
הפלשתינירוטשילד
ושומרוןביהודההמדינהבקרקעותשסותר
לאישראלשמדינתשהביןקנדינדל"ןאישסבעאווי,חאלדאתהכירו

ביהודהשטחישמוגדרבמההקרובבזמןסדרלעשותמתכוונת

הואלעשותשעליכםכלפלשתינים,מוגדריםאתםאםאזושומרון

לעצמכםולרכוש׳טאבו׳חברתשלהמרהיבהאינטרנטלאתרלהיכנס

שקלים1,200שלמשכנתהעםקרקע,דונםעלמ"ר,100שלבית
שקלים!(700,כ־סססלכםיעלההתענוגבמזומןתשלמו)אםלחודש
הפלשתיניבטאבו"מסודר"רישוםכוללהמחירהכוללאזהאבל:!:

ברגעזהאתלעצוראפשרשניםחמשלפנילאפנומתחתשהוקם

הליךאתותסייםלפניהשעשומהתעשהישראלמדינתאםאחד,
ייגמרושהןלפניהקרקעות.רישום

מוראיתמר

הנדל"ןחברתשלהאינטרנטבאתרקצרשיטוט
יקוםמקביל;ליקוםלרגעאותךמעביר"טאבו",הפלשתינית
ביתלקנותתוכלוב׳יטאבו"דיור.מצוקתבוקיימתשלא

חציבמרחקדונםשלמנרשעלמ"ר00שלצמוד־קרקע

רקאבלשבע.בבארחדרדירתשלבמחירמירושליםשעה
קצרתהליךומציעוצבעוניבהירהאתרפלשתינים.אתםאם
משלושתבאחדשלךהביתאתבתוותכליתי:

הביתדגםאתבחרהחברה;שלהפרויקטים

שנשאומהוכלהסביבתי,הפיתוחרמתואת

"סטנדרטלכםמובטחבתמורהלשלם.רקהוא

עלובעלותמוסדולרישוםוהבטחהגבוהבנייה

מדינתשלהמקרקעיןרישוםבמנהלהקרקע

פלשתין".
ישבחו"להמתגורריםלפלשתיניםגם

האדמות"."גאולתבמפעללהשתתףאפשרות

מפצירהבפלשתין",שלךהאדמהאתהיוםלרכוש"בוא

במחיראדמה"דונםבאנגלית.האתרשלהראשיתהכותרת

דולרמ־0.34החלוהכולותשתיות,מוסדררישוםאפשרי,

חושבמישהואםשנה[”.ל52משכנתאשל]סוגלחודש

להבהירדואגתהחברההשגה",בוב"דיווהכולבסךשמדובר

הפרויקטיםשלהאמיתיתמטרתםמהיספקלכלמעלבאתר
מצטטהאתרעלינו""כתבוהלשוניתתחתמשווקת.שהיא

כיבאהדהשמסבירההמפוגנתהבינלאומיתהעיתונותאת

היאהפרויקט"מטרתנדל"ני.למיזםמעברהרבההוא"טאבו"

פלשתיניותקהילותהקמתבאמצעותבשטחעובדותלקבוע

"פוובס"בעיתוןנכתבהתנחלויות",תבנהשישראללפני

הפרויקטבאמצעותלהשיגיכולים"הפלשתיניםהאמריקני.
דיורתנאילשפרפוליטית,הצהרהלהצהירמטרות:שלוש

הידיעותאתרקובעהמערבית",בגדהמניבנכסולהרוויח

ומבהיריותרעודמפרטהחברהשלהפייסבוקדףרויטרס.

