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עו״ד בועז ארזי
יועץ משפטי

איתן מלט
רכז יו״ש

דודאית רקנטי
רכזת תוכן

לבונה כספי
מנהלת משרד

עו״ד אבי סגל

אביתר דוד
רכז דרום

חנן גרינוולד
מרכז אדם ואדמה

סם ווייטפילד
מחלקת חו"ל
ניו מדיה

נטע רובינשטיין
ניו מדיה

עו״ד יעל סינמון

ליאור שמו

מחלקת מחקר GIS

שולה ישראל
גיוס משאבים

חברים וידידים יקרים,
שלום רב,
כמדי שנה בשנה אנו שמחים לשתף אתכם בעדכון השנתי על פעילותנו
בתנועת רגבים .את העדכון אנו שולחים בכל שנה לקראת ט"ו בשבט ,יום
חגה של ארץ ישראל.
העולם כולו מתמודד קרוב לשנה תמימה עם נגיף הקורונה ,שהשלכותיו
הרבות מצטרפות גם למשבר הפוליטי המתמשך במדינת ישראל .שני
אתגרים אלו השפיעו באופן ישיר גם על פעילותנו בתנועת רגבים .על אף
הקושי ,עשינו את מירב המאמצים להמשיך בפעילות הקבועה ואף להרחיב
את היקפיה – באגף השטח ,במרחב המשפטי ,במחלקת המדיניות ובתקשורת.
חוברת זו תאפשר לכם לטעום מהנושאים המרכזיים שעסקנו בהם לאורך
השנה ולהתרשם מהיקף הפעילות לאורך השנה האחרונה ,ותשמש
עבורנו כהזדמנות לשתף אתכם ,ידידינו ותומכינו היקרים ,בנקודות הציון
המשמעותיות בפעילותנו לאורך השנה.
השנה אנו מציינים בהתרגשות את יום ההולדת ה 15-של תנועת רגבים.
במבט לאחור ניתן להצביע בסיפוק על חשיבותה של תנועת רגבים במפת
הארגונים החוץ פרלמנטריים ,ועל התרומה המכרעת שזכינו להרים למען
מדיניות קרקע ציונית בכל חלקי הארץ .אם בנוכחות המורגשת בשדה
המשפטי ,אם במאבק הסיזיפי כנגד בניה בלתי חוקית והשתלטות על
משאבי הקרקע של מדינת ישראל ,בפעילות הרבה בתחום גיבוש מדיניות
וחקיקה ,בשמירה על הטבע והסביבה ועוד.
שנת הכספים האחרונה התאפיינה בעליות וירידות חדות לא רק בתחום
הכלכלי ,אלא גם בהיבטים האמורים לעיל .חכמינו אמרו כי "לא עליך
המלאכה לגמור ,ואין אתה רשאי להיבטל הימנה" .דומה כי ביטוי זה מסכם
באופן קולע גם את ההצלחות להן זכינו ,וגם את האתגרים שעוד נכונו לנו.
ללא תרומתך ושותפותך ,ושותפותם של עוד תומכים יקרים ,לא יכולנו
לעמוד על המשמר.
אני מודה לך על התמיכה ועל השותפות לאורך כל הדרך.
מאיר דויטש
מנכ"ל
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דבר ההנהלה
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הצלחות מרכזיות
 המערכה על שטחי C
בשנה שעברה הקבינט המדיני
בטחוני קיים דיונים שנועדו לגבש
מענה אסטרטגי כנגד ההשתלטות
הפלסטינית על שטחי  .Cלאורך
השנה האחרונה הגברנו את
פעילותנו בתחום במספר אפיקים:
הקמת קבוצות ייעודיות של תושבים,
חקלאים ,אנשי ביטחון ,קציני צבא
ואנשי מנהל אזרחי ,במטרה לדווח
בזמן אמת על עבודות בלתי חוקיות
וביצוע אכיפה במרחב השטחים
הפתוחים .הפעילות הגבירה את
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ישראל
הרחיקה
המינהל
ראש

