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הקמת יישובים ביהודה ושומרון: בית אל כמקרה מבחן

בת־ציון קרוב ויוסי גולדשטיין

תקציר
שטחי יהודה ושומרון שנכבשו במלחמת ששת הימים כמעט שלא יושבו עד לאחר 

לנסות  גורמים  כמה  החלו  המלחמה  אחרי   .1973 בשנת  הכיפורים  יום  מלחמת 

ולהקים יישובים באזורים אלו, למרות התנגדות ממשלת ישראל. הניסיון המפורסם 

ביותר היה ההתנחלות אלון מורה שליד שכם. בשנת 1977 התרחש מהפך פוליטי, 

ולראשונה עלה לשלטון הימין בראשות מנחם בגין, שמיהר להצהיר: "עוד יהיו הרבה 

אלוני מורה". בציפייה לתמיכת הממשלה אכן הואץ תהליך הקמת יישובים בשטחים 

הכבושים, אך תמיכת הממשלה לא הייתה מלאה. גם לאחר הקמתם עוד נכונו להם 

התמודדויות פוליטיות ומשפטיות לא פשוטות. 

במאמר זה תיבחן הקמת היישוב בית אל בשנת 1977, כאחד היישובים הראשונים 

הקמת  צבאי.  מחנה  בתוך  אזרחי  כעורף  חריג,  באופן  ממשלתי,  באישור  שהוקמו 

ואת המצרים,  גם את הממשל האמריקאי  לרצות  הייתה אמורה  זה  באופן  היישוב 

שהיו שותפים באותם ימים לשיחות שלום סודיות עם ממשלת בגין. אופן ההתיישבות 

יישובים לפניו. מאמר זה עוקב אחר  ייחודי לאותה תקופה, ולא דמה להקמת  היה 

התהליכים שהחלו עם גיבוש הגרעין הראשוני של המתיישבים שיועד לבית אל בקיץ 

1977 ובמהלך ארבעים השנים הבאות. בתקופה זו התחוללו תהליכים פנימיים אצל 

המתיישבים, לצד תהליכים ברמה הארצית והמשפטית, שהשפיעו על יחסי הגומלין 

של המערכות הציבוריות מחד, ועל המתיישבים בבית אל וביהודה ושומרון מאידך.  
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מבוא

יהודה ושומרון שנכבשו במלחמת  יושבו שטחי  יום הכיפורים כמעט שלא  עד לאחר מלחמת 

ששת הימים. אחרי המלחמה החלו כמה גורמים לנסות ולהקים יישובים באזורים אלו, למרות 

התנגדות ממשלת ישראל. הבולט שבניסיונות אלו היה ההתנחלות אלון מורה שליד שכם )אלדר 

 Inbari 2012; Newman 2013; ;2017 וזרטל 2004; הוברמן 2008; הורנשטיין וגולדשטיין

לראשונה  עלה  כשהימין   ,)1977( הפוליטי  המהפך  מאז   .)Hornstein and Goldstein 2017

הקמת  שתהליך  ציפו  הישראלי  בימין  רבים  פוליטיים  גורמים  בגין,  מנחם  בראשות  לשלטון 

היישובים יואץ. ראש הממשלה בעצמו הפיח תקווה זו בהצהרתו ש"עוד יהיו הרבה אלוני מורה" 

)גרוזברד 2006: 240(. עם זאת, ולמרות 12 ההתנחלויות שהוקמו בשנת המהפך,1 ניכרה דווקא 

אכזבתם של ראשי המתנחלים ותומכיהם מכך שלא הוקמו התנחלויות בקצב שציפו לו. במהלך 

שלטונו של בגין נכונו להם התמודדויות פוליטיות ומשפטיות לא פשוטות, והן תסכלו רבים מהם.

1977 הייתה בית אל. המאמר יבחן  אחת ההתנחלויות שהוקמו באישור ממשלתי בשנת 

אחר  מפורט  באופן  ויעקוב  התנחלות,  אותה  והתפתחה  הוקמה  כיצד  היסטורית  מבחינה 

השתלשלות האירועים לקראת הקמת היישוב ובמהלך שלבי התפתחותו במשך כארבעים שנה. 

המאמר יפרט בעיקר את הקשיים הפוליטיים, הפיזיים והמשפטיים בתהליך זה. למרות הספרות 

הרבה על נושא ההתנחלויות ביהודה ושומרון משנת 1977 ואילך )ראו לעיל(, נדירים המחקרים 

שעוקבים אחר תהליך ההקמה וההתפתחות המפורט של יישוב מסוים באזור זה מכל היבטיו. 

לאור חשיבותה הפוליטית, החברתית, התרבותית והביטחונית של סוגיית הקמת ההתנחלויות, 

בעיקר בשטחי הגדה המערבית, בתולדותיה של מדינת ישראל, לנו נדמה שממעקב אחר הקמתה 

והתפתחותה של בית אל, וכן ממאפייני היישוב והגורמים שתרמו להתפתחותו לעומת הגורמים 

שהקשו עליו, ניתן ללמוד גם על כלל ההתיישבות באזורים הללו.

ההתיישבות באזור ההר

השינוי במפת ארץ ישראל, שהתחולל בעקבות מלחמת ששת הימים, הביא את שטחי יהודה 

ושומרון, הגולן, וסיני לשליטת ישראל. בשנים 1967–1977 הופנו עיקר המאמצים להקמת 

יריחו,  דותן, מצפה  צוף, תקוע, קרני שומרון, שבי שומרון, מבוא  נווה  חורון,  בית  בית אל, אלקנה,   1

אלמוג, כוכב השחר ונירן.
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יישובים ברמת הגולן, בבקעת הירדן, בסיני ובחבל עזה. ממשלת ישראל והגורמים המיישבים 

נוכחות  לירושלים, ללא  בייחוד מצפון  החליטו, במודע, להותיר את שדרת ההר המרכזית, 

יהודית.

הסיבות להימנעותה של ממשלת ישראל ליישב את שדרת ההר דווקא, היו מורכבות 

2002; הוברמן  1995; אלבק  1994; שפט  1992; הרנוי  1987; אדמוני  1982; ארן  )נגבי 

 ;2017 וגולדשטיין  הורנשטיין   ;2008 הוברמן   ;2006 ארן   ;2004 וזרטל  אלדר   ;2002

 Sprinzak 1981; Newman 1985; Sprinzak 1986; Inbari 2012; Hornstein and
ומנה בראשן את ההבנה שהייתה  אותן לשלוש,  חילק  Goldstein 2017(. אברהם שבות 

מקובלת אז על ממשלות ישראל, ולפיה זהו אזור המיושב בצפיפות על ידי פלסטינאים ולכן 

לא נכון ליישבו. בנוסף, התפיסה המקובלת שניתן להקים התיישבות חדשה המבוססת על 

חקלאות בלבד, גרמה רתיעה מהקמת יישובים, בגלל הקושי הכלכלי לקיים חקלאות באזור 

ההר. ולבסוף, הסיבות המדיניות־פוליטיות, שנבעו מן ההנחה שכדי להגיע להידברות עם 

מנהיגי ערב יהיה צורך למסור לידיהם שטחים שנכבשו במלחמה. אזור ההר נשמר על ידי 

קובעי המדיניות כאזור לא מיושב, כדי שיתאפשר למוסרו בבוא היום לידי הפלסטינאים 

15(. על כך ניתן ללמוד גם מדבריו של שר החוץ   :2002 בתמורה להסכם שלום )שבות 

אבא אבן במהלך דיון בכנסת על ניסיון ההתיישבות הראשון של גרעין אלון מורה בתחנת 

הרכבת בסבסטיה: "אי קיום התנחלות בשכם, או בסמוך לה, איננו מקרה כי אם פרי של 

מדיניות רצופה של ממשלות ישראליות" )דברי הכנסת, 31.7.1974(. בשנת 1975, לאחר 

לחץ ציבורי רב, התירה ממשלת רבין להקים מחנות זמניים למתנחלים בעפרה שבבנימין 

ובקדומים שבשומרון, ובתחילת 1977 הקימה את המוקד הזמני של אלקנה במערב השומרון.

פוליטיים־ תהליכים  בעיקר  היו  להתיישבות  כמקום  ההר  בתפיסת  לשינוי  הגורמים 

להיררכיה  העלו   1977 במאי  השלטון  חילופי  כלכליים־חברתיים.  גורמים  לצד  היסטוריים 

להן  הייתה  ושלא  ובביצועה,  ההתיישבות  בתכנון  כן  לפני  עסקו  שלא  דמויות  הממשלתית 

רתיעה מהתיישבות באזור ההר בשל סיבות חקלאיות או ביטחוניות. מטרתן המוצהרת הייתה 

אחיזה ברעיון "ארץ ישראל השלמה", והיא דרשה להקים יישובים דווקא באזורים שטרם 

יושבו עד אז. לאותן דמויות חברו מתיישבים בעלי אידיאולוגיה לאומית, רובם ככולם מן 

התנועה הדתית־לאומית )המפד"ל(, ששאפו ליישב את ארץ ישראל כולה, ובהם את השטחים 

שנכבשו לאחר מלחמת ששת הימים, וכן פתיחותם של הגורמים המיישבים להקמת יישובים 

שאינם חקלאיים־שיתופיים. לאור מטרות אלו החלו הגורמים המיישבים, ובראשם החטיבה 

החשיבה  ההר.  באזור  גם  התיישבות  נקודות  לתכנן  הציונית,  ההסתדרות  של  להתיישבות 

האסטרטגית שליוותה את התפיסה הזאת הייתה הרצון ליצור מציאות חדשה בשטח, על פי 
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אמונים"  "גוש  ידי  על  י"ש"(, שהוכנה  )"תוכנית  ושומרון  ביהודה  להתיישבות  אב  תוכנית 

ב־1976 ואומצה דה־פקטו על ידי ממשלת ישראל לאחר עליית הליכוד לשלטון )דו"ח בצלם – 

"גזל קרקעות: מדיניות ההתנחלות בגדה המערבית", 2002, ארכיון בצלם(.  

בחירת המיקום להקמת היישוב

היישוב בית אל ממוקם ברכס הרי גופנה שבהרי בנימין, באחד ההרים הגבוהים באזור שמצפון 

לרמאללה. בתנ"ך נזכר המקום כמה פעמים. בספר בראשית הוא הוזכר כמקום שבו אברהם 

ויעקב שהו בו, ושמו הוענק לו כביטוי ליחסיהם עם האל. במקום זה הובטח ליעקב שהעם 

שיצא ממנו יירש את ארץ ישראל ויהיה מקור ברכה לאנושות כולה: "הארץ אשר אתה שוכב 

עליה לך אתננה ולזרעך ]...[ ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך" )בראשית כח, יד–טז(. 

בעקבות גילוי זה נקרא המקום בית אל. 

פרק אפל וקשה בתולדות בית אל ובהיסטוריה היהודית קשור לפילוג הממלכה בימי ירבעם 

בן נבט, ובהפיכת המקום למרכז דתי שהתחרה בבית המקדש בירושלים וניסה להחליף אותו. 

את הפרק הזה סיים יאשיהו, שמלך בסוף ימי בית ראשון והרס את המקדש שהוקם בו: "וגם 

את המזבח אשר בבית אל, הבמה אשר עשה ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל ]...[ נתץ 

וישרֹף את הבמה ֵהדַק לעפר" )מלכים ב כג, טו(. עם חורבן בית ראשון חרב היישוב היהודי 

שם. בראשית ימי בית שני חזרו כמה מאות מאנשי בית אל לעירם מגלות בבל ובנו אותה 

יצאו  וממנו  באזור,  ותמיכה  מחסה  המכבי ואנשיו  בפרוץ מרד המכבים מצאו יהודה  מחדש. 

לקרבות נגד היוונים. היישוב היהודי שם חרב שוב בזמן חורבן בית שני.

