שהוקמו מרכיבי הביטחו הדרושי.
__________________

25
26

התקנו הוא מסמ ,בלתי נפרד מהתב"ע ובו פרטי כגו :חלוקת השטחי  ,תנאי מיוחדי  ,רשימת
תכליות ,שימושי והגבלות בנייה ,הנחיות סביבתיות ועוד.
מועצת התכנו העליונה היא הערכאה התכנונית העליונה באיו"ש ,והחלטותיה מחייבות את רשויות
התכנו השונות באיו"ש .מעמדה מקביל לזה של המועצה הארצית לתכנו בישראל.
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במסגרת עבודת מטה שער %פקמ"ז בנושא נוהלי הביטחו באזורי תעשייה באיו"ש ,חיווה את דעתו
נציג יועמ"ש איו"ש באוקטובר  2008בנושא "אבטחת אזורי תעשייה ומחצבות" ,וכתב ,כי מכוח צו
בדבר נקיטת אמצעי ביטחו )יהודה והשומרו( )מס'  ,(1447התשנ"ז) 1996להל  צו בדבר נקיטת
אמצעי ביטחו( ,ניתנת למפקד הצבאי סמכות רחבה להורות על נקיטת אמצעי ביטחו כלפי אד,
מקרקעי או מיטלטלי ,א לדעתו אמצעי אלו דרושי לש שמירה על ביטחו תושבי איו"ש או
מי שנמצא בו ,על רכוש או על הסדר הציבורי .הצו מסמי %את המפקד הצבאי לאסור על אד
לעשות שימוש במקרקעי או במיטלטלי כל עוד לא הותקנו בה אמצעי הביטחו שעליה הורה.
עוד כתב נציג יועמ"ש איו"ש בחוות דעתו ,כי אמצעי הביטחו שאת הקמת רשאי המפקד הצבאי
להטיל על אד "הינ רבי ומגווני" ,כגו :הקמת גדר ,סלילת דר %פטרול ,התקנת תאורה ,וכי
נראה ,כי מכוח סמכותו הרחבה רשאי הוא לית הוראות המחייבות נקיטת פעולות אבטחה ,כגו
הצבת שומר או בודק ביטחוני בכניסה למקרקעי .הצו בדבר נקיטת אמצעי ביטחו א +מסמי %את
המפקד הצבאי לקבוע מי יישא בהוצאות נקיטת אמצעי הביטחו ,ומכוחו הוא רשאי להטיל הוצאות
אלו ,כול או חלק ,על בעל המקרקעי או המיטלטלי או על האד שברשותו נמצאי אמצעי
הביטחו.
ˆÈÎ ‰ÏÚ‰Â ,2011 ÈÂÈ·Â È‡Ó· ,ÏÈ¯Ù‡· ˘"ÂÈ‡· ‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡ ‰Ú·˘· ¯ÈÈÒ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂ
·˘È·ÈÎ¯ÓÓ ˜ÏÁ ÌÈ¯ÒÁ ‰˘ÂÏ˘· ;ÔÂÁËÈ·‰ È·ÈÎ¯Ó· ˘¯„Î ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ‡Ï Ì‰Ó ÌÈÈ
ÈÂ‰ÈÊ ˙ÂÈÁÂÏ ÈÏÚ· ·Î¯ ÈÏÎ˘ ‡ˆÓ Û‡ ‰˘ÂÏ˘· ;Ú"·˙‰ ÔÂ˜˙ ÈÙÏ ÌÈ˘¯„‰ ÔÂÁËÈ·‰
ÌÂÁ˙Ï ‰ÒÈÎ‰ ÏÚ ‰¯˜· ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ‰Ú·¯‡·Â ;‰¯˜· ‡ÏÏ ÌÓÂÁ˙Ï ÂÒÎ ˙ÂÈÈËÒÏÙ
‡.‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ
צה"ל מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר  2011כלהל" :במספר רב של אזורי תעשייה
לא קיימי מרכיבי ביטחו ,דבר אשר פוגע באפקטיביות הביטחונית"; השלמת החסר מחייבת
השקעה תקציבית משמעותית; "ככלל האחריות לנושא מונחת לפתח של משרדי ממשלה אחרי";
ניתוח האיומי והצרכי הביטחוניי מעמידי בראש סדר העדיפויות הפיקודי את העיסוק והשקעת
המשאבי בהגנת היישובי ומוסדות החינו ,%הסובלי ג ה מהיעדר תקציב להשלמת כלל
מרכיבי הביטחו; פקמ"ז מנהל מדיניות סיכוני אשר הינה תוצר של עבודת מטה שוטפת שעל פיה
נקבע סדר העדיפויות .כ מסר צה"ל ,כי סוכ בי פקמ"ז לבי המנהא"ז ,ש"במסגרת תהלי %אישור
הקמת אזורי תעשייה באיו"ש יינת דגש לנושא מרכיבי הביטחו כתנאי להשלמת תהלי %האישור.
כמו כ ,במסגרת ההקמה בפועל של אזורי התעשייה ,תיבח העמידה במימו התכניות למרכיבי
הביטחו שהוצגו בשלב התכנו"; "בימי אלה מושלמת העבודה בחטיבות המרחביות למיפוי כלל
אזורי התעשייה ונכתבי מחדש תיקי אבטחה לאזורי אלו".
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˘"ÂÈ‡· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈÂÁËÈ·‰ ˙Â·ÈÒ· ·˘Á˙‰· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘ˆ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ,Ê"‡‰Ó‰Â ˘"Ù˙Ó‰ ,Ê"Ó˜Ù - Ï"‰
È·ÈÎ¯Ó ÌÂÁ˙· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ¯ÚÙ‰ ‡˘Â· ÏÙËÏ „ˆÈÎ Ì„˜‰· ÂÁ·È ,˘"ÂÈ‡· ˙ÂÈËÂÂÏ¯‰
ÈÙ ÏÚ Ì˙ÈÁ· ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ÂÓ˘ÈÈÂ ,˘"ÂÈ‡· ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È·˘ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡· ÔÂÁËÈ·‰
˙.·Èˆ˜˙ ˙·Â‚ÓÂ ‰¯Â„Ò ˙ÈÎ
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הכרזת אזורי תעשייה כשטח צבאי סגור

מכוח הצו בדבר הוראות ביטחו )יהודה והשומרו( )מס'  ,(378התש"ל) 1970להל  צו בדבר
הוראות ביטחו( 27חת מפקד כוחות צה"ל באיו"ש ביוני  2002על הכרזה בדבר סגירת שטח
הקובעת ,כי תחו היישובי הישראליי באיו"ש ,לרבות אזורי תעשייה שבניהול ישראלי ,ה שטח
צבאי סגור ,וכי "לא ייכנס אד לשטח הסגור ולא ישהה בו ,אלא בהיתר מאת מפקד צבאי או מי
מטעמו ובהתא לתנאי ההיתר כאמור" .עוד נקבע בהוראות ההכרזה ,כי ה אינ חלות על ישראלי.
בהכרזה צוי ,כי הדבר נחו" מטעמי ביטחו ולנוכח הסיבות הביטחוניות המיוחדות השוררות
באיו"ש .בהוראות הצו נקבע ,כי הפרת הוראות ההכרזה או הפרת תנאי ההיתר שנית לפיה ,ה
עברות פליליות שדינ חמש שנות מאסר.
בהתא להוראות ההכרזה ,נדרש עובד פלסטיני לקבל היתר מהמפקד הצבאי או מי מטעמו לצור%
כניסתו לאזורי התעשייה שבניהול ישראלי באיו"ש ,ואילו מעסיקו נדרש לפי הוראות הצו בדבר
העסקת עובדי לקבל היתר תעסוקה על ש העובד הפלסטיני מלשכת התעסוקה במנהא"ז.
צוות הביקורת בח את יישומ של מספר היבטי בהוראות ההכרזה בהתייחס לאזורי תעשייה
שבניהול ישראלי ,וכ את פעילות גופי האכיפה לאכיפת הוראות ההכרזה והעלה ליקויי בתחו
האבטחה כלהל:
‡˙È˙˘˙ ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯Ù‡ ‰ÏÚÓÂ "·‰Ê ÈÏÚ" ,Ï‡ÂÓÚ ,ÔÂ¯ÓÂ˘ È¯˜ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ
‡.
‡·¯Ú˘ Â‡ ˙ÈÙ˜È‰ ¯„‚ ÔÂ‚Î ,¯Â‚Ò‰ È‡·ˆ‰ ÁË˘‰ ÍÂ˙Ï ÌÈ˘‡ Ï˘ ‰ÒÈÎ ˙ÚÈÓÏ ˙È˙ÁË
‰Ê¯Î‰‰ ˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰ ˙Ú‚Ù ÍÎ Ï˘·Â ,˙¯Â˜È· ˙„Â˜Î ˘Ó˘È˘ ÌÈ˘‡ ˙ÒÈÎÏ
·„·¯ .ÁË˘ ˙¯È‚Ò
ÏÂ‰È·˘ ‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡" ÁÂÓ‰ ˙‡ ‰¯È„‚Ó ‰È‡ ÁË˘ ˙¯È‚Ò ¯·„· ‰Ê¯Î‰‰
·.
ÔÙÂ‡·Â ,‰· ÌÈÏÏÎ‰ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡ Ï˘ ÈÙ¯‚Â‡È‚‰ ·Á¯Ó‰ ˙‡ ‰¯È„‚Ó ‰È‡Â "ÈÏ‡¯˘È
Ë¯ÂÙÓÎ) ¯Â‚Ò È‡·ˆ ÁË˘ Ï˘ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙ÂÏÁ ÂÈÏÚ˘ ÁË˘‰ ÌÂÁ˙ Â‰Ó ˙Ú„Ï Ô˙È ‡Ï ‰Ê
.("ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È· ‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡ ˙¯„‚‰" ÏÚ ˜¯Ù· ÏÈÚÏ
˘"ÂÈ‡· ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡Ó ˜ÏÁ· ÈÎ ,‰ÏÂÚ ˙ÂÈ·Á¯Ó‰ ˙Â·ÈËÁ‰Â Ê"‡‰Ó‰ ÈÎÓÒÓÓ
‚.
‰Ê ÔÈÈÚÏ ÒÁÈÈ˙‰ ¯·Î ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó .‰˜ÂÒÚ˙ È¯˙È‰ ‡ÏÏ ÌÈÈÈËÒÏÙ ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ
·„Â˜ÒÚÂ‰ ˘"ÂÈ‡· ‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡·Â ÌÈÈÏ‡¯˘È ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÈÎ ÔÈÈˆ Â·˘ ,282005 ˙˘Ó ÁÂ
.ÔÂ˜È˙ ·ÈÈÁÓ ¯·„‰ ÈÎÂ ‰˜ÂÒÚ˙ È¯˙È‰ ‡ÏÏ ÌÈ·¯ ÌÈÈÈËÒÏÙ ÌÈ„·ÂÚ
‰ÏÚ˘ ÈÙÎ ,ÔÂÁËÈ· È·ÈÎ¯Ó Ï˘ ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÈ˙˘˙ ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
··ÏÚ ‰Ê¯Î‰‰ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ·Â ,ÁË˘ ˙¯È‚Ò ¯·„· Âˆ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï Ô˙È ‡Ï ,˙¯Â˜È
˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘Â‰ Ê"Ó˜Ù ÏÚ ,ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .˙ÂÚÓ˘Ó ˙¯ÒÁ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÁË˘ ˙¯È‚Ò
,ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È·˘ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡ ˙ÁË·‡Ï ÌÈÈ‡·ˆ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ,˘"ÂÈ‡· ÔÂÁËÈ·Ï
,ÍÎ Í¯ÂˆÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÙÒÂ‰ ‰‚‰‰ È·ÈÎ¯ÓÂ ˙È˙˘˙‰ ÈÚˆÓ‡ ˙‡ Ì‰ÈÙ ÏÚ ÚÂ·˜ÏÂ
.ÔÓÂ˘ÈÈÏ ÏÂÚÙÏÂ Ì˙˜ÂÊÁ˙Â Ì˙Ó˜‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÂÓÈÓÏ ˙ÂÈÂ‡¯‰ ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ

__________________

27
28

יצוי ,כי ב" 2.5.10נכנס לתוק +צו בדבר הוראות ביטחו ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרו( )מס' ,(1651
התש"ע" ,2009אשר בא במקו מספר צווי וביניה הצו בדבר הוראות ביטחו.
מבקר המדינה" ,(2005) ‡56 È˙˘ ÁÂ„ ,פעולות המינהל האזרחי באזור יהודה והשומרו" ,עמ' .246
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‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡Ï ÌÈÈËÒÏÙ Ï˘ Ì˙ÒÈÎ ˙¯˙‰Ï ÈÎ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
˘·˙‡ ÔÎÒÏ ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,˙ÂÏÂÏÚ‰ ˙ÂÈÂÁËÈ· ˙ÂÚÙ˘‰ ‰˜ÂÒÚ˙ ¯˙È‰ ‡ÏÏ ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È
ÏÂ‰È· ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡ ÈÎ ÁÈË·È˘ ÔÙÂ‡· Á˜ÙÏ Ê"Ó˜Ù ÏÚ .‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡· ÌÈ‰Â˘‰
˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ,ÁË˘ ˙¯È‚Ò ¯·„· ‰Ê¯Î‰‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÂÏÚÙÈ ˘"ÂÈ‡· ÈÏ‡¯˘È
˘.Ì‰· ÌÈ‰Â˘‰ ÏÎ Ï˘ ÌÓÂÏ
.3

נאמני ביטחו

בי ישראל לאיו"ש פועלי שישה מעברי סחורה )מעברי "גב אל גב"( המוגדרי בהודעה בדבר
קביעת נקודות מעבר טובי אשר נקבעה מכוח הצו בדבר העברת טובי )יהודה והשומרו( )מס'
 ,(1252התשמ"ח! .1988כאמור ,ההודעה בדבר קביעת נקודות מעבר טובי מחייבת להעביר טובי
בכמות מסחרית ,כהגדרתו בהודעה ,המיועדי להגיע לישראל מאיו"ש דר %מעברי "גב אל גב"
שבה מתבצע בידוק ביטחוני מלא ,בי היתר על ידי הפעלת אמצעי טכנולוגיי מתקדמי במטרה
למנוע הברחות של אמצעי לחימה ומפגעי לישראל .חובה זו אינה חלה על טובי שמקור ב"אזורי
תעשייה שבניהול ישראלי" או ביישוב ישראלי או במתק צבאי ,אשר יכולי לעבור בכל אחד
מהמעברי שבי איו"ש לישראל.29
ממסמכי המנהא"ז עולה ,כי הוצאת סחורה מאזורי תעשייה בניהול ישראלי באיו"ש לשטח מדינת
ישראל מעוררת חששות במספר תחומי ,בראש ובראשונה בתחו הביטחוני :חשש מהברחת
מפגעי או אמצעי לחימה מאיו"ש לישראל ,או פיגוע באמצעות "רכב משוטה" ! רכב ישראלי
העלול לשמש למטרות פיגוע .קיי ג חשש של ניצול אזורי התעשייה שבניהול ישראלי ל"הלבנת
סחורה" )ראו בהמש %בפרק על "הלבנת סחורות באזורי התעשייה"( שמקורה פלסטיני ,תו %עקיפת
הוראות ההודעה בדבר קביעת נקודות מעבר טובי המחייבות את העברת הסחורה במעברי "גב אל
גב" ,30כאמור לעיל.
בנובמבר  2008קיי מפקד פקמ"ז דאז ,אלו) גדי שמני ,דיו בנושא אזורי התעשייה באיו"ש ,ובו
סוכ ,כי על יועמ"ש איו"ש לפעול לחקיקה מיידית למינוי נאמ ביטחו לכל מפעל בהתא
לקריטריוני שסוכמו.
ביוני  2009חת מפקד כוחות צה"ל באיו"ש על צו בדבר סידורי ביטחו באזורי תעשייה )מינוי
נאמ ביטחו() ,יהודה והשומרו( מס'  ,1640התשס"ט!) 2009להל ! צו בדבר מינוי נאמ ביטחו(.
בצו נקבע ,בי היתר ,כי מפקד צבאי רשאי להורות לבעל מפעל באחד מאזורי התעשייה שבניהול
ישראלי באיו"ש המנויי בתוספת לצו ,למנות נאמ ביטחו שהוא אזרח ישראלי ,בעל ניסיו צבאי
או ביטחוני מספק המניח את דעתו של הממונה ,31ואשר עבר אבחו ביטחוני לפי דרישות הממונה.
עוד נקבעו בצו חובותיה של בעלי מפעלי ושל נאמני הביטחו באזורי תעשייה בניהול ישראלי
בתחומי ביטחו ואבטחה .בתוספת השנייה לצו נקבע ,בי היתר ,כי על נאמ הביטחו לבדוק את
כלי הרכב ונהגיה בכל השלבי שלפני העמסת הטובי ,ולתדר %את הנהגי בנוגע לתנועה בצירי
ראשיי בלבד המצויי בשטח .C
לצור %יישו הצו בדבר מינוי נאמ ביטחו פרס קצי המבצעי בפקמ"ז הוראה בדבר "נאמ
ביטחו בא"ת ]באזורי התעשייה[" )להל ! הוראת פקמ"ז( ,ובה מפורטות הוראות הצו ומצויני
הגורמי בפקמ"ז האחראי לביצועו .בהתא להוראה ,אמורה ההגנה המרחבית בפקמ"ז להוות את
__________________