האזרחי

המשך

כהנא,

התפאר

אירופה
את

הפלסטיניים
מספר
הפרויקטים

בכנסת בצמצום

ב92-ביולי

מעמוד

משטח
במימון

אירופי

הפלסטינים
להרחקת
בדרך
c,

בשטח

המשתתפים
זה .יתר

בדיון

אמרו

שלא

הטריטוריאלי"
למיגור "הטרור
וקראו
דיבכך

שב־
$TS1$שבכוונתו$TS1$
באוגוסט
וב31-

$TS1$נוספים$TS1$כוונתו
נו־
כמו חברי כנסת
$DN2$שבכוונתו$DN2$להמשיך
האינטר־
$TS1$האינטרסים$TS1$
את
דת
$DN2$ועדת$DN2$
המשנה ,ולקדם
והביטחון,
החוץ

ספים
$DN2$נוספים$DN2$בוועדת

במסורת
וע־
$TS1$ועדת$TS1$

$TS1$לדבריו$TS1$,
לדב־
c.
בשטח
הישראליים
סים
$DN2$האינטרסים$DN2$
דורשים נקיטת צעדים נחושים
היתה
ממשלות ישראל
את מה שהם
כדי
יותר
$DN2$לדבריו$DN2$,עמדת
למנוע
ריו,
יש(על שטח
"שלישראל
על והינה
"השתלטות
מכנים
עוינת
תביעות צודקות היסטו־
$TS1$היסטוריות$TS1$,
ע"ה)
זה,
שטח סי".הסכמי אוסלו קבעו
משפטיותואזרחיות".
הזה יקטן בהדרגה
ריות,
$DN2$היסטוריות$DN2$,

שהשטח

ביט־
$TS1$ביטחונית$TS1$
ויהיה בסמכותישראלית

עד

$DN2$ביטחונית$DN2$ואזרחית
חונית
רוב שטח

ואכן,
כי שרהחוץ

בישיבה

אז

1999

הגדה היה אמור לה־
$TS1$להפוך $TS1$לבן)

$DN2$להפוך$DN2$לשטח
פוך
פלסטינית.
ואזרחית

ביולי

רואה

פית
$DN2$אירופית$DN2$
בסמכות שיטורית
קיימת
a,

היום,

דווח

גבי
אשכנזי (כחול

אירו־
$TS1$אירופית$TS1$
בכל
פעילות
מתוכננת
או

בשטח

הפרוצדו־
$TS1$הפרוצדורה$TS1$
את
שאינה מכבדת
c, 21

רה
$DN2$הפרוצדורה$DN2$
למתן היתר
הישראלית
הגדה
משטח
61%
בנייה,
שניםאחרי,
עדייןבסמכותישראלית
מלאה" .התערבות
$TS1$לקבוע$TS1$
לק־
אירופית בניסיון
אשכנזי בתשו־
$TS1$בתשובתו$TS1$
כךכתב
גבול".
את
על מנת
בוע
$DN2$לקבוע$DN2$
עבודת
לייעל

המינהל האזרחי,

סמוטו־יץ׳ (ינזינה)

ההתנחלויות
כי

(הליכוד)
לשעבר
הציעה

בשטחים

אחד
מיוזמיהדיון.

אשכנזי שמשרדו
עוד כתב

בנייה לנציגי המדינות האירופיות
על

הפתוחים

הבהיר

ופ־
$TS1$ופעילות$TS1$
היתר
של
אי־מתן

"במקרים

לצפות להשל־
$TS1$להשלכות$TS1$
יש
ח"ב
אריאל קלנר עילות
$DN2$ופעילות $DN2$בשטח,

ללחוץ

למנות
פרויקטור
ההשתלטות
מניעת
ישראלית

ח"ב משה

כי

יש־
$TS1$ישראל$TS1$
וכי
כות
$DN2$להשלכות$DN2$
השרה
הנובעות
בהצעתו.
מההפרות",
תמך

איילת

ח"בכהנא

ארבל
(ש"ס),

בוועדה
הציע

יקבלו
לידיהן
לפקח

הסמכויות
את

פלסטינית
להורסה.
וכן

בתו
$DN2$בתשובתו$DN2$
לשאילתה
בצלאל
ח"כ

שהגיש

היקפי האכיפה בעשרות אחוזים,
והניבה מדי חודש בממוצע עשרות
תפיסות של כלים כבדים ,ועצירת
עבודות בשטח .במקביל יזמנו
דיוני מעקב בוועדת חוץ וביטחון
ושאילתות בכנסת ,הקמנו פורום
רכזי קרקעות ,לקידום שיתופי פעולה
והגדרת מטרות ושפה משותפת,
וערכנו עבורם קורס מקצועי ללמידת
תוכנת  GISהמשמשת כלי מרכזי
בפעילות המעקב בשטח .בחודשים
האחרונים נכנס לתמונה גם משרד
ההתיישבות בראשות השר צחי
הנגבי ,אנו מקווים שהדבר יתרום
לחיזוק המערכה .המענה הנוכחי
מצד מדינת ישראל נוכח
התופעה החמורה עדיין
דל ואינו מספק בהקצאת
משאבים וכח אדם ,ואנו
בפעילות
ממשיכים
המשלבת נוכחות בשטח
ולחץ פוליטי מתמיד.