מצאצאי  יהודית  1906 משפחה  לאחר שבשנת  אל  בית  לאזור  חזרה  היהודית  הנוכחות 

עליית הביל"ויים, משפחת שרתוק – משפחתו של משה שרת, לימים שר החוץ וראש ממשלת 

ישראל – התיישבה בכפר עין סינייה, בבית שניתן לה בחכירה ממשפחת אל חוסייני. המשפחה 

התגוררה במקום כשנתיים, עד שעזבה עקב קשיים פיזיים )רבאו 1973(. לאחר שהשטח נכבש 

מחדש במלחמת ששת הימים הוקם במקום בסיס צבאי )בה''ד 4( על חורבות בסיס של צבא 

ירדן שהיה במקום. הבסיס שימש כבסיס הטירונים הגדול בצה''ל )כספי 2007: 33(. 

סיבה מרכזית  כנראה  הייתה  ליהודים  בית אל  נראה אפוא שחשיבותה ההיסטורית של 

לתפיסה האידיאולוגית של עליית גרעין התיישבות למקום בחודש נובמבר 1977. שאיפתם 

של חברי הגרעין הייתה ליישב את יהודה ושומרון, על פי צו אמונתם. הסיבה שחבריו עלו 

דווקא לבית אל הייתה קשורה כאמור לאזכוריו הרבים בתנ''ך כמקום מרכזי לעם ישראל, 
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ההר  הקרקע.  על  לעלייתו  סיבה  היה  המקום  האסטרטגי של  מיקומו  ספק שגם  אין  כי  אם 

חצור(. ממסמך  בעל  )אחרי  בנימין  באזור  בגובהו  השני  ההר  הוא  להתיישב  ביקשו  שעליו 

שחיברו חברי הגרעין במהלך קיץ 1977 ניתן ללמוד שמצאו שלל סיבות לבחירת מיקום זה, 

אידיאולוגיות ומעשיות גם יחד:

ממנה, אשר  גבוה  הרים  לירושלים ברכס  מצפון  יישובים  גוש  – הקמת  מדיני   .1

יהווה )עם גוש עציון( טבעת יישובים יהודיים סביב ירושלים.

גיאוגרפי – רכס הרי בית אל הינו הרכס הגבוה ביותר ביהודה־שומרון )860–  .2

900 מטר מעל פני הים( עם כבישי גישה נוחים לירושלים, לבקעה ולשפלה.

כלכלי – מרכז אזורי לגוש היישובים: שילה, עפרה וספר המדבר )כוכב השחר,   .3

רימונים ומבוא שילה(, שיוכל להציע שירותי בריאות, חינוך וחברה ליישובים 

הנ''ל.

את  שהיוותה  בנימין  בארץ  אשר  אל  בבית  היהודי  היישוב  חידוש   – היסטורי   .4

יהודית  התיישבות  להקמת  )קוים  בתקופתה  יהודה  ממלכת  של  הצפוני  הגבול 

קהילתית בבית אל, ללא תאריך, ארכיון בית אל ]להלן: אב''א[(.

עוד צוינו באותו מסמך היתרונות הרבים שיש לנתוני הפתיחה של התיישבות בבית אל, ובהם 

קרקעות זמינות – "קרקעות אשר נמצאות ברשות הממשלה ואין צורך בשלב זה בהפקעת 

קרקעות )על כל המשתמע מכך(" )שם(; מים וחשמל זמינים, המסופקים כבר לצבא על ידי 

שעה  מדי  המגיע   ,40 קו   – קיימת  ציבורית  תחבורה  רמאללה;  של  והחשמל  המים  חברות 

מירושלים; והחיבור לכביש ראשי קיים לכיוון ירושלים )שם(.

הקמה בתמיכת הממשלה

ב־17 במאי 1977 התחולל כאמור מהפך בשלטון בישראל. לראשונה ניצח בבחירות מנחם 

בגין, מנהיג מחנה הימין. יומיים לאחר זכייתו, ב־19 במאי, ביקר בגין באלון מורה והכריז: 

למהפך  ובהמשך  קריאתו  רקע  על   .)240  :2006 )גרוזברד  מורה"  אלוני  הרבה  יהיו  "עוד 

ושומרון.  יהודה  יישובים באזור  גרעינים להקמת  "גוש אמונים" לארגן  החלו אנשי תנועת 

החלטתם הייתה שבמהלך שנת תשל''ח )1977–1978( יקומו 12 יישובים חדשים )"תוכנית 

יש"(, ואת תוכניתם הגישו לממשלה החדשה שזה עתה קמה. באותם ימים התקיימו שיחות 
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סודיות במרוקו בין שר החוץ הישראלי משה דיין לנציגיו של נשיא מצרים אנואר סאדאת, 

ותכליתן הייתה לכונן הסכם שלום בין ישראל למצרים. מגמת הממשלה באותם ימים הייתה 

לאפשר התיישבות בשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים, אך למנוע ככל שניתן ביקורת 

ודחפו את  ובייחוד של הממשל האמריקאי, שהניעו  וחוסר שביעות רצון של מדינות ערב, 

תהליך השלום. לכן, הקמת היישובים נעשתה סמוך לבסיסים צבאיים קיימים, לאור הנימוק 

שהקמתם כעורף אזרחי תחזק את עמידת הצבא בשטח.

בעקבות לחצים שעימם התמודד ראש הממשלה מנחם בגין, על ידי האמריקאים מבחוץ 

"גוש אמונים", בספטמבר  חנן פורת, מראשי  הזמין את  הימין מבפנים, הוא  ידי אנשי  ועל 

1977, לפגישה אישית. כך תיאר אותה פורת: 

הלכתי אליו, ובגין אמר שהוא ניצב בפני קושי גדול. הרצון האישי שלו ליישב את 

לכן  יגרום עם ארצות הברית.  ישראל מתנגש עם המודעות שלו למתח שזה  ארץ 

הוא הגיע למסקנה שאין דרך אחרת אלא להניח לנו לעשות כרצוננו ]...[ הוא הציע 

כך  אחר  יאמר  והוא  ליישב  היוזמה  את  ניקח  שאנחנו  ברורות  ובמילים  במפורש 

לאמריקאים: נצחוני בניי )שפט 1995: 318(. 

הצעתו של בגין נענתה בשלילה על ידי פורת. לטענתו, ההתיישבות לא תצליח ללא תמיכה 

ממשלתית, ומבחינה עקרונית – התנהלות עצמאית התאימה לימי שלטון המערך: "הליכוד עלה 

לשלטון עם הדגל של התנחלות. אין להעלות על הדעת שהתנחלות לא תהיה ממלכתית. אין 

זה מכובד לא לך ולא למדינה ולא לארץ ישראל" )שם(. בגין ביקש מפורת שימתין יום אחד 

עם תשובתו כדי שיוכל להרהר בה.

ראש  של  לדבריו  להתייחס  כיצד  דעות  חילוקי  היו  אמונים"  "גוש  מזכירות  אנשי  בין 

את  שקיבל  לפורת  בגין  הודיע  למחרת  בסוד.  לשמור  הוחלט  הפגישה  דבר  ואת  הממשלה, 

דבריו ושהוא מבקש להמתין כחודשיים עד שיאשר באופן גלוי הקמת יישובים חדשים. פורת 

ניסה לשכנעו שאם ידחה את הקמת היישובים יגברו הלחצים האמריקאיים, ויהיה קשה יותר 

להקים יישובים. ב־25 בספטמבר התקיימה ישיבת חירום של מזכירות "גוש אמונים" בביתו 

של צביקה סלונים, מחברי המזכירות. בישיבה השתתפו גם חברים מן "התנועה למען ארץ 

לדרישה שההתיישבות תתחיל בתוך מחנות  להיענות  נחלקו אם  והבאים  ישראל השלמה", 

צבא. לבסוף התקבלה ההחלטה שכל גרעין יחליט בנפרד אם להתנחל או לא )שם: 319(.

כפי  יישובים,  הקרקע  על  להעלות  להמשיך  הייתה  אמונים"  ב"גוש  המגמה שהתגבשה 

שנעשה בתקופת שלטון המערך, גם אם בעקבות החלטה זו ייווצר קרע עם ממשלת הליכוד. 
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בפגישה של מזכירות ה"גוש" עם בגין, אמר ראש הממשלה שנושא עליית 12 הגרעינים יועלה 

בפני הממשלה מייד לאחר יום הכיפורים, ושאם זו לא תאשרו – המתיישבים יהיו רשאים 

אורי  המזכירות,  חבר  אמר  אי־הבנות,  למנוע  כדי  רשמי.  בלתי  באופן  הקרקע  על  לעלות 

אליצור, למנחם בגין, ש"הסיכום הוא כזה: אם הממשלה תאשר את עלייתנו נעלה בברכתה, 

אחרת נעלה ביוזמתנו והממשלה תיתן את ברכתה בדיעבד", וראש הממשלה אישר את דבריו 

)שם: 320(. בערב יום הכיפורים נפגשה משלחת משותפת של "גוש אמונים" וחברי הנהלת 

"התנועה למען ארץ ישראל השלמה" פעם נוספת עם בגין. צבי שילוח, יושב ראש "התנועה 

למען ארץ ישראל השלמה", ולשעבר חבר במפלגות מפא''י ורפ''י, סיפר על הפגישה:

השיחה עמדה להסתיים ללא הכרעה חיובית, כלומר חזרה אל ימי סבסטיה ]...[ מה 

שאפילו ממשלת רבין־פרס לא עשתה, כזכור. ואז הציע משה שמיר, שהיה עדיין חבר 

כנסת בסיעת הליכוד, הצעה שמנעה את העימות בשטח. הצעתו הייתה לא לפזר את 

הגרעינים ולא להעלותם לנקודות החדשות בבת אחת, אלא שניים־שניים, כל חודש. 

בינתיים יישבו אנשיהן בארבע היאחזויות קיימות: בעפרה, בקדום, במעלה אדומים 

ובאלקנה. ראש הממשלה נאחז בהצעה זו )שילוח 1989: 148(.  

באמצעי התקשורת הציג בגין את הדברים כהצעתו, שהתקבלה על ידי המתנחלים.

פעילות בשטח

גדולה  כשמתיחות  אמונים"  "גוש  מזכירות  חברי  התכנסו  סוכות  הראשון של  החג  במוצאי 

שיש  היו שסברו  הממשלה.  אישור  ללא  לנהוג  כיצד  בדעתם  חלוקים  שהיו  משום  ביניהם, 

להעלות את 12 הגרעינים בבת אחת, ואפילו להגיע לידי עימות עם הממשלה, מכיוון שכך היא 

תיאלץ להיכנע וכניעתה תהיה תקדים לבאות. לעומתם, אחרים חששו שאם ינהגו כך, ייאלצו 

להתעמת עם הצבא, וכך יאבדו את אהדת דעת הקהל. לבסוף הוחלט לקבל את הצעתו של בגין 

ולהעלות בכל חודש שני גרעינים להתיישבות )שפט 1995: 320–321(. 

ונדרשו  בכל הגרעינים שעלו באותו חורף עלו המתיישבים במסווה של "מחנות צבא" 

לחתום על "כתב שליחות", שמשמעותו שהמתיישב ומשפחתו הם בשליחות הצבא לכל צורך 

368–369(. היועץ המשפטי של  זכויות אזרחיות שונות )שם:  שיידרש, ושהם מוותרים על 

ולפיו  אמונים",  "גוש  הנהגת  עם  לסיכום  הגיע  גורני,  אוריאל  הדין  עורך  הביטחון,  משרד 
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המתיישבים מתחייבים לבצע את "השליחות הצבאית" בלי לקבל כל טובת הנאה ובלי שיוגדרו 

כעובדי צה''ל. באותו מסמך התחייבו בין השאר לבצע כל תפקיד שיוטל עליהם על ידי הרשות 

הצבאית המוסמכת ולציית לכל הוראה של הצבא. בנוסף, המתיישבים חתמו שהם מוותרים על 

תגמולים אם ייפגעו בתקופת שהותם במחנה. כתב השליחות נסמך על סעיף 8 בחוק השיפוט 

הצבאי )תשט''ו-1955(, המחיל חוק זה גם על אלו שאינם חיילים. למעשה, כתב השליחות 

מעולם לא מומש והמשפחות ניהלו את חייהן ללא פקודות מן הצבא. עם זאת, מפקדת הבסיס 

פרסמה הנחיות על ההגבלות שחלות על המתיישבים, לדוגמה – המתיישבים שחזרו לביתם 

בתום יום עבודתם נדרשו להציג אישור כניסה לשומר הבסיס. 