29
30
31

למעט תוצרת חקלאית בכמות מסחרית שנית להעבירה רק בחלק מהמעברי .
לנושא זה התייחס מבקר המדינה) (2011) ‡61 È˙˘ ÁÂ„· ,בדוח "סודי ביותר"( בנושא "פעילות
המעברי בי ישראל לבי יהודה והשומרו".
הממונה לפי הצו הוא קצי אג" )אג +מטה( בפקמ"ז.
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הגו) המקשר והמתא מול מנהלי המפעלי ,ועל האוגדות הפועלות במסגרת פקמ"ז "להוציא נוהל
מבצעי משלי ולוודא ידיעתו ויישומו בקרב הכוחות בבט"ש ]פעילות ביטחונית שוטפת[ ,ובדגש
במחסומי ובמעברי בה תיעשה העברת הסחורה מאזורי התעשייה .האוגדות באמצעות ההגמ"ר
יבצעו אחת לרבעו ביקורות באזורי התעשייה כדי לפקח על קיו התהלי."%
משרד מבקר המדינה בדק את נושא מינוי נאמני ביטחו באזורי תעשייה בניהול ישראלי הפועלי
באיו"ש והעלה את הליקויי כלהל:
‡˘"ÂÈ‡· ÂÏÚÙ ,2011 ÈÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ˙Ú· Ì‚Â ,2009 ÈÂÈ· ,Âˆ‰ ˙ÓÈ˙Á ˙Ú· .
˜¯ Â¯„‚Â‰ ÔÂÁËÈ· ÔÓ‡ ÈÂÈÓ ¯·„· Âˆ· ˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ .ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È· ‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡ 20-Î
˙˘ÔÁ· Ê"Ó˜Ù˘ ‡ˆÓ ‡Ï .Âˆ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÂÏÁ Ì‰ÈÏÚ˘ ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È· ‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡ ‰Ú
.ÌÈ¯Á‡‰ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡ ÏÚ Ì‚ ÔÂÁËÈ· ÈÓ‡ ÈÂÈÓ ¯·„· Âˆ‰ ˙‡ ÏÈÁ‰Ï ˘È Ì‡‰
˘"ÓÚÂÈ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ,ÔÂÁËÈ· ÔÓ‡ ÈÂÈÓ ¯·„· Âˆ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰ÂÓÓ˘ ÈÓÎ ,Ê"Ó˜Ù ÏÚ
‡.ÌÈÙÒÂ ‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡ ÏÚ ÔÂÁËÈ· ÔÓ‡ ÈÂÈÓ ¯·„· Âˆ‰ ˙·Á¯‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ,˘"ÂÈ
צה"ל מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר  ,2011כי בעקבות הביקורת ייכללו בצו כלל
אזורי התעשייה ולא רק תשעת הגדולי והמרכזיי.
·˙‡ ÏÏÂÎ‰ ,Ï‡¯˘ÈÏ ˘"ÂÈ‡ ÔÈ· ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÈÏÈÚÙÓÏ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Ï Ï‰Â ÔÈ‡ Ê"Ó˜ÙÏ .
˘ÔÂÁËÈ·‰ ÈÓ‡ Ï˘Â ˘"ÂÈ‡· ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡· ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È· ÌÈÏÚÙÓ‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÓ
‰ÚÈ‚Ó‰ ‰¯ÂÁÒ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÈÏÈÚÙÓÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î ,Ì‰· ÏÂÚÙÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰
.ÔÂÁËÈ· ÔÓ‡ È„È ÏÚ ‰¯˘Â‡ ÔÎ‡ ÌÈÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡Ó ÌÈ¯·ÚÓÏ
ÌÈ¯·ÚÓ· ˜Â„È·‰ ÔÓÊ ¯ÂˆÈ˜Ï ÌÂ¯˙È ‰ÊÎ Ï‰Â Ï˘ ÂÓÂ˘ÈÈ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡È·È˘ ¯·„ ,ÔÂÁËÈ· ÈÓ‡ Ì‰Ï ÂÂÓ ‡Ï˘ ÌÈÏÚÙÓÓ ‰ÚÈ‚Ó‰ ‰¯ÂÁÒÏ ˜Â„È·‰ „Â˜ÈÓ ÍÂ
.ÌÈ¯·ÚÓ· Ô˙È‰ ˙Â¯È˘‰Â ÈÂÁËÈ·‰ ˜Â„È·‰ ˙Ó¯ ˙‡ÏÚ‰Ï
בעניי זה כתבה רשות המעברי היבשתיי )להל ! רמי"( שבמשרד הביטחו )להל ! משהב"ט(,
האחראית להפעלת חלק מהמעברי בי ישראל לאיו"ש ,בתגובתה למשרד מבקר המדינה מיולי
 ,2011כי היא לא קיבלה מפקמ"ז פרטי אודות נאמני ביטחו שמונו לפי הצו בדבר מינוי נאמ
ביטחו ,וכי אינה יודעת על מינוי ,ובמצב זה אי ביכולתה לוודא קיומו של פיקוח על המוצרי
היוצאי מהמפעלי שבאזורי התעשייה.
‚˘¯„˘ ÌÈÏÚÙÓ‰ ˙‡ Ê"Ó˜Ù Ú·˜ ‡Ï ,ÔÂÁËÈ· ÔÓ‡ ÈÂÈÓ ¯·„· Âˆ‰ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï .
·ÂÂÓ Ô˜¯· ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡· ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÌÈ¯Ù‡ ¯"ÓËÁ ÈÂ˙Ó .ÔÂÁËÈ· ÔÓ‡ Ï˘ ÂÈÂÈÓ Ì‰
‡È¯˜ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡· ;Â· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÏÚÙÓ 118-Î ÍÂ˙Ó ÌÈÏÚÙÓ 27-· ÔÂÁËÈ· ÈÓ
˘.ÌÈÏÚÙÓ 30-Î ÍÂ˙Ó ÌÈÈ˘· ÔÂÁËÈ· ÈÓ‡ ÂÂÓ ÔÂ¯ÓÂ
„˙‡¯Â‰· ˘¯„˘ ÈÙÎ ÌÈÏ˘Ó ÈÚˆ·Ó Ï‰Â Â‡ÈˆÂ‰ ‡Ï ˘"ÂÈ‡· ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙Â„‚Â‡‰ .
.ÔÂÁËÈ· ÈÓ‡ ‡˘Â· Ê"Ó˜Ù
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˙È˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÈÂÁËÈ· ‰ÎÒ ˙ÓÈÈ˜ ÏÈÚÏ ˙Â¯‡Â˙Ó‰ ˙Â·ÈÒ· ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Û˘ÁÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ ,Ï‡¯˘È È·˘Â˙Ï Ô‰Â ˘"ÂÈ‡· ÌÈÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡· ÌÈ‰Â˘Ï Ô‰
Ï‡¯˘È ÍÂ˙Ï ˘"ÂÈ‡· ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡· Ì¯Â˜Ó˘ ‰ÓÈÁÏ ÈÚˆÓ‡ ˙¯„Á‰ Ï˘ ˙ÂÂÈÒÈÏ
ÒÁÈÈ˙‰ ‰·˘ ˙ÂÙÈÁ„‰ ÈÎ ,ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .Ï‡¯˘È· ÌÈÚÂ‚ÈÙ Úˆ·Ï ˙ÂÂÈÒÈÏÂ
Ë¯ÂÙ˘ ÈÙÎ ,ÔÂÁËÈ·‰ ÈÓ‡ Ï˘ ÌÈÂÈÓ ˙‡ ¯È„Ò˙˘ ‰˜È˜Á ˙‡ˆÂ‰· Í¯ÂˆÏ Ê"Ó˜Ù „˜ÙÓ
.‰Ê ‡˘Â· Í˘Ó˙Ó‰ ·ˆÓ‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰È‡ ,ÏÈÚÏ
Í¯Âˆ ÌÈÈ˜ Ì‰·˘ ÌÈÏÚÙÓ‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï Ê"Ó˜Ù ÏÚ ÈÎ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
Ï‰Â Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ ,ÔÂÁËÈ· ÈÓ‡ Ì‰Ï ÂÂÓÈ˘ ‡„ÂÂÏÂ ÔÂÁËÈ· ÔÓ‡ ˙ÂÓÏ
Ê"Ó˜ÙÓ ˘"ÂÈ‡· ÌÈÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ÈÏÚÙÓ· ÔÂÁËÈ· ÈÓ‡ ÈÂÈÓ ˙Â„Â‡ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Ï
.Ï‡¯˘È ÔÈ·Ï ˘"ÂÈ‡ ÔÈ·˘ ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÈÏÈÚÙÓÏ
צה"ל מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר  ,2011כי "בוצע מפגש לרענו הנוהל וחיזוק
הקשר השוט) בי גורמי איו"ש לרמי"" ,וכי "בימי אלה נקבע צוות פיקודי בשיתו) נציג רמי"
שירענ ,יאכו) ויחזק את נוהל נאמ הביטחו באזורי התעשייה תו %הרחבתו לכלל אזורי התעשייה
שנעדרו מצו נאמ הביטחו אשר בתוק) כיו".
 :‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡· "˙Â¯ÂÁÒ ˙·Ï‰" .‰כאמור ,בהתא להודעה בדבר קביעת נקודות מעבר
טובי ,נית להעביר מאיו"ש לישראל סחורה שמקורה ,בי היתר ,ב"אזורי תעשייה שבניהול
ישראלי" ,שלא דר %מעברי "גב אל גב" ,אלא דר %מעברי אחרי שבה הבידוק המבוצע בסחורה
הוא חלקי.
··ÏÂ‰È·˘ ‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡"· ‰¯Â˜Ó˘ ‰¯ÂÁÒ ÁÂÓÏ ‰¯„‚‰ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ ,‰ÏÚ ˙¯Â˜È
Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Ï Ï‰Â Ï˘ Â¯„ÚÈ‰ ,ÔÈ·ÂË ¯·ÚÓ ˙Â„Â˜ ˙ÚÈ·˜ ¯·„· ‰Ú„Â‰· "ÈÏ‡¯˘È
Â‡È·‰ ,ÌÈÏÚÙÓ· ÔÂÁËÈ· ÈÓ‡ Ï˘ ,¯ÂÓ‡Î ,ÌÈÂÈÓ-È‡ ÔÎÂ ,ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÈÏÈÚÙÓÏ Ê"Ó˜ÙÓ
‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡ Í¯„ Ï‡¯˘ÈÏ ˙¯·ÂÚ ÈÈËÒÏÙ ‰¯Â˜Ó˘ ‰¯ÂÁÒ ‰·˘ ‰ÚÙÂ˙ Ï˘ ‰˙Â·Á¯˙‰Ï
·‰ÂÎÓ‰ ‰ÚÙÂ˙ - "·‚ Ï‡ ·‚" È¯·ÚÓ· ‡Ï˘ ,ÈÏ‡¯˘È ‰¯Â˜Ó˘ ‰¯ÂÁÒÎ ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È
":ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï ."‰¯ÂÁÒ ˙·Ï‰
באוקטובר  2008כתב נציג יועמ"ש איו"ש אל ראש מינהלת "קשת צבעי ותפר" בפקמ"ז כלהל:
ראש המנהא"ז מוסמ %לפי הצו בדבר העברת טובי להתקי תקנות להסדרת הוצאת טובי מאיו"ש
ולכאורה נית לקבוע בה ,כי "הוצאת סחורה לישראל מאזורי תעשייה ישראליי ...תיעשה בהיתר
בלבד ודר %נקודת מעבר שתוגדר לש כ) %למשל נקודת מעבר הפועלת בשיטת 'גב אל גב' בה
קיימת תשתית בדיקה אופטימלית( ,אלא א המבקש להוציא את הסחורה יעמוד בשורה של דרישות
אבטחתיות סבירות שייקבעו ובכ %יורשה להוציאה דר %נקודות מעבר נוספות ]שאינ פועלות
בשיטת 'גב אל גב'[" .עוד הוסי) ,כי "בדר %זו של התניית ההוצאה ]של הסחורה[ לישראל שלא
במעברי 'גב אל גב' באופ שתהיה עמידה בתנאי מסוימי ,נית להעלות דרישות אבטחתיות ביחס
למקומות שמה יוצאת הסחורה" ,וביניה הדרישה למינוי נאמ ביטחו.
בדצמבר  2009פנתה רמי" לפקמ"ז ולמנהא"ז והתריעה ,כי דר %המעברי שמפעיל צה"ל ושבה
מוצבי מפקחי רמי" במטרה לסייע באבחו מקצועי של הסחורה העוברת דרכ מאיו"ש לישראל,
עוברות "סחורות שמקור אינו ישראלי באופ וודאי" .עוד כתבה רמי" ,כי באזור התעשייה קרני
שומרו פועלי עסקי טקסטיל אשר יש חשש כי ה משמשי "תחנת מעבר" לסחורות פלסטיניות
המגיעות לישראל מאיו"ש שלא דר %מעברי "גב אל גב".
ממסמ %של רמי" המסכ דיו ע רמ"ט פקמ"ז ביולי  2010בנושא הנדו צוי ,כי רמ"ט פקמ"ז
הנחה להפעיל מיידית את הצו בדבר מינוי נאמ ביטחו באזורי תעשייה בניהול ישראלי .בנוס)
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לכ ,%הדיו עסק בהיעדר קריטריוני להגדרת סחורה כסחורה שמקורה ב"יישוב ישראלי" ,והובאו
דוגמאות לקושי שביישו ההוראות הקיימות בהודעה בדבר קביעת נקודות מעבר טובי ,דבר
המאפשר את קיומה של תופעת "הלבנת הסחורות" ,כלהל :מוצרי טקסטיל בייצור פלסטיני
מובאי לאזורי התעשייה למטרת מיו ,גיהו .ואריזה ,ויוצאי לישראל כסחורה שמקורה ב"אזורי
תעשייה שבניהול ישראלי" ע תעודת משלוח של מפעל ישראלי; רהיטי מוגמרי פלסטיניי
מועברי לישראל באמצעות תעודת משלוח ישראלית שמנפיקי בתי עסק ישראליי.
כ הועלו באותו דיו דוגמאות של היעדר יכולת אכיפה על בתי עסק ישראליי באיו"ש המעבירי
סחורה מאיו"ש לישראל כסחורה שמקורה ב"אזורי תעשייה שבניהול ישראלי" ,למרות ממצאי
ברורי שמקורה אינו כזה .בדיו סוכ ,בי היתר ,כי המנהא"ז יעלה הצעה לקביעת קריטריוני
שעל פיה נית יהיה לקבוע הא מקור הסחורה הוא ישראלי ,ולקבוע חריגי בעניי זה .כ סוכ
"לקד את צו המעברי )בהיבט של סמכויות עובדי רשות המעברי לסווג סחורות ולפעול
בשטח(".
במסמ %של רמי" מאפריל  2011בנושא הנדו נכתב ,כי אכיפת של הוראות ההודעה בדבר קביעת
נקודות מעבר טובי "אינה אפקטיבית" כל עוד לא קיימת בקרה כלשהי על עסקי ישראליי
המעבירי סחורות מאיו"ש לישראל ,באמצעות גור מוסמ %האמור לבחו את עמידת של עסקי
אלו בדרישות ההודעה ,ולאשר את העברת הסחורה היוצאת מה לישראל .עוד נכתב ש ,כי
"תופעת ההברחות הכלכליות והביטחוניות מתרחבת ,מייתרת את מעברי הסחורות ]מעברי 'גב אל
גב'[ ,ומהווה סיכו ביטחוני" .נמצא ,כי במועד סיו הביקורת ,יוני  ,2011לא חל שינוי בנושא.
È¯ÂÊ‡· ÌÈ‰Â˘Ï ÔÂÎÈÒ ‰ÂÂ‰Ó "‰¯ÂÁÒ ˙·Ï‰" ˙ÚÙÂ˙ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï‡¯˘ÈÏ ˘"ÂÈ‡Ó ‰ÓÈÁÏ ÈÚˆÓ‡ ˙Á¯·‰ Ï˘ ˘˘Á‰ ·˜Ú ,Ï‡¯˘È È·˘Â˙Ï ÔÎÂ ‰ÈÈ˘Ú˙‰
·ÂÊ ‰ÚÙÂ˙Ï ,ÍÎÏ ÛÒÂ· ."·‚ Ï‡ ·‚" È¯·ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘ ‰¯ÂÁÒ‰ ˙¯·Ú‰ ˙¯‚ÒÓ
.˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂËÂ ÔÈ˜˙‰ Ï‰ÈÓ‰ ÌÂÁ˙Ó ÌÈË·È‰ Ì‚ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ
ÏÚ· Ì‚ ‡Â‰˘ ¯Á‡ÓÂ ,‡˘Â‰ Ï˘ ˙ÈÂÁËÈ·‰ Â˙Â·È˘Á ˙‡ÙÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ÚÙÂ˙Ï Ì˙Ú„ ˙˙Ï Ê"‡‰Ó‰ ˘‡¯Â Ê"Ó˜Ù „˜ÙÓ ÏÚ ,˙Â„ÈÓ ¯‰ÂËÂ ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ Ï˘ ÌÈË·È‰
ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È·˘ ‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡· ÌÈÏÚÙÓ‰ ˙ÚÈ·˜ ˙ÂÚˆÓ‡· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰˙ÚÈÓÏ ÏÂÚÙÏÂ ÂÊ
·‡ÂÓÎ .‰Ï‡ ÌÈÏÚÙÓ· ÔÂÁËÈ· ÈÓ‡ ÈÂÈÓÂ ,ÔÂÁËÈ· ÔÓ‡ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ Ì‰· ˙˘¯„˘ ˘"ÂÈ
˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ ,"ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È·˘ ‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡"· ‰¯Â˜Ó˘ ‰¯ÂÁÒ ÁÂÓ‰ ˙‡ ¯È„‚‰Ï ˘È ÔÎ
.ÌÈÏÏÎ· ÌÈÏÚÙÓ‰ Ï˘ Ì˙„ÈÓÚ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÚÂˆÈ·Ï ÍÓÒÂÓ‰ Ì¯Â‚‰
רמי" מסרה בתגובתה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  ,2011כי המלצת משרד מבקר המדינה
להסדרת נושא נאמני ביטחו באזורי התעשייה "תסייע למיגור תופעת 'הלבנת סחורות' בכלל,
ולפעילות אפקטיבית יותר ויעילה של רמי" במעברי בפרט".
צה"ל מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר  ,2011כי בהתא להמלצות משרד מבקר
המדינה ועבודת המטה המתקיימת בפקמ"ז ,הוא יפעל בהקד להגברת הפיקוח על תהלי" %הלבנת
הסחורות" באמצעות ביקורות באזורי התעשייה ובידוק במעברי הישראליי בשיתו) רמי".