$DN2$ישראל$DN2$
ראל
(ימינה)
שקד
לתשלום
הממשלה
על
"שכל
על שטח

מיוחדת שתעשה

אקספוננטי"
"נגיף

מעין אלו
מתקיימים

פיצויים

הציוד".
רמת
$DN2$החרמת$DN2$
מטרתו

אף
הציע הקמת

כשנתיים
לפני
עד

דוחה

עלהסף "כל
תביעה

הח־
$TS1$החרמת$TS1$
על הרס או

c".

רשות

זאת.
הפרויקטים

במימון

בינלאומי
מטבעם ,וכוללים

דיונים
היו

מש־
$TS1$משנה$TS1$
בוועדת

הם
הומניטריים

ומרפאות
בתי ספר

הקמת

נה
לע־
$TS1$לענייני$TS1$
והביטחון
$DN2$משנה $DN2$שלועדת החוץ
לים
$DN2$המלים$DN2$
איו"ש ,בראשות
נייני
$DN2$לענייני$DN2$
ח"ב
לשע־
$TS1$לשעבר$TS1$
"מלחמה"" ,מאבק",

נמפקיז

המ־
$TS1$המלים$TS1$
הללו
בשתיהישיבות

$DN2$לשעבר$DN2$מוטי יוגב
בר
ו"מערכה"
וע־
$TS1$ועדה$TS1$
(הבית
היהודי).

שימשו

משוזהנייותו!

"קרב"

קיווו
וסיווג
אוויו
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'unCJinn-10
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1800800662

הדוברים
את

$DN2$ועדה $DN2$זו
ח"כ
היתה אחד
דה
($TS1$הליכוד)$TS1$,
(הלי־
גדעון סער
הכליםהחשוביםלחלופין.
אמר
שלחברי הכנסת
ביותר
שמדובר ב"קרב
למשל,
כוד),
($DN2$הליכוד)$DN2$,
מהימין,
התו־
בהם
על
בעיצוב
$TS1$התודעה$TS1$העיקרי ,המערכה העיקרית
מתנהלים רבים,
ישראל
בשטח
שרואה
ע"ה)
דעה
$DN2$התודעה$DN2$
(שמתנהלת,
ארץ
הישראלית,
התביעה שלנו ,והיא
c...
בשטח
לכל דבר
ישראלי
אזור
לווע־
$TS1$לוועדה$TS1$

הריסת

פלסטיני
צויף

שנבנה

ללא היתו נשטח

ג׳יננה שנדוום
בנפו

הגדה,החודש.