במפקדת הבסיס ניסו לקבוע מראש מה תהיה מציאות חייהם של האזרחים בבסיס הצבאי. 

כך למשל קבעה מפקדת הבסיס: 

המתנחלים יצטיידו בציוד אישי ומשפחתי באופן עצמאי. סיוע מקומי יינתן בציוד כללי 

כאשר כל מקרה ייבדק לגופו של ענין. שירות רפואי יינתן על ידי מרפאת הבסיס לפי 

לוח זמנים שיתואם עם מפקדת הבסיס. תיבדק אפשרות הכנסת תנורים לבית הכנסת 

יו''ש.  ידי מפקדת  יינתן על  ידי פרגוד בבית הכנסת. נשק  וכן אפשרות הפרדה על 

מזון יימשך על ידי המתנחלים בתיאום עם מ''פ מפקדה ויוכן עצמאית, עד לסידור זה 

יאכלו בחדר אוכל סגל. יסופק סולר לדוד החימום על ידי מ''פ מפקדה. במקום תוצב 

עמדת הג''מ. בשטח תוצב עגלת אשפה שתפונה עם זבל המחנה. שקם יימשך באחריות 

המתנחלים ויימכר בתחומם )הוראות קבע – מתנחלים, ללא תאריך, אב''א(. 

הגיעו  המשפחות  הכנה".  "מחנה  למעין  בעפרה  הגרעין  חברי  התכנסו  סוכות  המועד  בחול 

עם ציוד רב משום שהיו משוכנעות שמשם יעברו להקמת היישוב בית אל, אך החג הסתיים 

ניתן. לכן, המשפחות שבו לבתיהן כדי להמשיך בשגרת העבודה  והאישור הממשלתי טרם 

והלימודים, עד שיינתן מועד חדש לעלייה ליישוב.

במסמך שהוגש לאחר חג הסוכות לעוזי גדור, עוזר שר הביטחון לענייני התיישבות, פורטה 

רשימת הצרכים ביישוב החדש: מגורים לארבעים משפחות ומספר הילדים בכל משפחה, וצוין 

ש"המבנים מיועדים לשנתיים, עד המעבר ליישוב הקבע, וכוללים חדרי שירותים ומטבחים". 

גם מבני ציבור נדרשו: בית כנסת, מטבח וחדר אוכל לתלמידי הישיבה, כיתות גן ופעוטון, 

מבנה למזכירות, מרפאה וצרכנייה, ומקווה טהרה )גרעין בית אל, 5.10.1977, אב''א(.

נפגשנו  מאז  שבועיים  כבר  "עברו  הגרעין:  לחברי  עדכון  מכתב  נשלח  סוכות  לאחר 

חברי  התבשרו  במכתב  חשובים".  דברים  ונתחדשו  רבות  תהפוכות  חלו  ומאז  בעופרה 
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1977 )מכתב  1 בנובמבר  הגרעין כי נקבע תאריך לעלייה לקרקע – כ' בחשוון תשל"ח, 

עדכון, 18.10.1977, אב''א(.  

לאחר שהגרעין אורגן והאישור הממשלתי ניתן, יצאו המשפחות להקמת היישוב בית אל. 

בכ' בחשוון תשל''ח ארזו המשפחות את מיטלטליהן ונסעו לבית אל. הרב זלמן מלמד, שעמד 

בראש גרעין הישיבה שעמדה לקום בבית אל לצד גרעין המשפחות, עצר עם משפחתו בדרך 

אצל הרב צבי יהודה קוק, ראש ישיבת "מרכז הרב" ומי שנחשב למנהיגו הרוחני של "גוש 

אמונים", כדי לקבל את ברכתו. הרב צבי יהודה התנה את ברכתו באישור ראש הממשלה 

מנחם בגין לעלייה לקרקע. משפחת מלמד התעכבה עד שבביתו של הרב הצליחו להשיג קשר 

טלפוני ולשוחח עם ראש הממשלה. לאחר שניתן האישור בירך ראש הישיבה את הרב מלמד, 

ו־17 המשפחות המייסדות עלו לבית אל.

התנאים הפיזיים

בתקופה הראשונה לאחר העלייה על הקרקע שוכנו המשפחות בצריפים שסיפק הצבא בקצה 

המחנה. מכיוון שמספר החדרים שהוקצה להן לא תאם למספר המתיישבים, כל צריף חולק 

לכמה חדרים. כל משפחה קיבלה חדר – המשפחות שהיו להן ילד אחד או שניים קיבלו חדר 

אחד לכל המשפחה, ומשפחות שהיו להן יותר משני ילדים קיבלו שני חדרים סמוכים, אך ללא 

חיבור בין החדרים. אחד מביתני השירותים והמקלחות של הצבא הוסב לשימוש המשפחות, 

שהגדירו מדי יום מהן השעות המיועדות לרחצת הגברים ולרחצת הנשים. בעקבות הגשמים 

השירותים  אל  למחנה  שמחוץ  הקרוונים  מן  להגיע  קושי  נוצר  הבוצית,  והאדמה  הרבים 

שבתוכו, ולכן נכבש שביל מן המחנה אל הקרוונים שמחוץ למחנה. 

להביא  הוחלט  מזכירות  שבישיבת  התושבים  התבשרו  החדש  ביישוב  חודש  לאחר 

ליישוב  חדשות  משפחות  להביא  כדי  מ''ר,   230 של  כולל  שטח  בעלי  נוספים  מבנים  שני 

שימשו  שם  ברעננה,  ממוסד  הובאו  המבנים  אב''א(.   ,25.11.1977 מזכירות,  ישיבת  )דו''ח 

המבנים  נפשות.  בכשישים  אוכלסו  הם  אל  בית  תושבי  של  ליצירתיות  הודות  אך  ככיתות, 

כונו "התשיעייה", ולמעשה הם היו צריפים מאורכים שחולקו לתשעה חדרים על ידי קירות 

שהיו עשויים מלוחות עץ דקים. חדר אחד יועד למגורים לבחורי הישיבה, וחדר אחד הוקדש 

ל"כולל" – חדר הלימוד של בחורי הישיבה )תרשים שיבוץ משפחות, ללא תאריך, אב''א(.

לפני העלייה התארגנו החברים לאכילה במטבח משותף. הוכנה רשימה שכללה הערכת 

יבש  מזון  כמויות  בה  נרשמו  הגשה,  וכלי  בישול  כלי  אוכל,  כלי  ומלבד  איש,  למאה  ציוד 
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נמנעו  החברים  אך  אב''א(.  תאריך,  ללא  איש,  למאה  מטבח  )ציוד  הראשונים  לשבועיים 

מלרכוש את הציוד ולהתארגן בהתאם, משום שהמגורים במחנה הצבאי לא אפשרו להם לקיים 

מטבח כזה. למתיישבים בבית אל הוקצה כאמור חדר אחד למגורים לכל משפחה, ולכן לא היה 

מקום לאחסן בו כלים, לבשל או לשבת ולאכול בו. הם נעזרו תחילה בשירותי המטבח הצבאי, 

שם באו לאכול את ארוחותיהם עם החיילים, בשעות שבהן היה חדר האוכל בבסיס פעיל, אך 

כבילותם ללוח הזמנים הצבאי לא התאימה למשפחות עם ילדים צעירים.

כשסדרי האוכל בחדר האוכל הצבאי הוסדרו בתשלום, הופסק השימוש בחדר האוכל 

להן.  שנרשמו  המשפחות  אותן  נטלו  ומשם  לסככה,  הובאו  הצוהריים  ארוחות  הצבאי. 

לארוחות הבוקר והערב הפתרון היה דחוק אף יותר: המצרכים הובאו אחת ליומיים, באופן 

על  שהוחלט  המזכירות  פרסמה   1978 ינואר  בחודש  למעוניינים.  בסככה  וחולקו  מרוכז, 

פתרון ביניים: 

חברי היישוב החליטו לא לקיים מטבח משותף אלא להתארגן למציאת פתרון שיאפשר 

לכל משפחות היישוב בישול עצמאי. הפתרון יכלול פינות בישול ליד החדרים וכן 

מטבח ציבורי ובו יעמדו מקררים וכירות גז וכן ארונות למצרכים וכלים, כמפורט 

בדו''ח ועדת מטבח שהופץ בין החברים )החלטות אסיפת חברים, 15.1.1978, אב''א(. 

אך לאחר כשבוע התברר כי יש בעיות תקציב המונעות את הקמת הפינות הפרטיות, ולכן 

הוחלט להקים פינת בישול משותפת. 

מכולת לא הייתה במקום, ואת המזון הטרי שכל משפחה צרכה הביאו מעפרה. כל משפחה 

רשמה מדי יום את הזמנת החלב והמצרכים שלה בלוח המודעות, והרשימה הועברה לבעל 

המכולת בעפרה. הוא הביא מדי בוקר ארגז עם המצרכים מעפרה והניח אותם בסככה, ומשם 

והיישוב  צרכנייה,  להוציא מכרז להקמת  הוחלט  חג הפסח  אותם המתיישבים. לאחר  לקחו 

)סיכום  ולמימון ראשוני שיינתן כהלוואה  התחייב להעמיד מבנה מתאים לרשות הצרכנייה 

ישיבת מזכירות, 30.4.1978, אב''א(. רק בחודש יוני הותקנו כיורים למשפחות כדי לשפר את 

התנאים )דו''ח מישיבת המזכירות החדשה, 9.6.1978, אב''א(.

כיישוב קהילתי בעל אופי דתי נזקקו התושבים לשירותים בנושאי דת. הגברים התפללו 

כל  את  מלהכיל  קטן  היה  בבסיס  קיים  שהיה  הכנסת  בית  אך  הכנסת,  בבית  קבוע  באופן 

המתיישבים. לכן, הם שקלו לפתוח בית כנסת משלהם, ולצורך הקמתו נדרש גם ספר תורה. 

החברים  מן  כסף  זה  לצורך  גייסו  ואף  הדתות,  משרד  נציגי  עם  להתכתב  החלו  החברים 

והתחייבו לגייס כסף נוסף מתרומות, אך משרד הדתות דחה את בקשתם )התכתבות בין חיים 
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לוי, מוועדת הדת בבית אל, לישראל וינברג, מנכ''ל משרד הדתות, 1978, אב''א(. בסופו של 

דבר הושג ספר תורה, והוא הוכנס ליישוב באירוע גדול שנערך לכבודו.

אחד הנושאים שעמדו בראש מעייניהם של המייסדים היה חינוך הילדים. בנושא זה הייתה 

אחדות דעים שהחינוך מוכרח להיות איכותי וברמה גבוהה, ושלצורך זה יש להקצות את מרב 

ומיטב המשאבים. נושא החינוך כלל בתוכו התייחסות – עקרונית וממשית כאחת – לצרכים 

של הגילים השונים. לפיכך, מוסד החינוך הראשון שהוקם ביישוב היה פעוטון, לאחר חודש 

של מגורים ביישוב. לפעוטון הוקצה חדר, משאב שכאמור היה יקר ביותר באותם ימים. 