פעילות הרבש"צי
מרבית רכזי הביטחו השוט) הצבאיי )להל ! הרבש"צי( מועסקי על ידי הרשות המקומית
באיו"ש שבה ה מתגוררי ,וכפופי לה מבחינה מינהלית ,ומבחינה צבאית ה כפופי לצה"ל
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ולדי הצבאי .עקב כ %קיי חשש ,כי הרבש"צי יתקשו למלא את תפקיד באופ מיטבי :מחד,
מוטלת עליה אחריות לאכו) את הוראות הביטחו שיש לנקוט במהל %העסקת עובדי פלסטיניי,
וביניה מניעת כניסת של עובדי פלסטיניי למפעלי ישראליי ללא היתרי תעסוקה וללא עמידה
בהנחיות ובאמצעי הביטחו שיש לנקוט; ומאיד %ידוע לה ,כעובדי הרשות המקומית ,כי הרשות
המקומית נהנית מהכנסות כספיות מאות מפעלי המעסיקי פלסטיני ,ומשכ %ייתכ שיתבקשו
לגלות התחשבות במפעלי ולהקפיד פחות על קיו הדרישות הביטחוניות.
עניי זה עלה ג בישיבה בנושא אזורי תעשייה בניהול ישראלי שער %מח"ט אפרי בדצמבר 2007
בהשתתפות הרבש"צי והקב"טי הפועלי בגזרת החטמ"ר .בישיבה זו העלו המשתתפי את
נושא "המתח הקיי לרבש"צי בי הדרישה לבדוק פועלי פלסטיניי ללא אישור ]היתר תעסוקה[
ומצד שני לח .של הרשויות שהעסקי יעבדו ללא הפרעות".
מבקר המדינה כבר התייחס לעניי העסקת רבש"צי בדוח שפרס ב! 322005כלהל" :ממסמכי
צה"ל עלה ,כי הכפיפות הכפולה של הרבש"צי יוצרת לעתי קשיי במילוי תפקיד ,זאת כיוו
שלעתי מתקיימי ניגודי ענייני בי צורכי הביטחו לבי הצרכי של הרשות המקומית המעסיקה
אות" .כ צוי באותו דוח ,כי צה"ל מסר למשרד מבקר המדינה ,כי "לרוב בוחר הרבש" .לפעול
על פי האינטרס היישובי )המעסיק( ,שכ ברור לו שקונפליקט ע המעסיק עשוי להביא לפיטוריו".
¯˙È‰‰ ˜ÈÊÁÓ˘ ÍÎÏ ‰˙ÎÓÒ‡ Ì‚ ‰ÂÂ‰Ó ‰˜ÂÒÚ˙‰ ¯˙È‰ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ÂÙÈÙÎ‰ ,ÂÊ ‰·ÈÒÓ .˙ÂÈÂÁËÈ· ˙Â·ÈÒÓ ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È· ‰ÈÈ˘Ú˙ ¯ÂÊ‡Ï ÒÎÈ‰ÏÓ ÚÂÓ ÂÈ
ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ,Ì„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· È˘Â˜ ÌÏˆ‡ ˙¯ˆÂÈ‰ ,ÌÈˆ"˘·¯‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÏÂÙÎ‰
ÏÂÏÚÂ ¯ÂÓÁ ÂÈ‰ ‰Ê ¯·„ .‰˜ÂÒÚ˙ È¯˙È‰ ‡ÏÏ Ì˙˜ÒÚ‰ÏÂ ÌÈÈÈËÒÏÙ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙ÒÈÎÏ
ÔÂÁËÈ·Ï ˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘Â‰ È‡·ˆ‰ ÛÂ‚Î ,Ê"Ó˜Ù ÏÚ .ÈÂÁËÈ· ÔÂÎÈÒ ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,˙ÂÂ‰Ï
·‡ÏÂÚÙÏÂ ,‰·Â¯Ó ˙ÈÂÁËÈ·‰ Â˙Â·È˘Á˘ ‰Ê ‡˘ÂÏ Â˙Ú„ ˙˙Ï ,˘"ÂÈ‡· ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ
·˘ÈÂÏÈÓ· ÌÈˆ"˘·¯‰ ÈÙ· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈ˘˜Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÍÂ˙ ,˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï Ê"‡‰Ó‰ ÛÂ˙È
˙.Ì„È˜Ù

✯
Ì‰Ó ,ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È·˘ ‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡ ˙ÁË·‡ ÏÚ ˜¯Ù· ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰
˘˘Á‰ ·˜Ú ,Ï‡¯˘È È·˘Â˙Ï ÔÎÂ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡· ÌÈ‰Â˘‰ ÌÂÏ˘Ï ‰ÎÒ ÌÈÂÂ‰Ó‰ ,ÌÈ¯ÂÓÁ
Ï‡¯˘ÈÏ ˘"ÂÈ‡Ó ‰¯ÂÁÒ ˙¯·Ú‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰ÓÈÁÏ ÈÚˆÓ‡ ˙¯·Ú‰Â ÌÈÚ‚ÙÓ ¯·ÚÓ Ï˘ ÌÈÈ˜‰
˘ÔÙÂ‡· Á˜ÙÏÂ ,‰Ï‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ï˘ ÌÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ Ï"‰ˆ ÏÚ ."·‚ Ï‡ ·‚" È¯·ÚÓ Í¯„ ‡Ï
˘.ÂÚ·˜˘ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÚˆÂ·˙ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡ ˙‚‰ ÈÎ ,ÁÈË·È

__________________

32

מבקר המדינה" ,(2005) ‡56 È˙˘ ÁÂ„ ,פעולות המינהל האזרחי באזור יהודה והשומרו" ,עמ' .260

1690

דוח שנתי 62

אזור התעשייה "מסילה"
אזור התעשייה "מסילה" שוכ מערבית לטולכר ומזרחית למחל ניצני עוז .חלקו נמצא בתחו
השיפוט של טולכר וחלקו בתחו השיפוט של המועצה האזורית שומרו .תכנו אזור התעשייה
"מסילה" החל בתחילת שנות השמוני על ידי המנהא"ז בשטח של כ 85דונ ,ובעקבות זאת
נחתמו עשרה חוזי הרשאה לפיתוח וחוזי חכירה בי הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש
לבי יזמי פרטיי לתקופה של  49שני למטרת מלאכה ותעשייה .תכנו אזור התעשייה הושל רק
בשנות התשעי :לשכת התכנו המרכזית במנהא"ז הכינה לאזור התעשייה תב"ע שאושרה בדצמבר
) 1994להל  התכנית( .שטח אזור התעשייה בהתא לתכנית הוא  228דונ .כפי שעלה ,החל מיולי
 2009עוסק המנהא"ז בהכנת תב"ע חדשה לאזור התעשייה "מסילה" )בנושא זה ראו בהמש((.
˙ :‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡ ÌÂÁראש המועצה האזורית שומרו ,מר גרשו מסיקה ,מסר בתגובתו למשרד
מבקר המדינה מספטמבר  ,2011כי אזור התעשייה "מסילה" "אינו נכלל בתחו המוניציפאלי של
המועצה האזורית שומרו .על מנת שייכלל בתחו המוניציפאלי על מפקד האזור להכריז על כ( בצו
אליו תצור מפת תיחו .הדבר לא נעשה עד היו ,והמועצה ממליצה כי אכ ייעשה כ( לאחר
הסדרת התשתיות העירוניות הנדרשות ולאחר אישור תוכנית בניי עיר מעודכנת" .בתגובה לדברי
ראש המועצה האזורית שומרו ,כאמור ,מסר המנהא"ז למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2011בעניי
זה ,כי "חלקו הצפוני בלבד של איזור התעשייה ]"מסילה"[ נכלל בתחו המועצה האזורית שומרו
ולכ נדרש תיקו לתחו השיפוט להכללת כל אזור התעשייה בתחו השיפוט ]של המועצה
האזורית שומרו[ ...הלי( זה מותנה בהסדרה סטאטוטורית של איזור התעשייה".
משרד מבקר המדינה בח היבטי הקשורי לפעילות אזור התעשייה ,ולהל הממצאי:
.1

הסדרת פעילות המפעלי
··˙‡ ˙ÂÓ‡Â˙ ÔÈ‡ "‰ÏÈÒÓ" ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰Â ‰ÈÈ·‰ ÈÎ ,‰ÏÚ ˙¯Â˜È
ÏÚ ˙ÂËÏ˙˘‰ ÍÂ˙ ÌÈ˙ÚÏ ,‰ÈÈ· È¯˙È‰ ‡ÏÏ ÂÓ˜Â‰ ÌÈ·Ó ÈÎÂ ,1994-· ‰¯˘Â‡˘ ˙ÈÎ˙‰
˜¯˜¯ÂÊ‡· ÌÈÏÚÙÓ‰ ÈÏÚ· ÂËÏ˙˘‰ ,2011 ¯‡ÂÈÓ Ê"‡‰Ó‰ Ï˘ ÍÓÒÓ ÈÙ ÏÚ .˙ÂÚ
.‰È„Ó ˙ÂÓ„‡ Ï˘ ÌÂ„ 25-Î ÏÚÂ ÌÈÈËÒÏÙ Ï˘ ˙ÂÈË¯Ù ˙ÂÓ„‡ ÌÂ„ 25-Î ÏÚ ‰ÈÈ˘Ú˙‰
˘ÂË‰Â È˙Ï˘ÓÓ‰ ˘ÂÎ¯‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Ó ÁË˘‰ ˙‡ Â¯ÎÁ˘ ÌÈÏÚÙÓ ÈÏÚ· ÈÎ ,‰ÏÚ ÔÎ
·‡.‰ÂÓÓ‰ Ï˘ Â¯Â˘È‡ ‡ÏÏ (‰˘Ó ˙¯ÎÁ‰) ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ·Ó Â¯ÈÎÁ‰ ˘"ÂÈ

הצור( בהסדרת פעילות אזור התעשייה עלה במהל( דיוני רבי שקיי המנהא"ז בשני
האחרונות .רע" כלכלה במנהא"ז ציי במכתב מיוני  2005לראש המנהא"ז בנושא זה כמפורט
להל :מדובר באזור תעשייה אשר בעת הקמתו ,ולאחר מכ בעת הפעלתו" ,נפל בי הכיסאות"
והשלטונות לא אכפו בו את הוראות החוק; "מסילה" הוא אזור תעשייה משגשג המספק פרנסה
לבעלי מפעלי ולמאות עובדי פלסטיניי ,ולישראל יש אינטרס שהוא ימשי( לפעול בד בבד ע
אכיפת החוק במקו.
בדיו שנער( במנהא"ז בנובמבר  2007נדונו הבעיות הקיימות ב"מסילה" ,כלהל :אזור התעשייה
פועל ללא גור מנהל; הוקמו מבני שלא בהתא לתכנית שבתוק; נבנו מבני על קרקעות
פלסטיניות פרטיות; חוסר בתשתיות בסיסיות ,כגו :ביוב ,מי וכבישי ,שאינו מאפשר למנהא"ז
להעניק היתרי בנייה; החכרת משנה ללא הסדר מול המנהא"ז; השתלטות כוחנית על קרקעות
שהוקצו לחוכרי אחרי; העסקת פלסטיני ללא היתרי תעסוקה; כניסת פלסטיני למרחב תפר
פרו .ללא בידוק ברמה מתאימה; ופגיעה בנושא איכות הסביבה .בסיכו הדיו הורה סג ראש
המנהא"ז על מספר צעדי להסדרת פעילות "מסילה" ,וביניה ביצוע סקירה בנוגע לבעלות על
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אדמות וסטטוס הרישו שלה ברישו המקרקעי ,מיפוי המצב הקיי בנוגע לחריגות בנייה ,וקבלת
החלטות בנוגע למבני שיש להוציא לה צו הריסה.
ביולי  2009פרס המנהא"ז מכרז לתכנו אזור התעשייה "מסילה" ,ובדצמבר  2009בחרה ועדת
המכרזי במנהא"ז חברת תכנו לביצוע העבודה .במועד סיו הביקורת ,יוני  ,2011עדיי נמשכה
עבודת התכנו של אזור התעשייה "מסילה".
באוגוסט  2010נערכה פגישה בי סג ראש המנהא"ז ובעלי תפקידי במנהא"ז לבי בעלי
המפעלי ,ובמהלכה הציג סג מנהל לשכת התכנו במנהא"ז אבני דר( לשיקו אזור התעשייה
"מסילה" ,ובי אלה :תכנו תכנית חדשה; קבלת כל האישורי הנדרשי ,כולל דיו בוועדת המשנה
להתנגדויות; הקצאת קרקעות על פי התכנית החדשה; קביעת רשות מוניציפאלית שתהיה אחראית
לאזור התעשייה; הקמת מינהלת לאזור התעשייה לקיו בקרה ואכיפה באזור התעשייה; והקמת
תשתיות הפיתוח על ידי בעלי המפעלי.
ממסמ( של המנהא"ז ממר 2011 .עולה ,כי בעקבות ביקור שער( ראש המנהא"ז באזור התעשייה
"מסילה" ,הנחה ראש המנהא"ז להודיע לבעלי המפעלי אשר פלשו לאדמות פרטיות ,כי ניתנת
לה ארכה עד מאי  2011לפינוי הפלישות ,או לחלופי ,להסדרת רישו הקרקעות ,וא לא יעשו
כ( ,יקיי המנהא"ז פעילות אכיפה להסרת כל הפלישות לאדמות פרטיות.
לפי נתוני היחידה המרכזית לפיקוח של המנהא"ז )להל  יחידת הפיקוח( ,משנת  2005ועד יוני
 2011נפתחו  35תיקי שבעטיי הוצאו צווי סופיי להפסקת עבודה ולהריסה .נמצא ,כי  10מה
ממתיני לביצוע ו 16ממתיני לאישורו של ראש המנהא"ז .בתשעת התיקי הנותרי בוצעה
הריסה.
צה"ל מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר  ,2011כי "החל מסו שנת  2006נערכו
פגישות רבות בי גורמי המנהא"ז ליזמי שוני הפועלי בהקשר אזור התעשייה ,ובמסגרת
הובהר ליזמי כי תכנית מס' ] 194תב"ע מאושרת לאזור התעשייה "מסילה"[ איננה מאפשרת מת
היתרי בנייה מכוחה ,זאת משו שהבינוי בתחו אזור התעשייה אינו תוא את הוראות התכנית ,וא
אינו עומד בתנאי יסוד שנקבעו בה ,דוגמת ביצוע תשתיות משותפות ומת פתרונות ביוב .לפיכ( ,על
הגורמי הפועלי באזור התעשייה לפעול להסדרה תכנונית של המקו ,באמצעות הגשת תכנית
חדשה".
‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡· ÏÂÙÈË· ÌÈ˘‰-˙·¯ ‰ÁÊ‰‰˘ ,ÍÎ ÏÚ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
"Ú"·˙ ‰˘¯„Â ˙È¯Â˜Ó‰ Ú"·˙‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ‰È‰ Ô˙È ‡Ï Â·˘ ·ˆÓÏ ‰‡È·‰ "‰ÏÈÒÓ
ÂÏÚÙ ‡Ï Ê"‡‰Ó‰Â ˘"Ù˙Ó‰ ,Ê"Ó˜Ù .‰ÓÏ˘Â‰ Ì¯Ë ÂÊ Û‡Â ,ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓÏ ÌÈ‡˙˙˘ ‰˘„Á
˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ ÌÈÂÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ˙ÂÚˆÓ‡· ,‰ÙÂˆÓÎÂ ˘¯„Î ,‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰
·‡·ˆÓ ˙¯ÈˆÈ È„Î „Ú ,ÌÈ˘ Í˘Ó· "‰ÏÈÒÓ" ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡· ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï È„Î ˘"ÂÈ
·ÌÈ·Ó ÂÓ˜Â‰ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯‚ÒÓ· .˜ÂÁÏ „Â‚È· ˙„ÓÂÚ‰ ‰·Á¯ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ Ï·Ò È˙Ï
·‡Ï˘ ˙ÂÈË¯Ù ˙ÂÓ„‡ ÏÚ ˙ÂËÏ˙˘‰ ÍÂ˙ ÌÈ˙ÚÏÂ ‰ÈÈ· ¯˙È‰ ‡ÏÏ "‰ÏÈÒÓ" ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ
ÈÒÈÒ·Â ÈÂÈÁ È‡˙ Ô‰˘ ,˙ÂÈÒÈÒ· ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ÔÓÂÈ˜ ‡ÏÏÂ ,‰È„Ó ˙ÂÓ„‡ ÏÚÂ ÌÈÈËÒÏÙ
.˙¯˘Â‡Ó Ú"·˙Ó ‰‚È¯Á ÍÂ˙Â ,¯„ÒÂÓ ‰ÈÈ˘Ú˙ ¯ÂÊ‡ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙÏ

.2

הטיפול באיכות הסביבה

בספטמבר  2010פרס קמ"ט איכות הסביבה במנהא"ז דוח ,ובו ממצאי שהעלה בסיור שער( צוות
ממשרדו באזור תעשייה "מסילה" באוגוסט  .2010בדוח הועלו ליקויי ,ובה :היעדר טיפול
בשפכי תעשייתיי בכל אזור התעשייה; הטיפול בשפכי סניטריי נעשה באמצעות בורות
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ספיגה; ממספר מפעלי עולי מפגעי ריח; מצבורי פסולת פוגעי בנו ומהווי סכנה של זיהו
הקרקע מתשטיפי .במפעלי נמצאו ליקויי כגו :קירור אחד המפעלי הגדולי באזור התעשייה
נעשה באמצעות הזרמת מי שפירי על הגג ,דבר הגור לבזבוז כמויות רבות של מי; אחזקת
חומרי מסוכני בשטח פתוח שאינו מגודר ולא בתו( מבנה; זרימת תשטיפי מפסולת המאוחסנת
בשטח פתוח ,דבר המהווה מפגע חמור מאוד; ומחזור מכלי ללא טיפול ראוי בשאריות חומרי
מסוכני המצויי בה.
בסיור שער( צוות הביקורת באזור התעשייה "מסילה" במאי  2011נמצא ,כי אזור התעשייה מוזנח
מאוד :ערימות גדולות של אשפה וגרוטאות פזורות בו ,הכביש החוצה אותו משובש ,בי המפעלי
כמעט שאי תשתיות פיתוח ,כגו כבישי ומדרכות ,דבר העלול ,בי היתר ,לפגוע ביכולת של
רכבי חירו להגיע למקו במקרה של פיגוע או אסו .בקצה המערבי של אזור התעשייה קיימת
תעלת ניקוז שהכילה מי ביוב עומדי ,ובמקו אחר נצפו מי ביוב זורמי על הקרקע.
ÏÙÈË Ì¯Ë Ê"‡‰Ó‰ ,2011 ÈÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·¯˙ÂÈ· ÌÈ¯ÂÓÁÎ ÂÈÂˆ˘ ‰Ï‡ ÏÏÂÎ ,‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ Ë"Ó˜ Ï˘ ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ
"‰ÏÈÒÓ"· ÌÈÏÚÙÓÏ ˜ÈÚ‰ Ê"‡‰Ó‰ ,¯ÂÓ‡Î ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .˙ÂÙÈÁ„· Ì‰· ÏÙËÏ ˘È˘Â
,Ê"Ó˜Ù ÏÚ .‰ÈÈ· È¯˙È‰ ‡ÏÏÂ ˜ÂÒÈÚ È¯˙È‰ ‡ÏÏ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙Â¯ÓÏ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈ¯˙È‰
ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â· ˘"ÂÈ‡· ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÓ¯Â‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÏÙËÏ Ê"‡‰Ó‰Â ˘"Ù˙Ó‰
.ÌÈÚ‚ÙÓ‰ Ï˘ ÌÓÂÈ˜ Í˘Ó‰ ÚÂÓÏ È„Î ,¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ "‰ÏÈÒÓ"· ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï
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שיקו דר גישה לאזור התעשייה

תכנית בניי עיר קובעת הוראות תכנו הנוגעות לתחו הדר( ,כגו בעניי רוחבה ורוחב השוליי,
ומגבלות החלות על סביבתה ,כגו המרחק המזערי מציר הדר( שבו נית להקי מבנה .תכניות אלה
נועדו ,בי היתר ,לאפשר שימוש מיטבי בדר( ,ולאפשר במידת הצור( את הרחבתה בעתיד.
כאמור ,בדצמבר  1994אושרה תב"ע לאזור התעשייה .בהתא לתכנית ,הגישה לאזור התעשייה
"מסילה" מושתתת על כביש העובר ממזרח לאזור התעשייה ,מצוי בחלקו בתחו העיר הפלסטינית
טולכר ,וממנו מתפצלות דרכי הגישה למפעלי שבתחו אזור התעשייה.
החל מ 2004משמשת דר( אחרת ,הנמצאת בצדו המערבי של אזור התעשייה בתחו איו"ש )להל
 דר( הגישה המערבית( כדר( הגישה היחידה לאזור התעשייה "מסילה" ,והיא משמשת ג את
כוחות צה"ל.
··‰ÚÈÙÂÓ ‰È‡ ,˙ÈÂÁËÈ· Í¯„Î ¯Â˜Ó· ‰˘ÓÈ˘˘ ˙È·¯ÚÓ‰ ‰˘È‚‰ Í¯„ ÈÎ ,‰ÏÚ ˙¯Â˜È
·˙·"¯ÂÊ‡Ï ‰¯Â·Á˙ ·È˙Ó ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÈÒ„‰Â ÌÈÈ˙¯Â·Á˙ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜· ˙„ÓÂÚ ‰È‡Â ,Ú
˙¯ÂÊ‡·˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÈÏÚ·Ó ˜ÏÁ ˙„‚‡Ó‰ ‰˙ÂÓÚÏ ¯È·Ú‰ Ë"·‰˘Ó ÈÎ ,‰ÏÚ „ÂÚ .‰ÈÈ˘Ú
ÏÚ ‡Ï˘ ,Í¯„‰ ÌÂ˜È˘Ï ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ· ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙ (‰˙ÂÓÚ‰ - ÔÏ‰Ï) "‰ÏÈÒÓ" ‰ÈÈ˘Ú˙‰
,(ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ - ÔÏ‰Ï) 1992-·"˘˙‰ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙ
˘·ÔÈ·ÂË· ‰˜ÒÈÚ ÚÂˆÈ·Ï ‰ÊÂÁ· Â¯˘˜˙È ‡Ï ...È˙Ï˘ÓÓ „È‚‡˙ ÏÎ ,‰È„Ó‰" ÈÎ ,Ú·˜ Â
‡ÏÎÏ Ô˙Â‰ È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ ÈÙ ÏÚ ‡Ï‡ ,ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯Ï Â‡ ,‰„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï Â‡ ,ÔÈÚ˜¯˜Ó· Â
‡„:ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï ."Â· Û˙˙˘‰Ï ‰ÂÂ˘ ˙ÂÓ„Ê‰ Ì
בדיו שהתקיי בינואר  2008בראשות ראש היחידה להתיישבות ותשתית לאומית שבמשהב"ט
)להל  היחידה להתיישבות( סוכ ,כי משהב"ט יעביר  300,000ש"ח לעמותה "למטרת שיפו.
הכביש בשל הנזק שנגר מפעילות קו התפר".
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ראש היחידה להתיישבות מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  ,2011כי בדיו מינואר
 2008סוכ על העברת  300,000ש"ח ממנהלת מרחב התפר לאחר משא ומת ע בעלי המפעלי
והעמותה ,וכי לא מדובר בהנחיה של ראש היחידה להתיישבות אלא בסיכו דברי בי מנהלת
מרחב התפר לנציגי אזור התעשייה .כ מסר ,כי היחידה להתיישבות לא העבירה כספי מתקציבה
לשיקו הדר( המערבית ,וכי "הייתה גור מתא בי הגופי".
כעולה מ המסמכי ,במהל(  2008נחת "הסכ פיצויי בגי נזקי שנגרמו במהל( בניית
המכשול" בי משהב"ט לעמותה ,ונקבע ,כי משהב"ט ישל לעמותה "המנהלת את הפעילות באזור
התעשייה והמוכנה לבצע את העבודות הנדרשות לשיקו הדר(" ס( של  246,650ש"ח בתוספת
מע"מ .בשנת  2009העביר משהב"ט לעמותה את התשלו לפי ההסכ.
··ÚÂˆÈ·Ï ÔÈ„Î ÌÈ˘¯„‰ ÌÈ¯˙È‰‰ ÂÏ Â‡ˆÓÂÈ ÈÎ ÌÎÒ‰· ˘¯„ ‡Ï Ë"·‰˘Ó ÈÎ ,‰ÏÚ ˙¯Â˜È
‰˙ÂÓÚ‰Ó ‰˘È¯„· ˜Ù˙Ò‰ ‡Ï‡ ,ÌÂÏ˘˙Ï È‡˙Î ,˙È·¯ÚÓ‰ ‰˘È‚‰ Í¯„· ˙Â„Â·Ú‰
ÌÂ˜È˘Ï ˙Â˘¯„‰ ˙Â„Â·Ú‰ ˙‡ Úˆ·Ï ˙¯Á‡ Â‡ ˙È˜ÂÁ ‰ÚÈÓ ‰˙ÈÁ·Ó ÔÈ‡" ÈÎ ,¯È‰ˆ‰Ï
ÏÎ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ˜¯ ‰È˘Ú˙ Í¯„‰ ÌÂ˜È˘Ï ˙Â„Â·Ú‰ ÈÎ ‰¯È‰ˆÓ ‰˙ÂÓÚ‰ ÈÎÂ ,Í¯„‰
."‰˙ÂÈ¯Á‡·Â ‰„È ÏÚ Â‚˘ÂÈ ¯˘‡ ÔÈ„ ÏÎ ÈÙÏ ÌÈ˘¯„‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰Â ˙Â‡˘¯‰‰ ,ÌÈ¯˙È‰‰
מבקר המדינה כבר הביע דעתו בעניי זה בדוח קוד שפרס ב ,332003כי יש "להימנע מסיוע
במימו מכספי המדינה של פעילויות במקרקעי ,שהשימוש בה לא הותר ולא הוסדר כדי" .יתר
על כ ,מבקר המדינה ציי בדוח שפרס ב ,342009כי העברת כספי מאוצר המדינה לגו כמו
עמותה "אפשרית במסגרת עסקה או כתמיכה ,ואופ הביצוע של פעולות אלה מוסדר בחוק .עסקה
חייבת להיות מעוגנת בחוזה מוסדר וחתו ולעמוד בהוראות חוק חובת המכרזי ,ותמיכה מתקציב
המדינה צריכה להיעשות על פי הנוהל להגשת בקשה לתמיכה מתקציב המדינה ובהתא למבחני
לחלוקת כספי תמיכות לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה."1985
יצוי ,כי על פי החוק הירדני "חוק תכנו ערי ,כפרי ובנייני מס'  79לשנת  ,"1966עבודות תכנו
ופיתוח כלולות בפעולות הדורשות קבלת רישיו ,וכי על פי החוק לא נית להתחיל בעבודה,
שביצועה טעו רישיו ,ללא רישיו.
··.ÔÂÈ˘È¯ ‡ˆÂ‰ ‡Ï ˙È·¯ÚÓ‰ ‰˘È‚‰ Í¯„ ˙ÏÈÏÒÏ ÈÎ ,‰ÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È
יש לציי ,כי העברת תקציב ממשלתי שייעודו עבודות תשתית המבוצעות שלא על פי היתר הנדרש
בחוק אינה עולה בקנה אחד ע הנחיה מיוני  2003של היוע .המשפטי לממשלה דאז ,מר אליקי
רובינשטיי ,ליועצי המשפטיי של משרדי הממשלה ,בעניי "שימוש במשאבי  מאחזי בלתי
חוקיי" ,שבה נקבע כי "פשיטא שיש להקפיד שהקצאת או העברת כספי ממשלה תהיה רק לאחר
בדיקה שהקרקע הוקצתה כדי וניתנו כל היתרי הבנייה כדי על ידי הרשויות המוסמכות".
היועמ"ש למערכת הביטחו ,עו"ד אחז ב ארי ,מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר
 ,2011כי בשל טעות לא טופלה אצלו פניית יועמ"ש איו"ש מאוגוסט  2010בנושא שיקו הדר(
המערבית ,וכי יש בכוונתו לברר כיצד קרה הדבר שנחת הסכ לתשלו פיצויי בלי מעורבות
לשכתו ו"כיצד הועבר תשלו על בסיס הצהרה בלבד של העמותה כי העבודות לסלילת הכביש
__________________