המינהל
ואש

לזכות! :ב־9102
מנה הישג נוסף

עקוו אנשיו

שפלסטינים
עצים
7,500

שאם
שתלוצילום:
מו/אי־אף־פי

נמצאות אצלנולמעלהמשלושה
לענייני איו"ש ,בראשות
כי המשנה
מאוד
לבנות
פלסטינים
נאלצים
$TS1$תביעה$TS1$
היא
גם
נגזרת
$TS1$בהתוויית$TS1$
חשוב בהת־
$DN2$לוועדה $DN2$זוהיה גם
דה
והוסיף
משמעותית",
תבי־ ולכן
מההסכמים,
תפקיד
שנמצאים
יש
אמר חודשים.
יוגב.
$TS1$לסלק$TS1$
ב5102-המינהל הצליח
אם
$TS1$הוסיפו$TS1$,
הוסי־
הם
c".
$DN2$תביעה $DN2$על כל שטח
בא־
$TS1$באזור$TS1$:
המדיניותהישראלית
וויית
$DN2$בהתוויית$DN2$
עה
לס־ היו"רלשעבר
עליאן
בלאהיתר .בדרךכלל,
טרקטורים
שתוספת
$TS1$קרווילה$TS1$בישיבות האחרונות
כאלה
ויש
כחודשיים
שישה מבנים
מדובר בבנייה פשוטה מאוד.
כי־
ח"כעמית הלוי
בהת־
$TS1$בהתנחלויות$TS1$,
$DN2$באזור$DN2$:האצתוהרחבת הבנייה
זור:
("סככה,
(הליכוד)
$TS1$תקציב $TS1$במשך
תק־
קר־
$DN2$לסלק $DN2$רק
$TS1$כינה $TS1$פו,
$DN2$הוסיפו$DN2$,
לק
להוראות
שבועוחצי ,הכלבהתאם
את
תשפר
למינהל
ציב
$DN2$תקציב$DN2$
אוהל") שהוצבו
או
ושאר ווילה
$DN2$קרווילה$DN2$
היו
באזור
הפלסטינית
הבנייה
$DN2$כינה $DN2$את
נה
וסיכול בנייה
ביצועיו
הארבעה
בקהילות
במיעוט,
אך
מצדאחד,
נחלויות,
$DN2$בהתנחלויות$DN2$,
החוק .ואני חושבשאנחנו מותחים
עודיותר
הש־
$TS1$השנה$TS1$
בשבעת חודשי
פלסטיניות
ועמיתו למפ־
מצד שני.
$TS1$למפלגה $TS1$,הדוברים התייחסו בביטול לעו־
$TS1$לעובדות$TS1$
אקספוננטי",
"נגיף
פלסטינית,
את
הראשונים
נה
$DN2$השנה$DN2$
עדקצההיכו־
$TS1$היכולת$TS1$,
האלה
יוגב ,תושב
"טיפל־
"$TS1$טיפלנו$TS1$
2020
של
שציינו.
בדות
$DN2$לעובדות$DN2$
דיכטר ,הגדיר אותה
$DN2$למפלגה $DN2$,ח"ב אבי
חברי ועדת המשנה ואורחיה
המקומות
ההתנחלות דולב,
לגה,
$DN2$היכולת $DN2$,אבל בגדר
בישיבה
גםהוא
נו
"$DN2$טיפלנו$DN2$
של
הישגים אחרים
מנה
אחד מהמ־
טריטוריאלי".
"טרור
ההתנח־
$TS1$ההתנחלויות$TS1$
בהםנציגי
ב ."242-כיום,
החוק".
לת,
באוגוסט,
מרגע השתתף
המשיר,
$TS1$מהמשתתפים $TS1$עליאן
הקבועים
הת־
$TS1$התלהבותו$TS1$
את
כאורה.
של
האיתור
התנ־ המינהלהאזרחי ,שהוקם ב1891-
$TS1$התנחלות$TS1$
תושב
$TS1$לשמירה $TS1$שתתפים
לש־
$DN2$ההתנחלויות $DN2$ואנשי עמותת"רגבים"
לויות
ועד
הואביקשלצנן