ילדי הגנים נסעו בחודשים הראשונים לעפרה, ולאחר מכן הוקמו שני מבנים שיועדו 

הייתה  כבר  הלימודים  שנת  אב''א(.   ,2.4.1978 מזכירות,  ישיבת  )סיכום  הגנים  לילדי 

ספר  ובית  ילדים  גני  הוקמו  לא  שעוד  ומכיוון   ,1977 בנובמבר  היישוב  כשקם  בעיצומה 

נאלצו התלמידים לנסוע לבית הספר. הילדים הגדולים המשיכו את לימודיהם בירושלים 

ונסעו אליה מדי יום, וילדי הגנים ותלמידי כיתה א למדו ביישוב הסמוך עפרה, שם כבר 

היה קיים בית ספר. 

יתנהלו  ביישוב  החינוך  "מוסדות  כי  נכתב  ליישוב  עלו  שטרם  למשפחות  שנשלח  בדף 

ברוח בית הספר נועם בירושלים", כלומר החינוך יתנהל בכיתות נפרדות לבנים ולבנות, ברוח 

תורתו של הרב צבי יהודה קוק וישיבת "מרכז הרב". אחת המשפחות החדשות שהתקבלה 

ליישוב לפני משפחות אחרות שרצו להצטרף אליו, זכתה בכך משום שהאם הייתה מטפלת 

בתינוקות ובעיסוקה אפשרה לנשים מן היישוב לצאת לעבודה. 

שלושה חודשים לאחר הקמת היישוב החלו לדון ביישוב על שנת הלימודים הבאה, אף 

שהיא הייתה אמורה להתחיל רק בעוד יותר מחצי שנה. כבר בשנה השנייה לעלייה לקרקע 

הוקם בית ספר ביישוב, למרות מיעוט הילדים בגילים אלו – בכל בית הספר למדו עשרים 

תלמידים בכיתות א–ו )רשימות ללא תאריך, אב''א(.

התפתחות ומעבר ליישוב הקבע

החדש  היישוב  לפיתוח  עיניהם  את  התושבים  נשאו  במקום  הצבאי  בבסיס  ההתיישבות  עם 

ולבנייתו. מכיוון שיישוב הקבע תוכנן לא רחוק מהבסיס החלו התוכניות להקמתו מייד עם 

העלייה על הקרקע. במהלך העבודה על ביסוס היישוב נקראו המתיישבים לשנות את כתובתם 

את  ולשנות  כאן,  לישיבתם  רשמי  תוקף  לתת  מתבקשים  אל  בית  "תושבי  הזהות:  בתעודת 

כתובתם בתעודת הזהות" )דו''ח ישיבת מזכירות, 4.12.1977, אב''א(.
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בביקורו של חנן פורת ביישוב, כנציג "גוש אמונים", כבר נודע על החלטה זו: "על פי 

סיכומים מוקדמים עם הסוכנות )ובאישור בעל פה של אורי בר און( היו מיועדים לבית אל 

ארבעים יחידות דיור. לאחרונה טענו נציגי הסוכנות שנקבל רק שלושים. חנן הבטיח לטפל 

בעניין" )הודעת מזכירות על סיכום ביקורו של חנן פורת, 27.12.1977, אב''א(. ההחלטות 

היו  המזכירות,  חברי  חמשת  של  המצומצם  בפורום  שהתקבלו  היישוב,  קידום  אופן  על 

המסקנות של דיונים ממושכים באספות חברים ושל דיונים פרטיים בין המתיישבים לבין 

עצמם. כך למשל דנו המתיישבים מה יהיה אופיו של היישוב ולפי אילו קריטריונים יוחלט 

לצרף משפחות חדשות. בזמן גיבוש הגרעין בקיץ שלפני העלייה לקרקע הצטרפו משפחות 

בעלות סגנונות מגוונים לגרעין, אך למעשה בזמן העלייה לקרקע עלו רק משפחות דתיות־

לאומיות. במהלך ביקורו של חנן פורת עסקו חברי המזכירות גם באופי המשפחות שיעלו 

אליו: 

בדיון שהתקיים בין גוש אמונים והסוכנות סוכמו קוים לנהלי קליטה ביישובי גוש 

יגישו  לפיו  לנוהל,  הסוכנות  אנשי  הסכימו  אמונים  של  חזק  לחץ  אחרי  אמונים. 

היישובים את רשימת המועמדים לוועדת הקבלה של הסוכנות )ולא להיפך(. ועדת 

הקבלה תורכב מאנשי הסוכנות ופסיכולוגים וכן מנציג היישוב. ועדת הקבלה תאשר 

של  תהיה  המועמדות  תקופת  בתום  סופית  וקבלה  ליישוב,  מועמדות  תדחה(  )או 

היישוב )שם(. 

עם זאת, ברור היה כבר בשלב זה, שיש לתת את הדעת על אופי היישוב: 

כמו כן הועלה נושא אופי היישוב לכשיגיע לשלב הקבע. הועלו רעיונות שונים משני 

הצדדים והוסכם שרצוי לקיים דיון רציני בנושא בפורום של הגרעין כולו. בהזדמנות 

זו הביע חנן את שביעות רצונו מאופיו העכשווי של הגרעין ומהשתלבותו המצוינת 

של הכולל )שם(.

באותו חודש שלחה ועדת קליטה מכתב לחברי הגרעין שנרשמו בגיוס ליישוב בקיץ, לפני 

עלייתו לקרקע, אך טרם הצטרפו בפועל להתיישבות: 

לחברי גרעין בית אל ]...[ אנו רוצים לחדש ולהדק את הקשרים עם חברי הגרעין. 

מאחר ולפי התכניות יכיל המאחז הזמני עד תחילת אלול תשל''ט תשעים אשקוביות 
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]מבנים יבילים[ בגדלים שונים, חייבים אנו להכין כבר עתה את סדר האכלוס. לשם 

כך אנו רוצים לקבל מידע על משפחות חברי הגרעין המתכוננות לעלות למאחז בקיץ 

הקרוב. בקשתנו מכם בשלב זה היא כפולה: א. למלא את השאלון המצורף )ועם חלק 

מכם, שכבר מילא בעבר שאלונים דומים, הסליחה(. ב. לפקוד אותנו במקום לעיתים 

פברואר  הגרעין,  לחברי  )מכתב  בשבתות  אצלנו  להתארח  ובמיוחד  יותר,  קרובות 

1978, אב''א(.

לצורך גיוס המשפחות החדשות פרסם היישוב "דף רקע" ובו פורטו החזון והמציאות ביישוב 

בית אל. ניתן ללמוד ממנו על המציאות ביישוב באותם ימים ועל החזון שהוביל את המתיישבים 

החדשים:

כיישוב  פועל  אל",  בבית  היהודי  היישוב  לחידוש  כ"האגודה  זה, הרשום  יישובינו 

קהילתי דתי. באופן ארעי שוכנות שלושים המשפחות הגרות בו עתה, במחנה הצבאי 

בה''ד 4, על אם הדרך בין רמאללה לשכם, כשני קילומטר צפונית להסתעפות לעפרה. 

ירצה ה' מימין לדרך שכם, צפונית למחנה  יוקמו אם  ויישוב הקבע  המאחז הזמני 

הצבאי. במקום תוקם קריה חינוכית, מרכז נופש וכן אזור לתעשייה קלה. היישוב 

מוסדות  גם  יוקמו  ובו  שבסביבתו,  היהודיים  ליישובים  אזורי  מרכז  להיות  אמור 

החינוך של האזור )יישוב קהילתי בית אל – דף רקע, פברואר 1978, אב"א(. 

פועל  "כיום  זה:  בשלב  ביישוב  הקיים  את  לפרט  התושבים  נדרשו  לחזון  ההתייחסות  עם 

ביישוב כולל אברכים של תלמידי ישיבת מרכז הרב בירושלים וכן פעוטון ]...[ עם תחילת 

שנת הלימודים הבאה ייפתחו במקום אם ירצה ה' כיתות גן ובית ספר" )שם(.

ניהול היישוב על ידי החברים, המזכירות והוועדות תואר כניהול דמוקרטי – ההחלטות 

התקבלו באופן דמוקרטי על ידי כלל החברים, והנהגתו נבחרה בבחירות חשאיות: "הוועדות 

)שנבחרו על ידי אסיפת החברים( מופעלות על ידי המזכירות בתחומים השונים )קליטה, פנים, 

חוץ ובינוי, חינוך, כספים, תרבות, דת, תקנון וביקורת(, בראש מרבית הוועדות יושב חבר 

מזכירות ומביא את המלצות הוועדות לאישור המזכירות" )שם(.

לעסוק  המשיכו  ובבינויו,  היישוב  בפיתוח  מתמיד  צורך  יש  כי  שידעו  היישוב,  חברי 

בתוכניות ליישוב הקבע וליישוב הזמני, כשהם שומרים על קשרים עם גורמים ביטחוניים 

אישורים  ובנייתו הצריכו  היישוב  ומדיניים שהיו מעורבים בקבלת ההחלטות. מחד, הקמת 

מטעם הממשלה ומשרד הביטחון, ומאידך פיתוחו הוטל על החטיבה להתיישבות בהסתדרות 
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הציונית. כך ניסו המתיישבים לתמרן בין ההחלטות הסותרות לעיתים של הגורמים השונים, 

ולהביא להסכמה ביניהם כדי לקדם את בניית יישוב הקבע. ביישוב פעלו לשיפור התנאים 

נורמליים גם במצב הנוכחי. לצד הודעת  ניסו ליצור חיים  ובד בבד  יישוב הקבע,  ולקידום 

ידי חברת משה''ב בעזרתו האדיבה של  המזכירות ש"מתקני משחקים לילדים שנתרמו על 

מר אליעזר גואלמן ]מראשי "הפועל המזרחי"[ יגיעו בקרוב ליישוב ]במחנה הצבאי[ ויותקנו 

על מכונם״ )ידיעות והחלטות מישיבת המזכירות, 28.2.1978, אב''א(, פורסם שהיא פועלת 

להסדרת יישוב הקבע.

בעקבות דיון בין תושבי היישוב ובין סגן שר הביטחון על מיקומה של בניית הקבע, שלח 

עוזי גדור מכתב אל חברי המזכירות )מכתב מאגף תכנון במשרד הביטחון, עוזי גדור, אל 

מזכירות בית אל, 17.3.1978, אב''א(, ובו התברר שלא כל מה שתכננו המתיישבים עולה 

בקנה אחד עם תוכניות הממשלה. במכתבו הסתייג גדור מהקמת יישוב הקבע, כפי שביקשו 

התושבים, וצירף את נימוקיו: 

אל.  בבית  עירוני  יישוב  הקמת  על  מוסמך  ממלכתי  פורום  החליט  לא  מעולם   .1

לדעתנו אף אין הצדקה בשלב זה להחלטה על ערים חדשות מעבר לגבעון, מעלה 

אדומים, אפרת וחרס )לגביהם קיימות החלטות(.

עצם הרעיון שבית אל הועברה לטיפול ההסתדרות הציונית משמעותה – תכנון   .2 

הבינוי  משרד  שבטיפול  היישובים  בין  החלוקה  )זוהי  עירוני  שאינו  יישוב 

וההסתדרות הציונית(.

גדור גם תהה על אופי היישוב המוקם: 

יישוב קהילתי. כלומר: אין לו  יישוב בן מאתיים משפחות אינו עיר ואף אינו   .3

קהילתי  ביישוב  הקיימים  היתרונות  לא  ואף  גדול  ביישוב  הקיימים  היתרונות 

)המוגבל לכמה מאות משפחות( ושעיקרם – מסגרת בעלת עקרונות המעניקים 

לה אופי של יישוב סגור )וכדאי היה שתלמדו נושא זה(. 

מעולם לא הוצגה בית אל בפורום מוסמך כמרכז עירוני ליישובים: עופרה,   .4

)יישוב שקשריו  צוף  ונווה  לעצמה(,  עיר  )שהיא  גבעון  כוכב השחר, שילה, 

יהיו לצד מערב(. 