33
34

מבקר המדינה" ,(2003) ‡54 È˙˘ ÁÂ„ ,היבטי בפעולות עוזר שר הביטחו להתיישבות ,תשתית
ואזורי פיתוח" ,עמ' .52
מבקר המדינה ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,לשנת  ,2008עמ' .507
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יתבצעו רק לאחר קבלת אישורי כדי" .עוד הוסי ,כי הוא "יבח את האפשרות וההצדקה לתביעת
השבת הכספי ששולמו לעמותה".
,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï Ë"·‰˘Ó ÏÚ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ¯˙È‰‰Â ÌÈ¯Â˘È‡‰ ÏÎ Â‚ˆÂ‰˘ ¯Á‡Ï ˜¯ Â˙ÈÈ ÈÙÒÎ ÚÂÈÒÂ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÔÂÓÈÓ ÈÎÂ
‡Ï˘ ˙ÂÚˆÂ·Ó‰ ,˙È˙˘˙ ˙Â„Â·Ú Â„ÂÚÈÈ˘ È˙Ï˘ÓÓ ·Èˆ˜˙ ˙¯·Ú‰ .˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˘¯„‰
ÂÈÙÏ˘ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ Ï˘ ‰¯Ù‰ ‰ÂÂ‰Ó ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ÈÙÏ ‡ÏÂ ˜ÂÁ· ˘¯„‰ ¯˙È‰‰ ÈÙ ÏÚ
.˙È˜ÂÁ ‰È‡˘ ˙ÂÏÈÚÙ· ÍÂÓ˙ÏÓ ÚÓÈ‰Ï ‰È„Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÚ

.4

צו תפיסת מקרקעי

על פי הדי הבילאומי ,רשאי כובש של שטח ,לאחר סיו כיבוש השטח והתמשכות מצב של
תפיסה לוחמתית המצדיק שימוש צבאי במקרקעי ,לתפוס מקרקעי שבה נדרש שימוש צבאי,
וזאת ללא קשר לשאלת הבעלות בה .תפיסת המקרקעי נעשית לפי צו תפיסה שמוציא המפקד
הצבאי של השטח .לפי נוהל של ענ תשתית במתפ"ש בעניי "תפיסת מקרקעי לצרכי צבאיי
באיו"ש" ,אי לתפוס מקרקעי באיו"ש ואי להשתמש בה ללא הסכמת בעליה ,אלא א הדבר
דרוש לצרכי צבאיי חיוניי.
במר 2004 .חת מפקד כוחות צה"ל באיו"ש על צו תפיסת מקרקעי )להל  צו התפיסה( ,לצור(
הקמת חומה בצדו המזרחי של אזור התעשייה בתו( שטח רצועת קרקע הנמצאת בבעלות פלסטינית.
לצו התפיסה צורפה מפה החתומה בידי מפקד כוחות צה"ל באיו"ש ,אשר מפרטת במדויק את
השטח שנתפס לצרכי צבאיי .לפי צו התפיסה והמפה שצורפה לו והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו,
הוכרזה רצועת קרקע באור( של כ 236מטרי וברוחב של כ 5מטרי כשטח התפוס לצרכי
צבאיי.
ממסמכי פקמ"ז והמנהא"ז עלה ,כי ע השלמת גדר הביטחו שהוקמה בשנת  2003ממערב לאזור
התעשייה ,עלה הצור( בהקמת חומה מזרחית לאזור התעשייה שתפריד בינו לבי טולכר ,ותשמש
ג כמג מפני ירי בכינו ישיר ממזרח .באפריל  2003התייחס ראש מינהלת "קשת צבעי ותפר"
לנושא זה וכתב ,כי "פיקוד המרכז מודע למצבו הייחודי של אזור התעשייה ...הנובע ממיקומו
בשולי העיר טולכר וממזרח לציר חוצה ישראל .הפתרו המוצע לביטחו אזור התעשייה ,שנמצא
מזרחית למכשול התפר העיקרי ,הינו הקמת מרכיבי ביטחו ממזרח למתח ]אזור התעשייה[
ופעילות צבאית לאור( כביש ...בי טולכר לאזור התעשייה .בהתא להצעתנו בעלי המפעלי
יצטרכו לשאת בעלות הקמת החומה ומערכת הביטחו תישא בעלות הקמת והפעלת המער(
האלקטרוני והאינדיקטיבי במכשול".
במר 2004 .הוציא תחו תשתית במנהא"ז מסמ( הנחיות להסדרת הטיפול בצו התפיסה ובו נכתב,
כי על "פקמ"ז/פרויקטור 'דר( אחרת' לוודא איחריגה מתחו הצו הנ"ל בעת עבודות המימוש של
הצו" ועל יחידת הפיקוח של המנהא"ז להשתת "בביצוע הצו בתיאו ע שאר הגורמי ולתעד את
ביצוע העבודות בהתא ליכולות כוחאד ומגבלות אחרות וכ תוודא איחריגה מתחומי הצו".
בביקורת עלו הממצאי הבאי:

אזורי תעשייה באיו"ש והמגזר הכפרי
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ÈÏÚ· :ÌÈÈË¯Ù ÌÈÓ¯Â‚ È„È· ÂÈ‰ ‰˙Ó˜‰ ˙ÂÏÚ· ‰‡È˘‰Â ‰ÓÂÁ‰ ˙Ó˜‰ ˙Â„Â·Ú· ÏÂÙÈË‰
ÚÂˆÈ·· ÂÈÁ·‰ "‰ÏÈÒÓ"· 2004 ÈÏÂÈ· Â¯˜È·˘ Ê"‡‰Ó‰ ÈÓ¯Â‚ .‰˙ÂÓÚ‰Â ÌÈÏÚÙÓ‰
ÌÈ·¯ ÌÈÓ¯Â‚Ï ‰ÙÂ‰˘ ·˙ÎÓ· ÌÂÈ Â˙Â‡· ÂÚÈ¯˙‰Â ,‰ÒÈÙ˙‰ ÂˆÓ ‰‚È¯Á ÍÂ˙ ˙Â„Â·Ú‰
˙Â„Â·Ú‰" :ÔÏ‰ÏÎ ,Ê"‡‰Ó‰Â ÌÈÁË˘· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ Ì‡˙Ó ,Ê"Ó˜Ù Ì‰ÈÈ·Â
˘˙Ú„ ÏÚ ¯ÂÊ‡‰ È˘‡" ÈÎÂ ,"¯ÒÓ˘ È‡ÂÂ˙‰Â ÌÂÎÈÒ‰ Ù"Ú ˙ÂÚˆ·˙Ó ‡Ï ÌÂ˜Ó· ˙ÂÚˆ·˙Ó
."ÌÈÈÈËÒÏÙ ÌÈ·˘Â˙ Ï˘ ÌÈ„Â·ÈÚÂ ˙ÂÓÓÁ ÌÁË˘Ï 'ÒÎÏ' ÂËÈÏÁ‰ ÌÓˆÚ
ביוני  2004הוציאה ועדת המשנה לפיקוח של מועצת התכנו העליונה 35באמצעות יחידת הפיקוח צו
הפסקת עבודה .נציג יועמ"ש איו"ש כתב בנושא זה ביולי  ,2004כי בניית החומה "נעשתה תו(
חריגה מתחו צו התפיסה ,ופלישה לקרקע פרטית פלסטינית" .בדצמבר  ,2005לאחר שוועדת
המשנה לפיקוח דנה בנושא ,היא הוציאה צו סופי להפסקת עבודה ולהריסה ובו דרישה "להפסיק
הפעולות והשימוש במקרקעי והריסת הבנייה ו/או כל שינוי שנעשה בנכס הנ"ל בניגוד להוראות
ולהחזיר המצב לקדמותו תו(  7ימי מיו המצאת התראה זו .לאחר המועד הנ"ל בא לא תפעל
כנדרש יינקטו נגד( כל האמצעי החוקיי ,לרבות הריסת המבנה וכל הנחו .להחזרת המצב
לקדמותו על חשבונ(" .בעניי זה נמצא כלהל:
‡‡Ï ,‰ÒÈ¯‰‰ Âˆ ˙‡ˆÂ‰Ó ÌÈ˘ ˘˘Î ÛÂÏÁ· ,2011 ÈÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú .
.ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰ÒÂÙ˙ ‰¯˙Â ˙ÈË¯Ù‰ Ú˜¯˜‰Â ,Âˆ‰ ˙‡ Ê"‡‰Ó‰ ˘ÓÈÓ
·¯˘Â‡˘ ‰ÊÓ ‰Â˘ È‡ÂÂ˙· ‰· ‰ÓÂÁ‰Ó ÏÂ„‚ ˜ÏÁ ÈÎ ,‰ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ÈÎÓÒÓÓ .
·ˆ˙ÈÈËÒÏÙ ˙ÈË¯Ù Ú˜¯˜ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡ ÁË˘ ÍÂ˙· ‰ÓÁ˙ ‰ÓÂÁ‰ Â·˘ ÔÙÂ‡· ,‰ÒÈÙ˙‰ Â
·‚,ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰ÙÒÂ˘ Ú˜¯˜‰ ÌÂÁ˙· ÈÎ ,‰ÏÚ „ÂÚ .˙Â‡Ï˜ÁÏ ˙˘Ó˘Ó‰ ÌÂ„ 2.5 Ï˘ Ï„Â
·Âˆ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰˘Ó‰ ˙„ÚÂ ‰‡ÈˆÂ‰ ‰·Ó Â˙Â‡ ÔÈ‚·Â ,‰·Ó ‰· ,ÌÈ˘„ÂÁ ¯ÙÒÓ ÛÂÏÁ
ÌÈ˘ ˘˘Î ÛÂÏÁ· ,2011 ÈÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ .‰ÒÈ¯‰ÏÂ ‰„Â·Ú ˙˜ÒÙ‰Ï ÈÙÂÒ
.‰Ê ‰·ÓÏ ‰ÒÈ¯‰‰ Âˆ ˙‡ Ê"‡‰Ó‰ ˘ÓÈÓ Ì¯Ë ,‰ÒÈ¯‰‰ Âˆ ˙‡ˆÂ‰Ó
‚ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ˙ÒÈÙ˙˘ Ì‚‰ ,Ê‡Ó ˘„ÂÁ ‡ÏÂ 31.12.05 „Ú˘ ‰ÙÂ˜˙Ï Ì˙Á ‰ÒÈÙ˙‰ Âˆ .
·‰ÒÈÙ˙ Âˆ Ï˘ ÂÙ˜Â˙ ˙Ï·‚‰ ÈÎ ,ÔÈÂˆÈ .2011 ÈÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· Ì‚ ‰Î˘Ó ÏÚÂÙ
˙ÒÈÙ˙ ˙ÂÈÂÈÁ Í˘Ó‰ ˙‡ È‡·ˆ‰ „˜ÙÓ‰ ÏÂ˜˘È ‰ÙÂ˜˙‰ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ‰ÂÂÎ ÍÂ˙Ó ˙È˘Ú
.ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÈÏÚ·· ˙Î˘Ó˙Ó‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ÏÂÓÏ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰
יצוי ,כי משרד מבקר המדינה העיר בדוח שפורס ב ,362005כי "כיוו שתפיסת המקרקעי
באמצעות צווי תפיסה פוגעת בקניי הפרט ,ועל כ מוגבלת סמכות השימוש בה לנסיבות מוגדרות 
מ הראוי לנהוג בה בזהירות יתרה .כחלק מכ( ,מ הראוי ,כי צה"ל יקפיד הקפדה יתרה על קיומ
של צווי תפיסת מקרקעי בתוק ,ועל הארכת תוקפ .זאת ,תו( בחינה מחודשת של המש( קיומ
של הנסיבות המיוחדות שבעטיי הוצאו הצווי".