פירוקו
קרוואן
$DN2$מהמשתתפים$DN2$האורחים,
B-1
שיבנו
2-B
של בןשבתואמר:
לאיותרלהבותו
$DN2$התלהבותו$DN2$
האוכ־
$TS1$האוכלוסייה$TS1$
את
במטרה מוצהרת לשרת
הרבו חלות
אדמות הלאום
מירה
וסילוקו מהשטח עוברים
$DN2$לשמירה $DN2$על
"אבל,
ליברמן
$DN2$התנחלות$DN2$פדואלבנציון
ותו־
$TS1$ותושב$TS1$
מ"רגבים"
אריה דויטש
ע"ה) מוחזר
אם
הוא
ב9102-
הפלסטינית:
שכיהן בעבר כראש מועצת יש"ע לוסייה
$DN2$האוכלוסייה$DN2$
שהוגדרה
על מה
משבועיים.
(המחפר,
מרקו,
למתוחביקורת
נכח בשתי
אפרת
ההתנחלות
שב
$DN2$ותושב$DN2$
מים או כל
משאבת
או
יום...
שזי־
$TS1$שזירה$TS1$
הסבירו
ובן שבת
שת־
שפלסטינים
מקרקעי ישראל
ומנהל רשות
מתאם
יחידת
היד" של
"אוזלת
עצים
תוך
$TS1$שתלו $TS1$עליאן
7,500
עקר
אין בכךהישיבות האחרונות
רה
$DN2$שזירה$DN2$
של
ליום...
דבר אחרמוחרם
ההליכיםבפעולות המינהל
בשטח
לו
$DN2$שתלו$DN2$
הפ־
$TS1$הפלסטינית$TS1$,
אזוריהבנייה
הציג מפה של
בשטחים והמינהל
הוועדה.
שישראל הכריזה עליו
הפעולות
את
יוגבהשווה
אם הוא
ושום
שום
התאפשר
פלסטינית
בנייה
נגד
מדינה
השנים כאדמת
במרוצת
לחלק מסוים
והתייחס
דרבנו
לו .כך הם
פעילות העמותה
הרתעה.
הענשה
בין
לסטינית,
$DN2$הפלסטינית$DN2$,
האזרחי הכפוף
לזו של
יוחזרכעבור שנה ,ההפסד הכספי
השאר הודות לשני
ליהודים בלבד.
נגד ממנה
ביתר
אותם
של וע־
$TS1$ועדת$TS1$
ומיועד
תקיפות
לפעול
המודיעין"
תיקוניהקיקה:
בנוסף,
כ"סרטף.
"קצין
עמד.דויטש
המשנה שבראשה
דת
$DN2$ועדת$DN2$
את
צו
האחרו־
$TS1$האחרונות$TS1$,
ב02-השנים
אמר
בי־
$TS1$בישיבות$TS1$,
לפי
הפלסטינים.
התופעה".
יגדע
ניידים,
לסילוקיבילים(מבנים
התיאורים שהושמעו
עליאן,
משט־
$TS1$משטחי$TS1$
למשתתפים
אמר
לכך ענה בןשבת שהוא חייב
ע"ה) וצובדבר מבנים בלתי מור־
$TS1$מורשים$TS1$.
$DN2$האחרונות$DN2$,הסתכם מספרהעציםששתלו
חו־
הפלסטינית
$DN2$בישיבות $DN2$,הבנייה
המעורבות האירופית
נושא
גם
ש"%07
$TS1$חונקת $TS1$,נות,
שיבות,
פלסטיניםושהמינהל
ba
חי
$DN2$משטחי$DN2$
אוסלו התירו
אלה לעבוד בהתאםלחוק ,אבל"במב־
"$TS1$במבחן$TS1$
שים.
$DN2$מורשים$DN2$.
עקר ב24-
את
או
פרויקטיםהומניטריים
(שהסכמי
אירוני,
באופן
במימון
תיקונים
שמטרתה לחנוק,
נקת,
$DN2$חונקת$DN2$,
חברי הכ־
היהודית.
ההתיישבות