מעולם לא הכין אגף התכנון של משרד הביטחון פרוגרמה לבית אל )שם(.   .5
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באופן כללי גם הייתה ניכרת מדברי גדור הסתייגותו מכל רעיון העלייה על הקרקע במאחז 

זמני עד לבניית הקבע שלו: "העלויות הגבוהות עליהן אתם מצביעים בעבודתכם, והנובעות 

מקשיי טופוגרפיה ודרך גישה – אינן עומדות בשום יחס לעלות מחנה זמני, מיותר לדעתנו. 

אם לחסוך – אזי על ידי ביטול רעיון המחנה הזמני החדש, ]ו[הליכה מידית לשלב הקבע )אולי 

בתוספת מספר מצומצם של יחידות באתר המחנה הקיים(" )שם(.

היישובים ביהודה  כי "הוחל באישור מיקום הקבע של  לאחר פסח התבשרו התושבים 

ושומרון. בית אל היה היישוב הראשון אשר אושר מיקומו. השטח שאושר כולל את אזור 

המאחז, היישוב וקריית הישיבה ומוסדות החינוך" )פרסום הודעות המזכירות, 15.5.1978, 

אב''א(. עם זאת, היו צפויים עיכובים, כפי שהתריעו חברי המזכירות: 

בהוצאת המכרז לשישים האשקוביות הנוספות חל עיכוב, מאחר והוחלט בסוכנות 

כי על התכניות לעבור ועדת מכרזים ארצית. ועדה זו נדרשה עקב מחיריהן הגבוהים 

כנראה  להכניס(.  שדרשנו  ומהשיפורים  מממדיהן  )הנובעים  החדשות  היחידות  של 

אחריה  תגרור  שלנו  לדרישות  היענות  כי  החשש  גם  מסתתר  העיכוב  שמאחורי 

דרישות דומות גם מצד יישובים אחרים מה שיביא לגלישה הרבה מעבר לתקציב 

הסוכנות המיועד להקמת היישובים ביהודה ובשומרון )שם(.

במקביל להתמודדותם של המתיישבים עם הקשיים הפיזיים ומאבקם לפיתוח היישוב, היה 

עליהם להתמודד עם בעיות משפטיות הכרוכות בהתיישבות חדשה בחבל ארץ זה.

בג''ץ בית אל 1

בחודש יולי 1977 הוגשה עתירה לבית המשפט העליון נגד הקמתו של היישוב בית אל על 

אדמות פלסטיניות פרטיות. העותרים טענו כי תפיסתן של קרקעות מעובדות לטובת הקמתו 

של יישוב יהודי עומדת נגד כללי המשפט הבין־לאומי, האוסר על כוח כובש להפקיע קרקעות 

לשימושים פרטיים. עורך הדין אליאס חורי הגיש את העתירה נגד מדינת ישראל, בשמם של 

12 בעלי קרקעות פלסטינאים, שטענו כי הקרקעות המיועדות ליישוב בית אל הן רכוש פרטי 

שלהם )בג"ץ 606/78, 610/78, סולימאן תופיק אויב ואח' נגד שר הביטחון; בג"צ 390/79, 

עזת מחמד מוסטפה דויקאת ואח' נגד ממשלת ישראל ואח' פ"ד ל"ד, עמ' 8(. בעתירה התנגדו 

בעלי הקרקע לתפיסת קרקעות מעובדות בצו של המושל הצבאי ולהקמת יישובים יהודיים 
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עליהן. מנגד טענה המדינה שהקמת היישוב עולה בקנה אחד עם החוק, שכן היישובים בשטח 

זה הם חלק בלתי נפרד ממערך הביטחון באזור.

ב־18 בספטמבר 1978 הוציא בג''ץ צו על תנאי בנוגע לשימוש במקרקעי העותרים, עד 

לדיון בעתירה שנקבע ל־23 בנובמבר 1978. צו הביניים אסר על המשך העבודות להכשרת 

המאחז הזמני עד שיתבררו הזכויות בשטח. בדיון בבית המשפט העליון ישבו יו"ר הרכב 

השופטים, משה לנדוי, ולצידו השופטים אלפרד ויתקון, שלמה אשר, מרים בן־פורת ודוד 

האשקוביות  ובחיבור  החלו  שכבר  התשתית  בעבודות  להמשיך  נאסר  המדינה  על  בכור. 

שהובאו למקום לתשתיות שכבר הונחו. בעיתונות התפרסם דבר העתירה ב־18 בספטמבר, 

הגיע  14 בספטמבר,  בערב,  חמישי  ביום  לפני שהוגשה.  עוד  עליה  ידעו  אך המתיישבים 

חנן פורת לפגישה עם תושבי בית אל בבסיס הצבאי. בפגישה דיווח פורת למתיישבים על 

התביעה שמכין עורך הדין אליאס חורי, והסביר להם כי עליהם לעבור למאחז הזמני, אף 

לשנות  יתאפשר  לא  העתירה  הגשת  שלאחר  משום  התשתיות,  הכנת  בשלב  עדיין  שהוא 

ייאלצו להמתין בבסיס הצבאי עד שיתקבל פסק הדין על חוקיות  את המצב בשטח, והם 

היישוב. לדבריו, אם המתיישבים "יקבעו עובדות בשטח", הם יוכלו להמשיך ולפתח את 

אמר  פורת  חנן  למעשה,  העליון.  המשפט  בבית  העניין  בירור  לפני  עוד  והיישוב  המאחז 

להם שעליהם לעבור עוד באותו לילה משום שביום ראשון כבר תוגש העתירה, והבנייה 
והפיתוח יוקפאו.2

תושבי היישובים הסמוכים, נווה צוף ועפרה, התגייסו למבצע, שאותו כינו המתיישבים 

"יציאת מצרים": עשרות משפחות על ילדיהן ורכושן נדדו בכמה טנדרים מתנדבים מן הבסיס 

הצבאי אל המאחז הזמני. המשפחות שכבר הוקצו להן אשקוביות נכנסו אל המגורים הזמניים, 

היו  האשקוביות  הצפונית.  בגבעה  לישיבה  שהוקצו  לקרוונים  עברו  הישיבה  קבוצת  וחברי 

בין האשקוביות  וחלונות.  והיו חסרים בהן דלתות  בהן,  מונחות אך טרם הסתיימה הבנייה 

נחפרו תעלות בעומק מטר וחצי כדי להניח בהן את צינורות הביוב, אך הצינורות טרם הונחו. 

בבוקר כבר היו כל המשפחות וציודן באשקוביות החדשות. הבסיס הצבאי התרוקן מהאזרחים, 

שהתגוררו בו בעשרת החודשים האחרונים, מאז נובמבר 1977.

בעיתונות זכה מבצע המתיישבים לכינוי "מבצע עובדה", והמתיישבים תוארו כמי שקבעו 

עובדות בשטח, למרות הדיון המשפטי: 

התיאורים בחלק זה נכתבו על פי מידע שנאסף בראיונות שערכה בת־ציון קרוב עם שולמית מלמד,   2

גיורא ובת שבע וייס, ומיכאל ורבקה כהנא, בחורף 2013–2014, ונמצאים באב"א.
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המשפחות  קמו  צאלח,  בנבי  להתנחלות  שהתייחסה  מהעתירה  ניסיון  למודי 

שבהתנחלות בית אל, וכאיש אחד החלו לעשות לביתם החדש. בשקט, והרחק מעיני 

אמצעי התקשורת, התגייסו למבצע שנועד לאפשר כניסתן של המשפחות הראשונות 

ימים ספורים לאחר  ואמנם  "עובדות בשטח".  ובכלל לקבוע  ככל האפשר,  מוקדם 

שנודע למתנחלים על כוונת בעלי האדמות להגיש עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק, 

היה כבר הגרעין הראשון בבתים החדשים. הוא כלל שתים עשרה משפחות ומספר 

צעירים שנועדו לאכלס את הישיבה במקום. ביום ראשון השבוע התנהל הדיון בבית 

]...[ ניתן צו ביניים, המורה להפסיק  המשפט הגבוה לצדק בעתירת בעלי האדמות 

כל פעולה בשטח עד תום הדיון בעתירה. בשעות הבוקר של אותו יום, היה היישוב 

החדש ככוורת. מי שביקר בו בשעות אלה לא יכול להסתיר את התפעלותו מהארגון 

היעיל וקצב העבודה המטורף. כל מי שיכול היה לתרום להכשרת השטח למגורים, 

היה כאן. ובצד בעלי מקצוע, עשרות צעירים שבאו כמתנדבים להשלמת המלאכה 

)צוריאל 1978(.

הכותרות קראו ליישוב "ההתנחלות האחרונה לפני הסכם קמפ דיויד", והמתיישבים עצמם 

במודעה  העיבוי".  הבטחת  לאחר  ימים  עשר  "חמישה  שכותרתה:  מודעה  בעיתונות  פרסמו 

קראו לראש הממשלה בגין לתת להם תשובות: "תכנון: 500 משפחות. קיצוץ: 300 משפחות. 

צו על תנאי: נגד 40 משפחות. מר בגין – אנו ועשרות משפחות מועמדות ממתינים לתשובה: 

הזהו עיבוי? גמר חתימה טובה ולא גמר התיישבות".

ב־2 בנובמבר 1978 הוציא בג''ץ צו ביניים לבקשתו של עורך הדין אליאס חורי, שייצג 

את 12 בעלי הקרקעות. את המדינה ייצג פרקליט המדינה גבריאל בך, ולא ניתנה למתיישבים 

או לתנועת "גוש אמונים" הזדמנות להצטרף כמשיבים לעתירה. העובדה שהמתיישבים כבר 

התגוררו בשטח המאחז הזמני לא שיפרה את מצבם. הם נאלצו להתגורר ללא חשמל, מים 

וביוב, ובשטח מנעו חפירות עמוקות מן הילדים לצאת מהבתים בבטחה מבלי שיסתכנו ליפול 

לבורות. בנוסף, בתקופה זו התפשטה מגפת צהבת קשה בין המתיישבים, ככל הנראה בשל 

התאמצו  המתיישבים  והרופאים שבין  האחיות  במקום.  הולמים  הבלתי  הסניטריים  התנאים 

מאוד לשפר את תנאי הסניטציה ביישוב ולמנוע את התפשטות המחלות. עם הזמן, ולמרות 

נוכחותה של פלוגת משמר הגבול שהוצבה בשטח כדי לוודא שהמתיישבים לא יפרו את הצו 

וימשיכו את העבודות, המתיישבים הניחו בעצמם את קווי הביוב שמשכו מן הבסיס, כיסו 

את התעלות ודאגו לשיפור התנאים במאחז הזמני. בתמונות שנמצאות בארכיון בית אל ניתן 

לראות כיצד גברים שחזרו מעבודתם בירושלים לעת ערב עבדו עם חשכה בעבודות בנייה 
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שונות, עד שהמאחז התאים פחות או יותר למגורי משפחות. בגבעה הצפונית, שבה התיישבו 

המקום  את  בעצמם  חיברו  האברכים  לכן,  חשמל.  היה  לא  ומשפחותיהם,  הישיבה  תלמידי 

לחשמל על ידי מתיחת קווי חשמל מהבסיס, שהיה רחוק כארבעה קילומטרים מן המקום.

הדיון בבית המשפט העליון נערך בשלושה מועדים: 23 בנובמבר 1978, 1 בדצמבר 1978 

ו־18 במרץ 3.1979 השופט ויתקון ציין כי –

בעלותם וזכות עמידתם של כל העותרים אינן שנויות במחלוקת ]...[ אין ספק שעוד 

המקרקעין  לגבי  התפיסה  צו  את  האזור  של  הצבאי  המפקד  הוציא   1970 בשנת 

חכירה  דמי  ברכושם,  השימוש  על  כפיצוי  לעותרים,  הוצעו  צו  לאותו  ושבהתאם 

על  התגוררו  לא  אלה  עותרים  כי  יודגש  לקבלם.  הסכים  אף  מהם  וחלק  שנתיים, 

הקרקע ואף לא עיבדוה ולא התפרנסו ממנה, שכן היא גובלת עם שטח נרחב, שכבר 

בזמן השלטון הירדני שימש למחנה צבאי, וזאת תעודתו של השטח גם עכשיו. 