על"הגנהמטרת־העל:אתספקלכלמעל
חוקי".הבלתיהשודמפניפלשתיןאדמות

פרויקטיםלהקים"טאבו"בוחרתבכדילא

משותפתבשליטההנמצאיםבשטחירק

איננההפלשתיניתהבנייהולרשות.לישראל

מדוברשלאמכיווןישראלי,לאישורזקוקה

בשטח.עובדותקובעיםכךביטחונית.בפעילות

מוסדר,כביכולרישום,באמצעותאותןמגבים
עלמשתלטיםהפלשתינית,המקרקעיןבושות

הישראליים.היישוביםביןטריטוריאלירצףומונעיםאדמות

ליישובבסמוךנמצא”טאבו"שלמהמיזמיםאחדלמשלכך

הביטחוןבתחושתקשהבצורהופוגעשילהשבגושעמיחי
בחצרשמוקםהחדשהפלשתיניהיישובהתושבים.של

הפיתוחהיישוב.שלהמתארלקונושקעמיחישלהאחורית

רואיםשלאותשתיותגבוההברמהכבישיםכוללהפלשתיני

חונקהשטח,עלמתפרשהערביים,בכפריםכללבדרךכמותן
לרצףחיבורוגםלהתרחבעתידיתאפשרותמונעהיישוב,את
היהודיים.היישובים

Your land in Palestine awaits youChoose Your Parcels

Choose Your Master Plan
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RESERVE YOUR LAND

0®0§0

רונקטבעת
חאלדהוא"טאבו"שלהפרויקטיםמאחורישעומדמי

שמשפחתופלשתיניממוצאקנדיעסקיםאישסבעאווי,

אחריליפו.שמצפוןסלמהמהכפרהקוממיותבמלחמתגורשה

המשפחההשתקעההגלובוסברחבימדינותבכמהנדודים

החלאוסלוהסכמילאחרנדל"ן.לאימפרייתוהפכהבקנדה

ובעזה.ביו"שנםלהשקיעההברה,אתשהקיםהאב,סבעאווי

להקיםהאחרוןבעשורהחלהעסק,אתשירשחאלד,הבן
יוקרתיים.נחשביםחלקםהרשות,בשטחירביםפרויקטים

היעד.וקהלהמחיריםמבחינת"עממי"פרויקטהוא"טאבו"

לאלאומית,באידאולוגיהגםנקשוזהשכלמכיווןאולם

ואכן,פלשתיני."רוטשילד"למעיןהפךשסבעאוויפלא

אדמותו"הבטחתהלאומיהענייןכימראותהתבטאויותיו

מתבררמכסף.פחותלאאותומענייניםהפלשתיני"העם

שלבמיזמיםמשקיעיםבהו"להיושביםרביםשפלשתינים

רישוםשמאפשרתהרכישהאידאולוגיים.ממניעיםסבעאווי

הקרקעותאתכביכולהופכתהפלשתיניהמקרקעיןבמנהל

פלשתינית.בבעלותלפרטיותברור,לאשמעמדןהללו,

להעבירמצליחסבעאוויאיטית,הזוחלותבמעיןכך,

איןשכיוםמשותפת,בשליטההנמצאיםביו"ששטחים
בחיותגםפרטיות.לידייםבעלות,מבחינתברורמעמדלהם

ישנהאקראית.אינההפרויקטיםמוקמיםשבהםהאזורים

למשלכמויהודיים,יישוביםביןשטחלתאיברורהעדיפות

לשבורהואסבעאווישלהרעיוןשילה.יישוביגושבאזור

סבעאוויואכן,ההתיישבות.הרחבתעלולהקשותהוצףאת

מפורשותאמו"הארץ"לעיתוןפעמיםכמהבעברשהתראיין

"להגןהיאבהשקעותיואותוהמנתההעיקריתהמטרהכי
השתלטותסכנתמפנירשומהשאינהפרטיתאדמהעל

ישראלית".

הנושאאתהמכירעלי,היישובועדיו"רמאושר,עידו

מוטרד"טאבו",פעילותאחרימהזמןכברועוקבלעומק

שנכסימכךבעיקראולםהביטחוניות,מההשלכותמהעניין

מילה.יאמרשאישובלימפריעבלאלהםחומקיםמדינה

המהווהדברהיהודיים,ליישוביםהפיזיתלקרבה"מעבר

מבחינהבהרבהגדולהבעיהפהישעצמו,מצדסיכון

אפשרעודהביטחוניתהבעיה"אתאומר.הואעקרונית",

להפסקתפיקודאלוףצובאמצעותנקודתיתמבחינהלפתור
הביטחוניתהשליטהשבובשטחשמדוברמכיווןעבודות,
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הפיזיתלקרבה"מעברמאושר:עידו