לתכנן ולב־
$TS1$ולבנות$TS1$
הפלסטינית
אנחנו מתנים תנאים לרשות
למנוע בניית
כדי
$TS1$הכנסת $TS1$אלף .בתור
חד־
$TS1$חדרי$TS1$
חקלאי ,אמר ,הואיודע חוברו במקור
המציאות,
חן
"$DN2$במבחן$DN2$
בתיספר,מימון
כמוהקמת
שטחים
הם
נות
$DN2$ולבנות$DN2$
מול
עבריינים .לדוגמה:
לאותם
פלסטי־
$TS1$פלסטיני$TS1$.
על שטח פרטי
מאחזים
שזההרבה.
גולן ות־
$TS1$ותמר$TS1$
יאיר
נסת
בתישימוש
והצבת
מרפאות
רי
$DN2$חדרי$DN2$
בהם ,ע"ה)
פנויים,
הורוביץ,
$DN2$הכנסת$DN2$ניצן
בצו־
$TS1$בצורך$TS1$
פה
שלאמדובר
אומרת
זאת
כוכב יעקב נתפ־
$TS1$נתפסה$TS1$
$TS1$פלסטיניות $TS1$,היישוב פסגות
קהילות פלס־
הוחלו
$DN2$פלסטיני $DN2$.הם
ני.
שבת ,מנהל יחי־
$TS1$יחידת$TS1$
והאורחת
ממרצ
ונדברג
מר
$DN2$ותמר$DN2$
המש־
$TS1$המשנה$TS1$
בשטח
על
עו"ד
בוועדת
עלה
בן
מרקו
הרשות לבנות בשטחי
$DN2$בצורך $DN2$של
וחצי.
חודשיים
משאית לפני
בדרך כלל באד־
$TS1$באדמה$TS1$
$DN2$פלסטיניות $DN2$,שבונות
העידשב9102-
האז־
$TS1$האזרח$TS1$,
מהאגודה לזכויות
רוני
אחת,והוגדר כבעיה וכתו־
$TS1$וכתופעה$TS1$
נה לא
$DN2$המשנה$DN2$
סה
$DN2$נתפסה$DN2$
דת
$DN2$יחידת$DN2$
רך
טיניות,
פלי,
הפיקוח,
אלא
כיאין להם איפה
כלים התנינו תנאים
שני
פרטית.
פלסטינית
מה
$DN2$באדמה$DN2$
האזר־
$TS1$האזרחי$TS1$
תפס והחרים המינהל
$TS1$הזכירו$TS1$
הזכי־
זה .הם
התנגדולתיאור
ח"כ צביהאוזר
$DN2$וכתופעה $DN2$שישלמגר
פעה
לבנות,
ע"ה),
(להחזרתה,
רח,
$DN2$האזרח$DN2$,
רו
$DN2$הזכירו$DN2$
ישלהם
שנש־
$TS1$שנשפכה$TS1$
הפסולת
את
$TS1$טרקטורים $TS1$,משפטיים
כלים
700
חי
$DN2$האזרחי$DN2$
אינה מתירה בנייה
שישראל
ו 1?-שהם
משטחי
70%
(דרךארץ) ,שהוא יו"ר ועדת
למשל לסלק
אלה אומצובעקבות
כמוטרק־
כבדים,
$DN2$שנשפכה$DN2$שם ...שתי
פכה
ופיתוח
עדיין ואפשר לב־
$TS1$לבנות$TS1$
מאוכלסים
ששוות
עלהמי־
$TS1$המינהל$TS1$
המתמשכת
מחפרונים
כו־
$TS1$כולל$TS1$
בשטח
לפלסטינים
בכנסת
אינם
ועוד .בןשבתהביקורת
טורים,
$DN2$טרקטורים$DN2$,
משאיות,
c,
הנוכחית,
והביטחון
החוץ
$DN2$לבנות$DN2$שם".
נות
נהל
$DN2$המינהל$DN2$
כי יש
אמר
מים
לתשתיות
חיבור
לל
$DN2$כולל$DN2$
כל אחת כמעט
בוועדת
האזרחישהושמעה
בהחרנזה "הרתעה
ביום,
שקל
5,000
וחשמל,
אמר בשתיהישיבותשהתקיימו
שגם