אם כן, מהי העילה לעתירה? הרי השטח לא מעובד ולא משומש. השופט ויתקון התייחס לכך 

בהמשך דבריו: 

ברם, בקיץ 1978 נוכחו העותרים לדעת שעל מקרקעיהם הולכים ומוקמים מבנים 

המיועדים לישוב אזרחי יהודי. הם אף הביאו ראיות, שמהן ניתן להסיק, שהגורמים 

האחראים להתיישבות זו, יוזמים ומתכננים, גורמים שלטוניים־אזרחיים של ממשלת 

ישראל הם, ולא הממשל הצבאי עצמו השולט בשטח בהיותו שטח מוחזק. 

לפעול  סמכות  יש  הצבאי  לממשל  הבין־לאומי שלפיו  לדין  בדבריו  התייחס  ויתקון  השופט 

בשטח, אך מכיוון שהמדינה לא סיפחה את השטח ולא החילה עליו את ריבונותה לכאורה, אין 

היא רשאית להקים יישוב בשטחי יהודה ושומרון. עם זאת, בית המשפט קבע שהתצהירים 

אג"מ/מב"ת  הביטחון וראש  במשרד  בשטחים  הפעולות  מתאם  אורלי,  אברהם  האלוף  של 

במטכ"ל, שבהם קבע כי יש צורך ביטחוני בקיום ההתיישבות בבית אל – "תצהירים אלה, 

בית  הממשלה״.  עמדת  של  מוסמך  ביטוי  בעבורנו  מהווים  המדינה,  דברי פרקליט  עם  יחד 

על  בהשערות  ולא  בפניו  המוגשות  בעובדות  לעסוק  צורך  יש  מבחינתו  כי  הבהיר  המשפט 

הציטוטים מפסק הדין שיובאו להלן נלקחו מאתר "המוקד להגנת הפרט", ובו מובא הדיון המלא בעתירה:   3

.www.hamoked.org.il/items/3860.htm
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ההשלכות בעתיד של המגעים המדיניים לסיום הסכסוך עם מדינות ערב. המצב הקיים בשטח 

הוא מצב של מדינות אויב, ולכן ישראל נחשבת "מעצמה מחזיקה" בשטחים, והגדרתה זו היא 

הרלוונטית לפסיקת בית המשפט. 

עורך הדין חורי ביקש לדחות את הטענה שתפיסת השטח נעשתה מצרכים ביטחוניים, 

ואמר שהבקשה לאפשר התיישבות מטעמים ביטחוניים הועתקה מבג''ץ פתחת רפיח )בג״צ 

834/78 סלאמה ואח׳ נ. שר הביטחון ואח׳ פ״ד לג(. עוד טען שבמקרה של פתחת רפיח האזור 

היה מועד לפורענות, ואילו באזור רמאללה הכול שלֵו ושקט ואין ממה לחשוש. אב בית הדין, 

השופט לנדוי, הגיב שאין תרופה טובה למחלה כמניעתה בעודה באיבה, ושמוטב לגלות ולסכל 

את מעשה החבלה לפני ביצועו. השופטים קבעו כי בנוגע לבית אל, וכן בנוגע להתיישבות 

בקעות שבבקעת הירדן, שנידונה עימה בסוגיה זו – 

תצהיריו של אלוף אורלי אינם משאירים ספק בכך ששני האזורים, שבהם נתפסו 

בציר  נמצא  מהם  אחד  רגישים.  אסטרטגיים  במקומות  נמצאים  העותרים,  מקרקעי 

צבאי. קשה  סמוך למחנה  הדרך,  אם  על  והשני  השומרון  לב  אל  מהירדן  המעבר 

להניח שמעצמה מחזיקה תשאיר את השליטה על אזורים כאלה בידי גורמים העלולים 

להיות עוינים. 

לקבוע  רשאית  שהמדינה  רפיח,  בג''ץ  על  הסתמכותו  מתוך  הצהיר,  המשפט  בית  בנוסף, 

גם  התייחס  המשפט  בית  ביטחון.  צורכי  משרתת  מסוימים  במקומות  אזרחית  שהתיישבות 

לעובדה שהעותרים בפרשת בית אל לא נושלו ממקומות מגוריהם.  

בסיכום פסק הדין בחר ראש ההרכב, השופט לנדוי, להדגיש שתי נקודות. ראשית הוא 

המשפט  מבחינת  להצדיקה  אין  צבאיים,  על צרכים  עונה  אינה  היישוב  הקמת  הדגיש שאם 

הישראלי המוניציפלי. לכן, הוא ראה לנכון לצטט מתוך תצהירו של האלוף אורלי )עמ' 16( 

את הנחיצות בהקמת יישוב אזרחי בבית אל:

א. ]...[ הקמת הישוב בשטח מחנה בית אל, לא זו בלבד שאינה עומדת בסתירה לצורך 

הצבאי, אלא היא אף משרתת אותו, בהיותה חלק מהתפיסה הביטחונית של הממשלה, 

לתפיסה  בהתאם  יהודיים.  ישובים  על  היתר,  בין  הביטחון,  מערכת  את  המבססת 

זו, כל הישובים הישראליים בשטחים המוחזקים בידי צה"ל מהווים חלק ממערכת 

הגבוה  בסיווג  מסווגים  אלה  ישובים  כן,  על  יתר  צה"ל.  של  המרחבית  ההגנה 

תקני  דבר המתבטא בהקצאת  האמורה,  ההגנה המרחבית  ביותר, במסגרת מערכת 
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נוכחות  לצורך  בעיקר  אלה  ישובים  משמשים  רגיעה  בעתות  ואמצעים.  אדם  כוח 

ושליטה בשטחים חיוניים, לקיום תצפיות, וכיוצא בזה. חשיבותם של ישובים אלה 

גוברת במיוחד בעתות מלחמה, כאשר כוחות הצבא הסדירים מועברים, בדרך כלל, 

מבסיסיהם לצרכי הפעלה מבצעית, והישובים האמורים מהווים את המרכיב העיקרי 

של הנוכחות והשליטה הביטחונית באזורים שבהם הם ממוקמים.

ב. מחנה בית אל מצוי במקום בעל חשיבות רבה מבחינה ביטחונית, והעובדה שהיה 

במקום מחנה ירדני גם היא מעידה על כך. הישוב עצמו ממוקם במקום נישא, השולט 

על צומת דרכים חיונית ובעלת חשיבות רבה: דרך ציר האורך ירושלים–שכם ודרך 

ציר הרוחב המובילה משפלת החוף ליריחו ובקעת הירדן. בנוסף לכך שולט המקום 

שבו הוקם הישוב על מערכת תשתיות )מים, חשמל, תקשורת( שהן בעלות חשיבות 

לגבי אזורים נרחבים. מטעמים אלו נבחר המקום האמור לצורך הקמת הישוב בית 

ההגנה  חלק ממערכת  אל  בית  הישוב  ובהיות  האמורים  כן מהטעמים  על  יתר  אל. 

המרחבית של צה"ל – בכוונת מערכת הביטחון להקים בישוב מערכת של ביצורים. 

בנוסף, אב בית הדין התייחס לשאלות הפוליטיות הנלוות לעיסוק בסוגיה זו: 

מן המפורסמות הוא, שבחוגים שונים של אזרחי המדינה ישנן השקפות שונות על 

חשיבותה של התיישבות יהודית ביהודה ושומרון: יש מי ששולל אותה לחלוטין ויש 

מי שמחייב אותה כמתן ביטוי להשקפה מדינית ששום חלק של ארץ ישראל לא יהיה 

סגור מפני התיישבות של יהודים; ויש מי ששם את הדגש על האספקט הצבאי של 

שליטה ישראלית במקומות בעלי חשיבות אסטרטגית ביהודה ושומרון לשם הגנה 

יעילה על שטח המדינה, והחושבים כך שוב מתחלקים למי שמוכן להסתפק בשליטה 

בבקעת הירדן ובשיפולי ההרים שמעליה, ויש מי שסבור שדרושה שליטה יעילה גם 

בגב ההר. הנימוקים שבתצהירו של האלוף אורלי מעידים על הגרסה האחרונה ואין 

לי כל יסוד לפקפק בכך שהוא מציג את העמדה הזאת בכנות ולא לשם הסוואה של 

השקפות אחרות. אף אין לי סיבה לחשוב שאין בנימוקים אלה אלא ניסיון להצדיק 

בדיעבד פעולות שננקטו תחילה מטעמים אחרים. מעמיד אני את אלה, שאלוף אורלי 

דוברם, בחזקתם שבהקמת היישוב האזרחי בבית אל הקדימו מחשבה ותכנון צבאי 

למעשה ההתיישבות.
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לשופט לנדאו היה ברור שעיני רבים נשואות לפסיקת בית המשפט בנושא זה, ושכל החלטה 

על  בדיון  מסוימת  בגישה  למצדדים  גושפנקה  ותשמש  נוספות  לעתירות  תקדים  תשמש  בו 

ולכן  להימנע,  ביקש  מכך  ופוליטיות.  אידיאולוגיות  מסיבות  ושומרון,  ביהודה  ההתיישבות 

בסיכום דבריו ביקש לצמצם את תפקידו של בית המשפט לסוגיות משפטיות בלבד ולהתרחק 

משאלות פוליטיות: 

זו של  ידו מלדון בבעיה  זה למשוך  בית משפט  רצון למסקנה שעל  ביתר  הגעתי 

זו  שבעיה  ביודעי  הבינלאומי,  המשפט  מוחזק מבחינת  אזרחית בשטח  התיישבות 

שנויה במחלוקת בין ממשלת ישראל ובין ממשלות אחרות, ושהיא עשויה לעמוד על 

הפרק במשא ומתן בינלאומי גורלי שבו עומדת ממשלת ישראל. כל הבעת דעה של 

בית משפט זה בעניין כה רגיש, שאינה יכולה להיאמר אלא בתור אמרות אגב, לא 

תוסיף ולא תגרע, ומוטב שדברים השייכים מטבעם למישור המדיניות הבינלאומית 

העותרים  שקובלנת  מסכים  אני  כי  אם  אחרת,  לשון  בלבד.  מישור  באותו  יידונו 

כרוכות  הפרט  קנייניות של  מאחר שזכויות  משפט,  בית  לפני  כלל  בדרך  שפיטה 

בה, יש לראות אספקט מיוחד זה של העניין כבלתי שפיט על פי פניית הפרט לבית 

משפט זה.

והם תמכו בהחלטה לאשר  כל השופטים שישבו בהרכב,  על דעתם של  הדין התקבל  פסק 

את ההתיישבות בבית אל מטעמים ביטחוניים. בט''ז באדר תשל''ט, 15 במרץ 1979, קבעו 

השופטים פה אחד שההתיישבות הוקמה בשל צרכים ביטחוניים של מדינת ישראל, ושלכן 

את  ציינו  גם  השופטים  זאת,  עם  האדמה.  של  בעליה  תביעת  למרות  מקומה,  על  תישאר 

ארעיותה של ההחלטה: 

הסיכוי לשלום כולל עם שכנותיה עודנו נחזה גם היום כשאיפה הטמונה בחיק העתיד 

סדורים  קביעת  היום,  בבוא  ממילא,  יחייב  שכנינו  עם  שלום  הסכם  נודע.  הבלתי 

בטחוניים נאותים. השיקולים במסגרת של כריתת שלום עשויים להיות שונים מאלה 

המתחייבים מן המציאות הקיימת. ברור איפוא, כי תנאי ההסכם הם שיחרצו בסופו 

של דבר את גורלו של יישוב זה או אחר )בג"ץ 606/78, 610/78, סולימאן תופיק 

390/79 עזת מחמד מוסטפה דויקאת ואח' נגד  אויב ואח' נגד שר הביטחון; בג"צ 

ממשלת ישראל ואח' פ"ד ל"ד, עמ' 134(.
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עם קבלת פסק הדין המשיכו תושבי היישוב לתכנן את יישוב הקבע עם האדריכל שנשלח 

אליהם מן החטיבה להתיישבות של הסוכנות היהודית. להקמת הישיבה נבחר המקום הגבוה 

האישור  קבלת  עם  התגוררו.  כבר  והתלמידים  האברכים  שבה  הצפונית,  הגבעה   – ביישוב 

המשפטי לבניית היישוב החלו לצקת את היסודות של אולם בית המדרש ושל חדר האוכל של 

הישיבה; חדר האוכל הושלם עוד לפני שהסתיימה אותה שנה, והוא היה מבנה הקבע הראשון 

בתי  את  לתכנן  החלו  והן  למשפחות,  המגרשים  חלוקת  גם  הושלמה  ימים  באותם  ביישוב. 