המהווהדברהיהודיים,ליישובים

בעיהפהישעצמו,מצדסיכון

עקרונית.מבחינהבהרבהגדולה
לבנותכיוםיכוליםהפלשתינים

רוציםשהםואיךרוציםשהםכמה

דווקאמתעקשיםהםאך,Aבשטחי
צריךולא,Bשטחיבתוךלהתרחב
זומדוע.להביןבשבילגאוןלהיות

׳חומהבסגנוןזוחלתהשתלטות

ומגדל"׳

לצומתשממזרחמגדליםהיישוב"בין

שילהשלידקודשאשליישובתפוח

היהשאפשרוחציקילומטרמפריד

לאזהרצף.וליצוראותולסלול

מבודדים.נותרוהיישוביםושנינעשה

וכעתהמצבאתזיהוהפלשתינים

השטחבתאבדיוקבטירוףבוניםהם

מידהבאותהלבנותיכלוהםהזה.

ליישוביםבהרבהקרוביםבמקומות

הייתהלאהבחירהאבלשלהם,

בחסותזהכלאתעושיםהםמקרית.

שבו,Bבשטחמדוברשהריהחוק

חוקיעלאכיפהיכולתאיןלישראל
פלשתינים".שלבנייה

איבודהיאיותרהגדולההבעיהאבלולצבא.לרשותמשותפת

כמהלבנותכיוםיכוליםהפלשתיניםהפתוחים.השטחים

מתעקשיםהםאך,Aבשטחירוציםשהםואיךרוציםשהם

בשבילגאוןלהיותצריךולא,Bשטחיבתוךלהתרחבדווקא

שלומגדל','חומהבסגנוןזוחלתהשתלטותזומדוע.להבין

שתהיהמביניםהםכיזאתעושיםוהםבשטחעבודותקביעת

הקרוב".בעתידכבראולימאודגדולהמשמעותלזה
"טאבו",פעולותאחרבמעקבהמעורבנוסףנורם

גםכימביניםברשותכיאומרשם,בעילוםלהישארוביקש

במוקדםישראל,אתיביאוהביטחוניהמצבוגםההתיישבות
הישראליהחוקאתלהחילכוונהעללהצהירבמאוחר,או

ההשתלטותחלקי.אומלאסיפוחבאמצעותאםביו"ש,

פקודה.יוםלקראתעוברותלקבועמנסהשמתבצעתהזוחלת
חשובה.הכרעהשלהיסטוריתבתקופהנמצאים"אנחנו

קוראיםכברהפלשתיניםאבלהפנימולאעודהישראלים
שלההכרהאתרואים"ברשותהגורם.אומרהמפה",את

שלההצהרותואתהגולןוברמתבירושליםהאמריקנים

שלענייןרקשזהומביניםהירדן,בקעתסיפוחעלנתניהו

לפתיחתתביאבירושליםהאמריקניתשההכרהאמרוזמן.

נובחיםהכלביםפה.אנחנווהנההתיכוןבמזרחמלחמה

זהאתרואיםהפלשתיניםעוברת.השיירהבסוףאבלקצת

היציבות.אתתערערלאסיפוחעלהכרזהשגםומבינים

הפחדהואלקרותהזהמהצעדמונעשעדייןהיחידהדבר

כרגעממנפיםהםהזהההיסוסאתמההשלכות.הישראלי

האדמותהיקףאתולהגדילבשטחעובדותלקבועבשביל

רבה.וביעילותבחוכמהזאתעושיםוהםהפרטיות,

מכליותרהרבהיעילהשלושהדרךמבין"סבעאווי

הערה




היהודייםהיישוביםחניקתהתרחבותפיגועטרורפעולת

ביןהרצףושבירתפלשתיניותחנקטבעותבאמצעות

זהוהתיישבותגושיליצוראפשרותמניעתתוךהיישובים

שלהם".ההתנחלותמפעל

מיפיאדסלאםשלהארכיטקטהואסבעאווי"חאלד

השורשים'תוכניתאתוכתבהפלשתיניהממשלהראששהיה

הפלשתינייםהכפריםחיבורעלהמדברתהפלשתינית'