מערכה שטחי C

 חוקרי
ביטוח לאומי
כנגד תופעת
הפוליגמיה
בשנים האחרונות העלינו
לסדר היום את סוגיית
הפוליגמיה והשלכותיה
האסטרטגיות ,הלאומיות
והכלכליות על מדינת
ישראל .לאחר שהוקם
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קמפיין הנגב
צוות בין משרדי בהובלת משרד
המשפטים לטיפול ומעקב אחרי
אכיפת החוק ,בו אנו חברים כנציגי
החברה האזרחית ,דרשנו להוסיף
חוקרים בביטוח הלאומי על מנת
לפעול כנגד תעשיית קצבאות
המרמה המזינה כלכלית את התופעה.
בישיבה האחרונה של הצוות הבין-
משרדי אישר הביטוח לאומי כי גויסו
 6חוקרים חדשים דוברי ערבית
לסיוע במיגור התופעה .אנו עוקבים
אחר סיום מועד הכשרתם והתחלת
עבודתם .כמו כן ,אנו פועלים לקיום
כינוס מחודש של הצוות הבין
משרדי לאחר שזה לא התכנס מזה
מספר חודשים ,בניגוד לנדרש.

 קמפיין הנגב
בחודשים האחרונים של שנת 2020
יצאנו לקמפיין שמטרתו להציף
לכלל הציבור את היקפי הבניה
הבלתי חוקית וחוסר המשילות
בנגב .ראשית ,ערכנו מיפוי ומחקר

באמצעות
שביצענו
מעמיק
אמצעים טכנולוגיים מתקדמים,
אודות התפתחות הבניה הבלתי
חוקית לאורך  15השנים האחרונות.
המחקר מלמד וממחיש כי המדיניות
הכושלת של הממשלה בהסדרת
הפזורה ,גורמת באופן מערכתי
להחמרת הבעיה.
אנו יודעים כי הממשלה הנוכחית
מקדמת תכנית ,בהובלת השר עמיר
פרץ ,שתכשיר בדיעבד עשרות
מקבצים לא חוקיים בנגב – ולמעשה
תאמץ כמדיניות את הכישלון
הקולוסאלי ותוביל אותו לנקודת
אל-חזור שעשויה לסכן את עתיד
החזון הציוני בנגב.
בעקבות כך יצאנו לקמפיין המתריע
נוכח סכנות אלו .ממצאי המחקר,
שיחשפו לראשונה את מספר
המבנים הבלתי חוקיים ברחבי הנגב,
צמיחתם לאורך השנים האחרונות,
המסוכנות,
הרוחב
והשלכות
יפורסמו בדו"ח מקיף הנמצא כעת
בשלבי גרפיקה אחרונים ואנו מקווים
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לפרסמו בתחילת  .2021הקמפיין
שעלה לאורך החודשים האחרונים,
כלל בין השאר מיזם מחאה בדמותו
של בן גוריון במהלך טקס האזכרה
הממלכתי בשדה בוקר ,סדרת
סרטונים ויראליים המציפים היבטים
שונים בסוגיות המקרקעין בנגב,
ועשרות סיורים רכובים ומוטסים
עם חברי כנסת ,עיתונאים מהארץ
ומהעולם ,ומעצבי דעת קהל ,במטרה
לחשוף אותם מקרוב לסוגיות הנגב.
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 קידום הסדר
מקרקעין ביו"ש

הסדר
מקרקעין

לאחר שחרור יהודה ושומרון ,הקפיא
צה"ל את הסדר המקרקעין בו החלו
הבריטים והירדנים ,ובמקומו הוכנס
הליך "הכרזה על אדמות מדינה".
העובדה כי רק כשליש משטחי יו"ש
רשומים בטאבו ,גרמה למגבלות
רבות על פיתוח ההתיישבות היהודית
באזור ,ומאידך ,הובילה להשתלטות
ערבית עצומה על אזורים נרחבים..
בשנה האחרונה פעלנו רבות כדי
להטמיע את ההבנה ,כי רק חידוש
הסדר המקרקעין על ידי מדינת
ישראל ,יצליח לשמור על האינטרסים
של מדינת ישראל ושליטתה ,וכן על
זכויות הקניין הפרטי .לאחר פעילות
פוליטית משמעותית ,לשמחתנו ,גם
במערכת הבטחון ובמנהל האזרחי
הוציאו חוות דעת ברוח עמדתנו,
ואנו רואים בכך פריצת דרך ממשית
למהלך המבטא גם אקט משמעותי
של החלת ריבונות .בימים אלה אנו
פועלים במישור הפרלמנטרי לקדם
את ההסדר בהחלטת ממשלה סדורה.

חוק קמיניץ
סיכום שנתי תשפ״א //

7

 בלימת ביטול 'חוק
קמיניץ'

 המאבק על אדמות
הביל"ויים

במהלך השנה המשכנו את המאבק
על תיקון  116לחוק התכנון והבניה
המכונה 'חוק קמיניץ' .החוק שיפר
שאופן משמעותי את האכיפה כנגד
בניה בלתי חוקית ועל פי נתוני
משרד המשפטים הוריד את התחלות
הבניה הבלתי חוקיות ביותר
מ .(!)50%-במהלך מערכות הבחירות
השונות פעלה הרשימה המשותפת
להביא לביטול החוק ,ובכל פעם
הצלחנו לבלום ניסיונות אלו בעזרת
חברי כנסת ושרים שהבינו את
גודל האירוע .המאבק של הרשימה
המשותפת המשיך גם מול הממשלה
הנוכחית .לצערנו שר המשפטים
ניסנקורן החליט לשנות את מדיניות
האכיפה לתקופה של שנתיים ,אולם
אנו שמחים על שהצלחנו למנוע
את ביטולו המוחלט של החוק -דבר
שעמד על הפרק.