__________________

35
36

לוועדת המשנה לפיקוח הוקנו בחוק התכנו הירדני סמכויות פיקוח ואכיפה בנושאי תכנו ובנייה
באיו"ש.
מבקר המדינה" ,(2005) ‡56 È˙˘ ÁÂ„ ,פעולות המינהל האזרחי באזור יהודה והשומרו" ,עמ' .211
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˙‡ ÒÂ¯‰Ï Â˙·ÂÁ ˙‡ ˘ÓÈÓ ‡Ï Ê"‡‰Ó‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ‰¯ÂÓÁ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÂÈÏÚ‰ ÔÂÎ˙‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰˘Ó‰ ˙„ÚÂÂ˘ ¯Á‡Ï ‰ÓÂÁ‰ Ï˘ ˙È˜ÂÁ-È˙Ï·‰ ‰ÈÈ·‰
Ï˘ „È ˙ÏÊ‡ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï È„Î ÍÎ· ˘ÈÂ ,‰ÒÈ¯‰ÏÂ ‰„Â·Ú ˙˜ÒÙ‰Ï ÌÈÈÙÂÒ ÌÈÂÂˆ ‰‡ÈˆÂ‰
ÏÂÚÙÏ ÂÏ‡ ÌÈÙÂ‚ ÏÚ .˘"ÂÈ‡· ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ ÌÈÂÓÓ‰ Ì‰˘ ,Ê"‡‰Ó‰Â Ê"Ó˜Ù
·.‰Ê ÔÈÈÚ· ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï È„Î ,˘"Ù˙Ó‰ ˙Â·¯ÂÚÓ·Â ,·ÏÂ˘Ó

אזור התעשייה "עלי זהב"
אזור התעשייה "עלי זהב" נמצא בשטח השיפוט של המועצה האזורית שומרו ,ופועלי בו תשעה
מפעלי .שטחו של אזור התעשייה הוא כ 491דונ ,ולפי נתוני המנהא"ז ביוני  2011היו בתוק
כ 149היתרי תעסוקה לפלסטיני המועסקי על ידי ישראלי באזור תעשייה זה .בנוגע לשטח אזור
התעשייה נחת הסכ הרשאה בי הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש לבי החטיבה
להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית המחכירה את הקרקעות לבעלי המפעלי .ההסכ נחת
לתקופה של  49שני החל מאפריל  .1989בביקורת עלה כלהל:
·ÏÎÂ ,˙¯˘Â‡Ó Ú"·˙ ‡ÏÏ "·‰Ê ÈÏÚ" ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡ ÏÚÙ ,2011 ÈÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
ÔÈ‡ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡· ;˜ÂÒÈÚ È¯˙È‰ ‡ÏÏÂ ‰ÈÈ· È¯˙È‰ ‡ÏÏ ÂÏÚÙ Â· ÌÈ‡ˆÓ‰ ÌÈÏÚÙÓ‰
˙˘˙:ËÂ¯ÈÙ‰ ÔÏ‰Ï .‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡· ‰ÚÈ‚Ù ‰ÂÂ‰Ó‰ ¯·„ ,·ÂÈ· ˙ÂÈ˙˘˙Â ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÈ
בדצמבר  1999פרס המנהא"ז להפקדה תב"ע לאזור התעשייה "עלי זהב" ,שמטרתה שינוי ייעוד
לתכנית מתאר אזורית מאזור חקלאי לאזור תעשייה ,מבני ציבור מסחר ושירותי .ועדת התכנו
במנהא"ז העבירה את התכנית לאישור הדרג המדיני ביולי  2003א( ,כעולה ממסמכי המנהא"ז,
התכנית לא אושרה.
··ÍÏ‰Ó· ,‰¯˘Â‡ ‡Ï "·‰Ê ÈÏÚ"· ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡ ˙Ó˜‰Ï ˙ÈÎ˙‰˘ Û‡ ÈÎ ,‰ÏÚ ˙¯Â˜È
‡ÏÏÂ Ú"·˙ ‡ÏÏ ‰ÈÈ˘Ú˙ ÈÏÚÙÓ Ì˘ ÌÈ˜‰Ï ÌÈÈÏ‡¯˘È ÌÈÓÊÈÏ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Â¯˘Ù‡ ÌÈ˘‰
.‰ÈÈ· È¯˙È‰
משרד מבקר המדינה שלח לבעלי המפעלי באזורי התעשייה "מסילה" ו"עלי זהב" את סיכו
ממצאי הביקורת הנוגעי לפעילות המפעלי .אחד מבעלי המפעלי באזור התעשייה "עלי זהב"
כתב בתגובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר  ,2011כי הוא חת על הסכ פיתוח וחכירה ע
ההסתדרות הציונית העולמית  החטיבה להתיישבות ,וכפועל יוצא מכ( הוא חויב להקי את
מפעלו במקרקעי ולספק בו תעסוקה לתושבי האזור .עוד הסביר ,שעקב היעדר תב"ע נבצר ממנו
לעמוד בדרישה לאישור הבנייה ,וכי היעדר תשתית ביוב איל .אותו להקי מערכת ביוב סגורה.
תשובה ברוח זו התקבלה ג מאחד מבעלי המפעלי באזור התעשייה "מסילה".
ביוני  2009כתב ראש המועצה האזורית שומרו ,מר גרשו מסיקה ,לראש המנהא"ז דאז ,תא"ל יואב
מרדכי ,כי "כיו המצב באזור התעשייה 'עלי זהב' הוא ש'כל דאלי גבר' ,ישנ פולשי רבי
בשטח".
במסמ( של איגוד ערי לאיכות הסביבה שומרו מדצמבר  2009מפורטי מפגעי באיכות הסביבה
שמקור במפעלי באזור התעשייה "עלי זהב" ,בי היתר ,כלהל :פליטות מזהמי אוויר; הזרמת
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שפכי סניטריי ושפכי שמקור בשטיפת ציוד על פני הקרקע; היעדר שירותי בחלק
מהמפעלי; היעדר טיפול בפליטות אבק ,כגו בסככת עיבוד שיש.
··˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÈÈ·‰Â ÔÂÎ˙‰ ÈÈ„ ˙‡ ˙ÙÎÂ‡ ‰È‡ ÔÂ¯ÓÂ˘ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ,‰ÏÚ ˙¯Â˜È
˙ÂÎÈ‡ Ë"Ó˜Ï ·˙Î ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ .ÔÂ¯ÓÂ˘ ‰ÈÈ·Â ÔÂÎ˙Ï (˙ÈÓÂ˜Ó) ˙„ÁÂÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰
˙ÂÎÓÒ ÔÈ‡ ÔÎ ÏÚÂ Ú"·˙ ‡ÏÏ ‡ˆÓ" ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡ ÈÎ ,2010 ¯‡Â¯·Ù· Ê"‡‰Ó· ‰·È·Ò‰
.‰˘ÚÈ ÂÈÈÚ· ¯˘È‰ ˘È‡˘ ÌÂÈÎ ·ˆÓ‰ .‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡· ÛÂÎ‡Ï ÔÂ¯ÓÂ˘ ˙È¯ÂÊ‡ ‰ˆÚÂÓÏ
·ÂÈ· ˙ÂÂ¯˙Ù ‡ÏÏÂ Ú˜¯˜‰ ˙‡ ˙Ó‰ÊÓ‰ ˙ÏÂÒÙ ¯ÂÊÈÙ ÍÂ˙ ...ÌÈ¯˙È‰ ‡ÏÏ ÏÚÂÙ ÌÂ˜Ó‰
ÍÎ·Â ÌÂ˜Ó· ‰Ù¯Â˘ ‡Â‰ ˙ÏÂÒÙ‰ ˙‡ ˙ÂÙÏ ÌÂ˜Ó·˘ ...ÏÚÙÓ „·ÂÚ ÌÂ˜Ó· .ÌÈÏÚÙÓÏ
."·Â˘ÈÈ‰ ÏÎÏ ‰ÎÒ ‰Â‰ÓÂ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙‡ Ì‰ÊÓ
·ÈÂÈ˘ ÏÁ˘ ‡ˆÓ ‡Ï "·‰Ê ÈÏÚ" ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡· 2011 ÈÂÈ· ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ Í¯Ú˘ ¯ÂÈÒ
·ÌÈÏÚÙÓÏ ˙ÂÏÂÏÒ ‰˘È‚ ÈÎ¯„ ÔÈ‡Â ·ÂÈ·Â ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÈ˙˘˙ ÔÈ‡ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡· .·ˆÓ
.Â· ÌÈ‡ˆÓ‰
החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית מסרה בתגובתה למשרד מבקר המדינה
מאוקטובר  ,2011כי במהל( השני היא ניסתה לקד את התב"ע כדי להסדיר את המש( הבנייה
באזור התעשייה באופ חוקי ,ובכלל זה להקצות לכ( תקציבי .כ מסרה ,כי בשני האחרונות
התמקמו בשטח מספר פולשי וביניה ג גורמי עברייני ,וכי אי בידיה כלי למנוע פלישות
ובנייה בלתי חוקית; וכי "תהיה מוכנה לפעול בכל דר( חוקית שתתבקש ו/או שתונחה ,ה כדי
לקד את התכנו וה כדי למנוע פעילות בלתי חוקית".
איגוד ערי לאיכות הסביבה שומרו מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר  2011בעניי
סוגיית מפגעי איכות הסביבה שמקור במפעלי באזור התעשייה "עלי זהב" ,כי "רכז תעשיות
באיגוד פועל בתחו הבקרה במפעלי אזור התעשייה עלי זהב למרות שלמקו אי תב"ע וזאת על פי
עמדתנו כי יש לאכו את הדרישות בתחו איכות הסביבה ג כאשר אי תב"ע בתוק".
נציג יועמ"ש איו"ש כתב באוגוסט  2009חוות דעת שנשלחה לגורמי שוני במנהא"ז ובה נקבע,
כי השטח של אזור התעשייה "עלי זהב" מצוי באדמות מדינה ומרביתו בתחו השיפוט של המועצה
האזורית שומרו ,ולכ הוועדה המיוחדת )המקומית( לתכנו ובנייה שומרו רשאית להפעיל
סמכויות אכיפה תכנונית כלפי ישראלי ,ביחס לשטח התכנית המצוי בתחו שיפוטה של המועצה
האזורית שומרו.
בעקבות פנייה של משרד מבקר המדינה מאפריל  ,2011הודיע ראש תחו תשתית במנהא"ז למשרד
מבקר המדינה ביולי  ,2011כי בחודש זה הוא הוציא הבהרה לרשויות המקומיות באיו"ש בדבר
סמכויותיה לפיקוח ואכיפה ,וממנה עולה ,כי הוועדה המיוחדת )המקומית( לתכנו ובנייה שומרו
רשאית להפעיל סמכויות אכיפה תכנונית כלפי ישראלי.
ÔÈÈÚ· Ê"‡‰Ó· ˙È˙˘˙ ÌÂÁ˙ ˘‡¯ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰¯‰·‰‰ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂˆÚÂÓ‰ È˘‡¯Ï ‰¯·ÚÂ‰ ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯Ï ˙ÂÂ˙‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰
ÔÈÈÚ· ˘"ÂÈ‡ ˘"ÓÚÂÈ ÌÚËÓ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ˙‡ˆÂ‰ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙˘Î ˜¯ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
¯ÂÊ‡· ˜ÂÁ‰ ˙‡ ˙ÙÎÂ‡ ‰È‡ ÔÂ¯ÓÂ˘ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ,ÚÂ„È ‰È‰˘ Û‡ ,˙‡Ê .‰Ê
‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÎÓÒ· ÔÈ‡˘ ¯Â·Ò ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ÈÎÂ ,ÌÈ˘ Í˘Ó· "·‰Ê ÈÏÚ" ‰ÈÈ˘Ú˙‰
˘‡¯ ˙ÂÈÁ‰Â ˘"ÂÈ‡ ˘"ÓÚÂÈ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ÁÎÂ .ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÔÂ¯ÓÂ˘ ˙È¯ÂÊ‡‰
˙,˘"ÂÈ‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ¯·„· ,¯ÂÓ‡Î ,˙È˙˘˙ ÌÂÁ
.˙‡Ê ‡„ÂÂÏ Ê"‡‰Ó‰ ÏÚÂ Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ÔÂ¯ÓÂ˘ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ
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 מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר, מר גרשו מסיקה,ראש המועצה האזורית שומרו
 לא הייתה למועצה כל סמכות לאכו את דיני התכנו והבנייה במקומות2007  כי עד ספטמבר,2011
 קיבלו הוועדות המיוחדות לתכנו2007  כיוו שרק באוקטובר,שבה אי תכנית בניי עיר בתוק
ולבנייה מינוי בחתימת ראש המנהא"ז המסמי( אות לאכו את הדי בתחומי היישובי הג שאי
 "כי אזור התעשייה והמבני שבו הוקמו רוב ככול לפני המועד שבו, עוד הוסי.תב"ע בתוק
 אשר, לצפות מהוועדה, בכל הכבוד, לא נית, על כ.הוסמכה הועדה המקומית לאכו את הדי
 מפעלי תעשייה" וכי "ע הסדרת הפעילות באזור8 ירשה מצב זה לטפל בו על דר( הריסת
 יוכלו, תחילה על ידי אישור תוכנית בניי עיר כדי על ידי מועצת התכנו העליונה,התעשייה
המועצה והועדה לתכנו ולבנייה לבצע את מלאכת ולהשלי את הסדרת אזור התעשייה עלי זהב
."כנדרש וכמתחייב
ÌÈÏÚÂÙ ÌÈÏÚÙÓ Â· ‰Ê ·ˆÓ Ï˘ ÌÈ˘ Í¯Â‡Ï Â˙ÂÎ˘ÓÈ‰ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÂÂ‰Ó ,˜ÂÒÈÚ È¯˙È‰Â ‰ÈÈ· È¯˙È‰ ‡ÏÏ ,Ú"·˙ ˙¯‚ÒÓ· ‡Ï˘ "·‰Ê ÈÏÚ" ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡·
˜ÈÚ‰ Û‡ Ê"‡‰Ó‰ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÒ¯ËÈ‡·Â ÔÂËÏ˘ È¯„Ò· ‰¯ÂÓÁ ‰ÚÈ‚Ù
ÔÈ‡ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡·˘ ‰„·ÂÚ‰ ‰¯ÂÓÁ .ÌÈÈÈËÒÏÙ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈ¯˙È‰ ‰Ï‡ ÌÈÏÚÙÓÏ
Ê"‡‰Ó‰ ˘‡¯˘ ÈÂ‡¯ .‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡· ‰ÚÈ‚ÙÏ Ì¯Â‚‰ ¯·„ ,·ÂÈ· ˙ÂÈ˙˘˙Â ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÈ˙˘˙
ÔÂ¯ÓÂ˘ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰Â ˘"ÂÈ‡ ˘"ÓÚÂÈ ÛÂ˙È˘·Â ˘"Ù˙Ó‰Â Ê"Ó˜Ù „˜ÙÓ ˙Â·¯ÂÚÓ·
.Â· ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÂÏÚÙÈ ÏÈ·˜Ó·Â ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡ ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰Ï ÂÏÚÙÈ