הקבע שלהן. בשנת 1980 החלו המשפחות להיכנס לבתיהן, בית המדרש של הישיבה בגבעה 

הצפונית נחנך בשנת 1981, ובית הכנסת המרכזי בגבעה הדרומית נחנך בשנת 1982. 

ההשלכות המשפטיות של פסיקת בג''ץ היו רבות והורגשו גם שנים לאחר מכן. בכל פעם 

שבעלי קרקע ערבים עתרו נגד הקמת יישוב יהודי על אדמתם ביהודה ושומרון, השופטים נעזרו 

בפסק הדין בבג''ץ בית אל כתקדים שבו בחנו את אמות המידה בצדדים הביטחוניים והמשפטיים. 

בג''ץ בית אל 2

בעשור האחרון התקיימה סגה משפטית סביב חמישה בניינים שבהם שלושים יחידות דיור 

בשכונה המכונה "שכונת האולפנה", בשל סמיכותה לאולפנת "רעיה" בבית אל. סביב המהלך 

המשפטי התרחשו אירועים שמזכירים את התנהלות המתיישבים בבית אל בתקופת בג"ץ בית 

2012 היה שונה מבחינת ההתיישבות  1978–1979. עם זאת, סיום הסגה בשנת  אל בשנים 

באופן מהותי, שכן בפעם זו לא תמכה עמדת המדינה במתיישבים. לכן, גם בג''ץ פסק נגד רצון 

התושבים וציווה להרוס את המבנים.

בשנת 1998 החלו לבנות 14 בניינים ב"שכונת האולפנה". המועד שבו נקבעה הקמתם 

היה לאחר רצח איטה ואפרים צור, אשתו ובנו של יואל צור, ממייסדי היישוב וממפתחיו, 

בפיגוע ירי סמוך ליישוב. תושבי בית אל ראו בהקמת הבניינים חלק מהבטחה פומבית של 

ממשלת ישראל בזמן ההלוויה שהתקיימה סמוך לשטח השכונה. ממשלת ישראל, בראשות 

עבודות התשתית  את  השיכון, שמימן  בבניית השכונה באמצעות משרד  סייעה  ברק,  אהוד 

לבנייה. כן ניתן מענק בסך תשעים אלף ש"ח לרוכשי הדירות.

בשנת 2006 הוציא המנהל האזרחי צו הפסקת עבודה לחמישה בניינים, שבנייתם החלה 

בשנת 2003, בטענה שהם נבנו מחוץ לתוכנית הִמתאר של היישוב בית אל וללא היתרי בנייה. 

הצווים לא נאכפו. בשנת 2008 אוכלסו הבניינים, לפני שהוצא צו ביניים של בג''ץ, שאסר 

2008 עתרו לבג''ץ פלסטינאים מן הכפר דורא אל קרא הסמוך,  לאכלס אותם. באוקטובר 
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שנגזלה  פרטית  קרקע  היא  הבניינים  נבנו  שעליה  וטענו שהקרקע  דין",  "יש  ארגון  בסיוע 

מהם. הִמנהל האזרחי השיב לעתירתם וטען שהבניינים כבר מאוכלסים, וגם נמסרה רשימת 

המשפחות המתגוררות במקום. יזמי הבנייה, החברה לפיתוח קריית הישיבה בבית אל, טענו 

שהקרקע נרכשה כדין. מכיוון שנושא בירור הבעלות על הקרקע אינו מתפקידו של בג''ץ, 

הדיון   .)12.11.2008  ,9060/08 בג''ץ  )החלטת  המחוזי  המשפט  לבית  הדיון  המשך  הועבר 

נקבע לחודש יולי 2012, אך בינתיים ביקש בג''ץ להוציא צו ביניים שימנע את אכלוס הדירות 

2011 הודיעה המדינה כי "בנייה על קרקע  שטרם אוכלסו. ההליך בבג''ץ התמשך, ובמאי 

פרטית תוסר בתוך שנה". על סמך הודעה זו הוחלט בבג''ץ שלמעשה המדינה כבר החליטה 

על הריסת הבניינים, ושבכך ניתן פסק דין ללא צו )החלטת בג''ץ 9060/08, 21.9.2011(.

לבחון  מבקשים  והשרים  הממשלה  שראש  לבג''ץ  המדינה  הודיעה   2011 סוף  לקראת 

עמדה זו מחדש, אך בג''ץ קבע כי לא ניתן לשנות את הפסק אם אין הודעה ברורה על שינוי 

מדיניות. נשיא בית המשפט העליון, אשר גרוניס, שישב בראש ההרכב שדן בתיק, התרעם: 

דווקא בהליכים בפני בית המשפט הגבוה לצדק יש חשיבות מיוחדת לקיום התחייבות המדינה 

ולשמירה על עקרון סופיות הדיון )גליקמן 2012(. בהחלטת בג''ץ שסגרה את התיק נאמר 

שהמדינה נדרשת להרוס את הבתים עד 1 ביולי 2012 )החלטת בג''ץ 9060/08, 7.5.2012(.

המשפחות שהתגוררו בבניינים אלו פונו מבתיהן עד 28 ביוני באותה שנה, ולאחר מכן 

הוחל הרס הבתים. בעקבות העתירה וההריסה שבאה בעקבותיה הוחל תהליך החקיקה של 

"חוק ההסדרה". החוק היה אמור לתת מענה לפסיקת בג''ץ ולהישארות המבנים במקומם, 

והוא ביקש להסדיר את הבנייה בתמורה למתן פיצויים כספיים לבעלי הקרקע. לפי החוק, אם 

בעל קרקע ביהודה ושומרון לא פנה בתוך ארבע שנים מרגע הקמת שכונת המגורים על השטח 

שבבעלותו לבית המשפט, לא יפונו המבנים שנבנו עליו; יש להעיר שהצעת החוק מתייחסת 

דיור. ראש הממשלה,  יחידות   20 לפחות  ורק לשכונות שבהן  ושומרון  ביהודה  לבנייה  רק 

בנימין נתניהו, הודיע לפני ההצבעה בכנסת על החוק ששר שיצביע בעדו יפוטר מממשלתו 

)שומפלבי 2012(. ב־6 ביוני 2012 לא עבר החוק בהצבעה ראשונה. 

ראש הממשלה לא היה מעוניין כנראה במראות של הרס יישובים בתקופת כהונתו, אך 

התשובה שנמסרה על ידי פרקליטות המדינה בבג''ץ חייבה אותו, גם אם לא תואמה עם אנשיו. 

בממשלה נשמעו קולות שקראו לנתניהו למנוע את ביצוע ההחלטה, וחלקם היה משוכנע כי 

נתניהו, כראש ממשלה מטעם הליכוד, אכן ימצא את הדרך להימנע מעימות עם המתיישבים 

ומהריסת בתים. 

בד בבד איימו התושבים שיפעלו בנחישות למניעת הרס הבתים, ואף החלו להקים מאהל 

למגורי הצעירים והמשפחות שהתכוננו להצטרף למאבק. בעקבות הלחץ שהפעילו חברי כנסת 
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להגיע  הממשלה  ראש  החליט  תקיף,  מאבק  על  המתיישבים  איומי  לצד  נתניהו,  על  מימין 

להסכם עם המתיישבים. על פי ההסכם, שטח היישוב בית אל יורחב, ועל כל מבנה שייהרס 

ייבנו עשרה מבנים במקומו. וכך, במקום 30 יחידות דיור בבית אל, ייבנו 300 יחידות דיור 

חדשות, ושטחה המוניציפלי של בית אל יורחב לאחר הקפאה ממושכת.

כשבועיים לאחר הפינוי הוחל ביצוע ההסכמות, כשאלוף פיקוד המרכז חתם על הצו 

שהרחיב את שטחה של בית אל, על פי החלטת הממשלה וכפי שהודיע דובר צה''ל: ״בהתאם 

לתחום  מתחמים  מספר  העברת  על  המרכז  פיקוד  מפקד  חתם  המדיני  הדרג  לדירקטיבת 

מואץ  תהליך  החל  מאז   .)2012 )פיוטרקובסקי  אל״  בית  המקומית  המועצה  של  השיפוט 

של הרחבת התב''ע של היישוב, והחלו העבודות לתכנון בניית 300 יחידות דיור נוספות 

שאושרו. בסיום שנת 2018 עדיין לא הסתיימו הליכי התכנון והאישור, וטרם החלה בניית 

יחידות הדיור המובטחות.

אז והיום

מאז הימים הראשונים שבהם התגוררו 17 משפחות בחדרים ובצריפים במחנה הצבאי, חלו 

שונים:  בנייה  בסגנונות  רבות  שכונות  בו  והוקמו  ובמראהו,  היישוב  במבנה  רבים  שינויים 

יש בו שכונות "בנה ביתך", לצד שכונות שנבנו כפרויקטים אחידים של "אמנה" )החברה 

בעקבות  האחרונות,  בשנים  השיכון.  משרד  שבנה  ובניינים  אמונים"(  "גוש  של  המיישבת 

הקושי למצוא שטחים פנויים המאושרים לבנייה, החלה בבית אל בנייה רוויה. בשנת 2010 

נבנה הבניין הראשון, בן שמונה קומות, שבו נבנתה מעלית. בכך התקבעה בית אל, שכבר 

מיישוב מצומצם   – פניו  עירוני ששינה את  כיישוב   ,1997 הוגדרה כמועצה מקומית בשנת 

עם שטחים ריקים רבים, ליישוב הבנוי בצפיפות ובעל תושבים רבים. בשנת 2018 התגוררו 

ביישוב )ששטחו כ־1480 דונם( כ־1,200 משפחות, ובהן יותר מ־6,000 נפשות.

כבר במהלך הקמת היישוב הצהירו המתיישבים כאמור על מחויבותם לחינוך תורני־

ציוני ברוח השקפתו של הרב צבי יהודה קוק. חלק מחזונו של היישוב היה להקים מוסדות 

חינוך שישמשו מגדלור למקומות אחרים וישמשו מרכז חינוכי לתלמידים מיישובי הסביבה: 

"היישוב אמור להיות מרכז אזורי ליישובים היהודיים שבסביבתו, ובו יוקמו גם מוסדות 

1978, אב''א(. בהקשר  – דף רקע, פברואר  )יישוב קהילתי בית אל  החינוך של האזור" 

זה ניתן לראות את ההתפתחות שחלה בהקמת מוסדות החינוך בבית אל, כשבמשך השנים 

הוקמו מסגרות חינוך לכל הגילים. כבר בשנת העלייה על הקרקע )1977( הוקם ביישוב 
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נסעו לבית הספר בעפרה. בשנה השנייה  בית הספר  ילדי  ואילו  ילדים,  גני  ושני  פעוטון 

הוקם כאמור בית ספר יסודי לכיתות א–ד, שהתמודד עם קשיים הקשורים למבנהו, לריחוקו 

מיישובים אחרים ולמיעוט התלמידים בו. התלמידים הגדולים יותר המשיכו לנסוע מדי יום 

את  חנכו  והכולל  הישיבה  אל.  לבית  המעבר  לפני  נסעו  בירושלים שאליהם  הספר  לבתי 

מבניהם בשנת 1978. 