קובעיםכךחקלאיים.ושטחיםבנייהתשתיותבאמצעות

מגדליםהיישובביןטריטוריאלי.רצףויוצריםעובדות

מפרידשילהשלידקודשאשליישובתפוחלצומתשממזרח

לאזהרצף.וליצוראותולסלולהיהשאפשרוחציקילומטר

אתזיהוהפלשתיניםמבודדים.נותרוהיישוביםושנינעשה

הםהזה.השטחבתאבדיוקבטירוףבוניםהםוכעתהמצב

ליישוביםבהרבהקרוביםבמקומותמידהבאותהלבנותיכלו

זהכלאתעושיםהםמקרית.הייתהלאהבחירהאבלשלהם

יכולתאיןלישראלשבובשטחמדוברשהריהחוקבחסות

היואדומותנורותהמוןפלשתינים.שלבנייהחוקיעלאכיפה

מתעלמים".עדייןלמעלהמהמשוםאבללהידלקאמורות

עקרוניתלהחלטהזמן
אוסלובהסכםנמצאלאהמתוארתהידלאזלתהרקע

תהליךערכהלאישראלמדינתהיוםשעדבעובדהאלא

לבצעשמטרתותהליךביו"שמקרקעיןהסדרשלמסודר

אחתכלעלהבעלותאתולקבועוחלקותלשטחיםחלוקה

שמנסהויקרסבוךארוךתהליךהואמקרקעיןהסדרמהן.

עלהבעליםהיומיהמוכיחיםרישומיםלמצואלהתחקות

למלחמתעדהזהבמרחבששלטוהעות'מאניםהקרקע.

בנוגעמאודפרימיטיבייםכלליםקבעוהראשונההעולם

לאהקרקע.עלוהבעלותחלקותביןהגבולותלשאלת

הדבריםשמטבעעצמיםועציםסלעיםהיוהסימוניםפעם

בתקופהקביליםלבלתיאותםשהופךמהלהשתנותעשויים

המודרנית.

הבריטיהמנדטוהחלתהראשונההעולםמלחמתלאחר

הסדרתשלמסודרבהליךהבריטיםהחלוישראלארץעל

החלוכךושומרון.ביהודהזהובכללהארץבכלמקרקעין

וכןפרטיתבבעלותושטחיםחלקותמסודרתבצורהלהירשם

הבריטיםויציאתהמנדטסיוםעםהמדינה.בבעלותשטחים

בתחומיישראלבידיהמקרקעיןהסדרתעלהעבודהנמשכה

הירדניםושומרון.ביהודההירדניםובידיהקטנהישראל

שבההימיםששתלמלחמתעדולסמןלמפותהמשיכו

הירדניםההיאהזמןבנקודתיו"ש.אזוריאתישראלשחררה

אחרותבמיליםבלבד.יו"שמשטחי03להסדרההגיעו

ואיןוחלקותלגושיםמחולקיםאינםעדייןיו"שמשטחי07

מדובראםולשאלהלמעמדםבנוגעמקובלתמדינתיתקביעה

מדינה.באדמותאופרטיתבבעלות

כימסביר"רגבים"תנועתשלהפעילותרכזחמוישי

אליוונכנסתמזהההפלשתיניתשהרשותבוואקוםמדובר

שטחיםעללהשתלטותשלהנוספיםמאמציםבמסגרת

ונרטיבהיסטוריהויצירתפלשתיניתמדינההקמתלקראת

בכך.שיתמכולאומי

צוישראלהוציאההימיםששתמלחמתלאחר"מיד

יו"שבשטחיהישראלייםהכוחותשלהשהייהכיהאומר

ייתרהכמובןהזאת"הגישהחמו.מסבירזמנית"היא

שלוהסבוךהיקרהתהליךהמשךאתהגיוניתמבחינה

החלטההייתהזאתושומרון.ביהודהמקרקעיןהסדרת

שלרובהליךהיאמקרקעיןהסדרתשהריאחדמצדהגיונית
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