סיכו והמלצות
˘ÂÎ¯‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ È„È ÏÚ ˙ÂÏ‰ÂÓ‰ ˙ÂÚ˜¯˜ ÏÚ ÂÓ˜Â‰ ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È· ‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡
˙Â·˘ÈÈ˙‰· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÙÂ‚Ï ˙ÂÚ˜¯˜‰ ˙‡ ‰ˆ˜Ó ¯˘‡ ,˘"ÂÈ‡· ˘ÂË‰Â È˙Ï˘ÓÓ‰
˙ÈÏÎÏÎ ˙Â·È˘Á ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,ÒÁÈÈÏ ˘È ˘"ÂÈ‡· ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È· ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡Ï .˘"ÂÈ‡·
.ÌÈÈËÒÏÙÏÂ ÌÈÏ‡¯˘ÈÏ ‰˜ÂÒÚ˙ ÌÈ˜ÙÒÓ Ì˙ÂÈ‰· ,˙ÈÂÁËÈ·Â
ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙ÂÈÂÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù ÌÈÈÚ˘ Ï˜˘Ó È„·Î ÌÈ‡ˆÓÓ ÂÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È··
ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ¯„ÚÈ‰· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· ‰Ê ÔÈÈÚ .ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È·˘ ‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡·
‡˘Â· ÌÈÈÏ‡¯˘È‰ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ÏÚ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘Â Ê"‡‰Ó‰ Ï˘ ˙ÂÙËÂ˘ ˙Â¯Â˜È·
¯„ÚÈ‰· ,ÌÈÈÈËÒÏÙ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì¯Î˘· ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ˙ÂÚÙÂ˙Ï ‡È·‰˘ ,ÌÂÓÈÈÓ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙
‰ÎÒ· „ÈÓÚ‰Ï È„Î Â· ˘È˘ ,‰„Â·Ú· ˙Â‰È‚Â ˙ÂÁÈË· ‡˘Â· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ
ÌÈ„·ÂÚÏ ÁÂËÈ· ˙¯„Ò‰-È‡·Â ,‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì‰ÈÈÁÂ Ì˙Â‡È¯· ˙‡ ˙È˘ÓÓ
Ï‡¯˘È ˙È„Ó Ï˘ ‰ÈÂÓÈ„· ˙Ú‚ÂÙ ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â· ‰„Ù˜‰-È‡ .‰„Â·Ú· ˙ÂÚÈ‚Ù ÈÙÓ
˙ÂÈÂÎÊ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚÂ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ ‰„ÈÙ˜Ó‰ ‰È„ÓÎ ˙ÈÓÂ‡Ï-ÔÈ·‰ Ï‰˜‰ ˙Ú„· ‰„ÓÚÓ·Â
.˘"ÂÈ‡· ÌÈÏ‡¯˘È È„È ÏÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈÈÈËÒÏÙ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰
ÈÂ‡¯ ,ÂÏ ˙ÂÂÏ‰ ˙ÂÈÏÎÏÎ‰Â ˙ÂÈÈ„Ó‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰Â Â˙Â˘È‚¯ ,‡˘Â‰ ˙Â·È˘Á ˙‡ÙÓ
˙ÙÈÎ‡Ï ÂÏÚÙÈ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· Ê"‡‰Ó‰ ˘‡¯Â ÌÈÁË˘· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ Ì‡˙Ó˘
Ì‡˙Ó ,Ê"‡‰Ó‰ ˘‡¯ ÈÎ ,Ì‚ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .˘"ÂÈ‡· ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó‰ ÔÂ„‰ ‡˘Â· ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰
ÌÚ Ì„˜‰· ÂÏÚÙÈ ˘"ÂÈ‡ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ,ÌÈÁË˘· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ
‰„Â·Ú‰ ÈÈ„Ï Ú‚Â· ÔÂÁËÈ·‰ ˙˜ÈÁ˙· ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÈÂÈ˘‰ ˙ÈÁ·Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó
.ÌÈÈÂÈ˘‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙ÂÈ¯˘Ù‡‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ÈÈ„Ó‰ ‚¯„‰ ˙Ú¯Î‰Ï Â‡È·ÈÂ ,˘"ÂÈ‡·
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˙ÈÂÁËÈ· ‰ˆ¯Ù ÌÈÂÂ‰Ó ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡ ˙ÁË·‡ ‡˘Â· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
È¯ÓÂÁ ˙Á¯·‰ Ï˘ ˘˘ÁÓ Ï‡¯˘È È·˘Â˙ ˙‡Â ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡· ÌÈ‰Â˘‰ ˙‡ ÔÎÒÏ ‰ÏÂÏÚ‰
ÏÂÚÙÏ Ê"‡‰Ó‰ ˘‡¯ ÛÂ˙È˘· Ê"Ó˜Ù „˜ÙÓ ÏÚ .Ï‡¯˘ÈÏ ˘"ÂÈ‡Ó ÌÈÚ‚ÙÓÂ ‰ÓÈÁÏ
ÏÂÚÙÏÂ ,ÔÂÁËÈ· ÈÓ‡ Ï˘ ÌÈÂÈÓ ‡˘Â ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˙‡Ê ÏÏÎ·Â ,‰Ï‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ï˘ ÌÂ˜È˙Ï
."‰¯ÂÁÒ ˙·Ï‰" Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰ ¯Â‚ÈÓÏ
˙ÂÚ˜¯˜ ÏÚ ˙ÂËÏ˙˘‰ Ï˘ ˙ÂÚÙÂ˙ „‚ ˙Âˆ¯Á· ÏÂÚÙÏ Ê"‡‰Ó‰Â ˘"Ù˙Ó‰ ,Ê"Ó˜Ù ÏÚ
"‰ÏÈÒÓ" ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡· ‰ÈÈ· È¯˙È‰ ‡ÏÏ ÌÈ·Ó ˙Ó˜‰Â ,‰È„Ó ˙ÂÓ„‡ ÏÚÂ ˙ÂÈË¯Ù
Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ - ÔÂËÏ˘ È¯„Ò· ‰¯ÂÓÁ ‰ÚÈ‚Ù ˙ÂÂ‰Ó‰ ˙ÂÚÙÂ˙ - "·‰Ê ÈÏÚ"Â
‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚÂ Ê"‡‰Ó‰ ÏÚ ,ÔÎ ÂÓÎ .˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· "·‰Ê ÈÏÚ"Â "‰ÏÈÒÓ" ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡
‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ‡˘Â· ÌÈ˘¯„‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ÏÎ ˙‡ ÈË¯Ù ÔÙÂ‡· ˜Â„·Ï ÔÂ¯ÓÂ˘ ˙È¯ÂÊ‡‰
ÏÎ· ˙Â˘¯„‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ Ï˘ Ô˙Ó˜‰Ï ÏÂÚÙÏ ÔÎÂ ,ÌÓÂ˘ÈÈÏ ÏÂÚÙÏÂ ÌÈÏÚÙÓ‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎ·
.ÊÂ˜ÈÂ ·ÂÈ· ÔÂ‚Î ,‰Ï‡ ‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡Ó „Á‡
ÌÈÓÂÁ˙‰ ÏÎ· ˘"ÂÈ‡· ÈÏ‡¯˘È ÏÂ‰È· ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡· ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡˘ ,‰ÏÂÚ ‰Ê ÁÂ„Ó
ÏÎ ÏÚ Â˙Ú„ Ô˙ÈÈ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰˘ ÈÂ‡¯ .¯˜ÈÚÂ ÏÏÎ ˙˜ÙÒÓ ‰È‡ Â˜„·˘
.˜ÂÁ‰ ˙Â¯Ù‰ ˙Â·¯Ï ,ÁÂ„· ¯‡Â˙Ó‰