מאז חלה ביישוב תנופת פיתוח והיישוב גדל והתרחב, ובין היתר הוקמו בו מוסדות חינוך 

ותלמוד  ילדים, בית ספר  גני   20 ילדים,  היו בו שלושה מעונות   2018 לכל הגילים. בשנת 

תורה לבנים ובית ספר לבנות – בהם לומדים יותר מאלף ילדים בכיתות א–ח – שתי אולפנות 

ושתי ישיבות תיכוניות, ישיבה גבוהה ומכינה קדם־צבאית. בסך הכול לומדים בבית אל קרוב 

ניתן  זו  מבחינה  הדתית.  הציונות  ברוח  כולם  הפועלים  חינוך  במוסדות  תלמידים  ל־2,500 

לראות כי חזון המקימים קם והיה – הם הצליחו להגשים את ציפיותיהם מן היישוב.

בתחום הדת התפתח היישוב לפי הכיוון שבו היו מעוניינים התושבים, כשביקשו לייסד 

היישוב  מיישוב קטן בעל צרכים מצומצמים בתחום הדתי, התרחב  דתי.  אופי  יישוב בעל 

והפך ליישוב גדול עם עשייה ענפה בתחום זה. בשנים שחלפו התפתחו שירותי הדת ביישוב, 

כיום מתפקדים  כנסת רבים.  הוקמו בתי  ומחלקת הדת בה  ומאז הקמת המועצה המקומית 

לנשים,  טהרה  מקוואות  שונים, שלושה  ובנוסחים  שונים בשכונות  כנסת  בתי   15 ביישוב 

מקווה אחד לגברים ומקווה אחד להטבלת כלים. ביישוב פועל בית דין לענייני ממונות – 

ידי הרבנות הראשית לישראל – המקיים הליכי  יושבים דיינים שהוסמכו לכך על  בראשו 

בוררות על פי דיני התורה. 

בתחום התרבות ניסו התושבים תחילה לייסד פעילות תרבות קהילתית, בעלות מינימלית 

היישוב  התרחב  מאז  אך  ביישוב,  שהתגורר  המצומצם  המשפחות  למספר  תקציב,  מחוסר 

והפעילות התרבותית בו גדלה והתרחבה. ביישוב הוקמה ספרייה ציבורית, וכיום יש בה יותר 

מ־24,000 כותרים בעברית, באנגלית וברוסית בתחומי הקריאה והעיון. בספרייה מתקיימות 

פעילויות תרבות, כגון שעת סיפור לילדים ומפגשים עם סופרים למבוגרים. בנוסף, הוקם 

הקהילתיות  וטיפוח  "פיתוח  ידי  על  ולהעצמתה  הקהילה  שפועל לפיתוח  מתנ''ס  ביישוב 

שבישוב עם דגש של חסד, עזרה הדדית, חרום ותרבות" )מתוך אתר המתנ''ס(. המתנ''ס פועל 

ברובדי הקהילה השונים ומפעיל פרויקטים שונים.

מוזיקה.  להוראת  ומרכז  בריכת שחייה  בו  ויש  ספורט,  חוגי  מתקיימים  ביישוב  בנוסף, 

מחלקת הנוער של המתנ''ס מפעילה רכזים שאחראים ליצירת קשר שוטף ופעילות מגוונת 

בחיי  רבים  שינויים  חלו   1977 מאז  ביישוב.  המתגוררים  ז–יב  מכיתות  נוער  בני  לכ־600 

התרבות והדת ביישוב, והיום הם פעילים ומשגשגים.
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סיכום

עם המהפך הפוליטי בשנת 1977 ועליית הימין לשלטון קיבלה ההתיישבות ביהודה ושומרון 

תנופה, ויישובים רבים קמו מאז. עם זאת, בתחילת הדרך, ולמרות הבטחתו של ראש הממשלה 

אחת  הבטחתו.  ביישום  רבים  קשיים  ניכרו  מורה",  אלוני  "הרבה  עוד  להקים  בגין  מנחם 

הסיבות לכך הייתה החוק הבין־לאומי שאינו מתיר התיישבות בשטח כבוש. אחת ההתנחלויות 

הראשונות שעלו על הקרקע באותם ימים הייתה בית אל. במאמר זה ביקשנו להראות כיצד 

אושרה הקמת בית אל ועקבנו אחר התפתחותה. נדמה שממעקב אחר אותה דינמיקה, ומהבנת 

מאפייני היישוב והגורמים שתרמו להתפתחותו למרות הגורמים שהקשו עליה, ניתן ללמוד גם 

על התפתחות כלל ההתיישבות באזורים הללו בהמשך הדרך. 

כמו כן, הראנו שהרציונל ליישובה של בית אל היה דואלי: מצד אחד היא יושבת במיקום 

אסטרטגי־ייחודי וחשוב ביותר מבחינה ביטחונית, ומצד שני המקום נחשב חלק מן האתוס 

הדתי־יהודי־לאומי, נקודה מרכזית בסיפור התנ"כי. שני גורמים אלו היו הבסיס לשאיפתם 

של המתנחלים להתיישב שם. העובדה שחלק מאדמות ההתנחלות היו שייכות לפלסטינאים 

לא עצרה את המתיישבים למרות העתירות שהוגשו לבג"ץ. בג"ץ בית אל היה נקודת מבחן 

העליון  המשפט  בית  שופטי  של  הכרעתם  ימים.  באותם  המתנחלים  של  היישובית  לתפיסה 

אף  ההתנחלות,  הקמת  את  להצדיק  ישראל  לממשלת  התירה  הביטחונית  התפיסה  לטובת 

שחלקה הוקם על אדמות פרטיות. בכך היה פתרון כפול – ההצדקה הביטחונית התירה את 

הקמת היישוב מבחינת החוק הבין־לאומי ואת הפקעת האדמות. עם זאת, ממשלת בגין החליטה 

לאחר מכן שההתיישבות ביהודה ושומרון תתבסס רק על אדמות מדינה, ואת הסיבות לכך 

נפרט בדיון אחר. העובדה שבית אל קיבלה לגיטימציה מצד בית המשפט העליון דחפה את 

מתיישביה, את המוסדות שיישבו אותה ואת ממשלת ישראל להרחיב את בית אל ולהופכה 

להתנחלות, ועם השנים היא הייתה דוגמה לאלו שבאו בעקבותיה. 

מקורות

אדמוני, י' 1992. עשור של שיקול דעת: ההתיישבות מעבר לקו הירוק 1967–1977. תל 

אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד. 



237 הקמת יישובים ביהודה ושומרון: בית אל כמקרה מבחן

אטקס , ד' ועופרן, ח' 2006. עבירה גוררת עבירה: בניית התנחלויות על קרקעות בבעלות 

פרטית פלסטינית. ירושלים: שלום עכשיו.

אלבק, פ' 2012. השימוש בקרקעות ביהודה ושומרון לצורך ההתיישבות היהודית: היבטים 

ההתיישבות  ההר:  אל  העליה  )עורך(,  שבות  א'  בתוך:  המציאות.  ומבחן  משפטיים 

היהודית המתחדשת ביהודה ושומרון. בית אל: ספריית בית אל, עמ' 207–214.

אלדר, ע' וזרטל, ע' 2004. אדוני הארץ: המתנחלים ומדינת ישראל 1967–2004. תל אביב: 

כנרת, זמורה, ביתן. 

ארן, ג' 1987. מציונות דתית לדת ציונית: שורשי גוש אמונים ותרבותו. עבודת דוקטור, 

האוניברסיטה העברית בירושלים. 

ארן, ג' 2006. מיהם העכשוויסטים האמתיים? על מרחב וזיכרון בישראל, על "גוש אמונים" 

ועל "שלום עכשיו" ועל המחקר המשווה ביניהם. קתדרה 117: 139–150. 

גבתי, ח' וכ''ץ, י' 1991. התנועה הציונית ואזור ההר בארץ ישראל )1882–1948(. מחקרי 

יהודה ושומרון א: 185–201.

גליקמן, א' 2012. בג''ץ דחה בקשת המדינה: גבעת האולפנה תהרס. ynet, 7 במאי 2012. 

  www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4225961,00.html

גרוזברד, ע' 2006. מנחם בגין: דיוקנו של מנהיג – ביוגרפיה. תל אביב: רסלינג.

הוברמן, ח' 2002. אלון מורה – פורץ ההתיישבות בשומרון: גרעין שיצר תנועה. בתוך א' 

שבות )עורך(, העליה אל ההר: ההתיישבות היהודית המתחדשת ביהודה ושומרון. 

בית אל: ספריית בית אל, עמ' 31–36.

הוברמן, ח' 2008. כנגד כל הסיכויים. נצרים: ספריית נצרים.

מחקרי  הפוליטי.  כגורם מחולל במהפך  מורה  אלון   .)2017( י'  וגולדשטיין,  א'  הורנשטיין, 

יהודה ושומרון כו)1(: 157–173.

הרנוי, מ' 1994. המתנחלים. תל אביב: ספריית מעריב. 

ויצמן, ע' 1981. הקרב על השלום: תצפית אישית. תל אביב: עידנים.

כספי, ר' 2007. עובדות על מגל. ביבשה 4: דצמבר 2007, עמ' 33-35. 

נגבי, מ' )1982(. כבלים של צדק: בג"צ מול הממשל הישראלי בשטחים. ירושלים: יבנה.



בת־ציון קרוב ויוסי גולדשטיין238

ושומרון.  ביהודה  הקהילתי  היישוב  של  והמדינית  הפוליטית  ההתפתחות   .1984 ד'  ניומן, 

אופקים לגיאוגרפיה 9–10: 167–174.

פיוטרקובסקי, ש' 2012. נחתם הצו המרחיב את שטחו של הישוב בית אל. אתר ערוץ 7, 

www.inn.co.il/News/News.aspx/242008 .2012 2 באוגוסט

צוריאל, י' 1978. "מבצע עובדה" של תושבי בית אל. מעריב, 19 בספטמבר 1978.

רבאו, צ' 1973. בתל אביב על החולות. תל אביב: מסדה.

שומפלבי, א' 2012. נתניהו: שר שיצביע בעד ההסדרה יפוטר. אתר ynet, 5 ביוני 2012. 

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4238734,00.html

שילוח, צ' 1989. אשמת ירושלים. תל אביב: קרני.

שפט, ג' 1995. גוש אמונים: הסיפור מאחורי הקלעים. בית אל: ספריית בית אל.

שרת, מ' תרצ"ז. יומן מדיני, חלק ב. תל אביב: עם עובד.

Feige, M. 2013. Soft Power: The Meaning of Home for Gush Emunim Settlers. 
Journal of Israeli History 32(1): 109–126.

Hornstein, E. and Goldstein, Y. 2017. Elon Moreh as a Symbol. Israel Affairs 23: 
40–65.

Inbari, M. 2012. Messianic Religious Zionism Confronts Israeli Territorial 
Compromises. New York: Cambridge University Press.

Newman, D. (ed.) 1985. The Impact of Gush Emunim: Politics and Settlement in 
the West Bank. London: Croom Helm.

Newman, D. 2013. Gush Emunim and the Settler Movement. In J. Peters and D. 
Newman (eds.), The Routledge Handbook on the Israeli-Palestinian Conflict. 
New York: Routledge, pp. 256–266.

Sprinzak, E. 1981. Gush Emunim: The Tip of the Iceberg. The Jerusalem Quarterly 
21: 28–47.

Sprinzak, E. 1986. Gush Emunim: The Politics of Zionist Fundamentalism in 
Israel. New York: American Jewish Committee – Institute of Human Relations.