לאחר שחשפנו את רשת המאחזים
שהקימו בני מיעוטים באיזור גדרה
ורחובות ,תוך פלישה לקרקעות
חקלאיות פרטיות שנרכשו ערב
הקמת המדינה על ידי תנועת
הביל"ויים ,דרשנו מרשויות האכיפה
להכנס לעומק הסוגיה ולפעול בצורה
משמעותית נגד התופעה .בעקבות
כניסתה של היחידה הארצית
לאכיפת דיני התכנון והבניה,
והתערבות של גורמי ממשל נוספים,
החל שינוי במצב הפלישות באזור.
הגברת האכיפה והלחץ המשפטי
והציבורי מצידנו ,גרמו למנהיגי
ההשתלטות להבין כי העבריינות
אינה משתלמת ,ובתקופה האחרונה
אנו רואים סימנים ראשונים של
הסתלקותם מהשטח.

שטח
סיכום שנתי תשפ״א //
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בעקבות סיורי השטח המתמידים של רכזי המחוזות ,פתחנו לאורך השנה
עשרות תיקים חדשים בנושאי בניה בלתי חוקית ,פגיעה סביבתית ,נושאים
מנהליים בענייני מקרקעין .להלן טעימה קצרה מהתיקים הבולטים:

 בתי הספר של
הרש"פ בשטחי :C
בעשור האחרון אנו עדים לבניית
עשרות בתי ספר לא חוקיים כחלק
מהמהלך המאורגן של הרשות
על
להשתלטות
הפלסטינית
השטחים הפתוחים .בתי הספר נבנים
במהירות הבזק במהלך חודשים
הרש"פשוברתשיאים

ובלתי חוקינבנה
ביתספר חדש
בבקעת הירדן
לילה
בין

הרשות
עלידי
במהירות
שנבנים
הספר
בתי
מצטרףלשרשרת
ובלתי חוקי
ביתספר חדש
שממשלת ישראלמדברת
לילהרגבים"בזמן
נבנה בין
שהפעם הוא
אלא
הפלסטינית
מדינה"
שם
מקימה
הפלשתינאית
ריבונות בבקעת הירדןהרשות
ירל

האחרון וליותר

לבי

בשיטה

הפלשתינאית
בשבוע שעברהרשות
בבקעת הירדן
הקימה בית ספר חדש
הבדואיות
רחב
העוג'ה
ליד

שנמצאות
חוקיות
הבלתי
תמונות תצ"א מרח אכיפהבמקום
על פי

נבנה

מדינה.

לאדמות
עלשטח ונמצאבסמוך

כחלק משיטת

במהירות

מדובר בחוסר יכולת
לא

המקרים
בכל

המשפט
בתי
המדוברים".

בלב

ומחבר אותםיחדיו

הרשות

אכיפה
נוע

כדי למ

של

במ אחתלבנות
במדיניות מכוונת
במהירות ולאכלס אותם המינהל לאכוף מדובר
למנוע
במקביל להגשת עתירה לבג"צ כדי
הספר
הקמת בתי
את
המנהל לאפשר
של

לראות שבית הספרממוקם
ביותניתן

הבדואיות
כל

שניבנו
05בתי ספר

בעשורהאחרון לכולם שיטה
זו

והוציאו
לבקשה
נענו

ביניים
צווי

על

יולי אוגוסט במטרה לאכלס אותם
בתחילת ספטמבר .ברגע שהמבנה
מאוכלס -הרש"פ יודעת כי הסיכוי
לפינויו ע"י מדינת ישראל הוא אפסי
בגלל הנזק התדמיתי והלחץ הבין
לאומי שיווצר באירוע מסוג זה.
תוך שנים ספורות ,אנו רואים שכל
המרחב בו נבנה בית הספר מתמלא
בבנייה לא חוקית .מחלקת השטח
מיפתה את כלל בתי הספר שנבנו
במרחב שטחי סי ביו"ש,
אנו עובדים כעט על ניתוח כלל
הנתונים ויצירת דו"ח אשר יוצג
לממשלה על מנת שזו תערך נכונה

הוא

לבנות

לילה
הספר הוקם בין
הבזק בית

להיום
עשרותפועלים ונכון
עלידי

ומאוכלס בעשרותתלמידים
נמצא פעיל
עינייםמודיע
שלטמאיר

כבר

שהמבנה
על כך

פלסטין.
מדינת
של
למשרדהחינוך
שייך
"בית הספר החדש בבקעת הירדן
במהירות
נבנה

והצליח לחמוק
שיא

מעי

נינו אומר מאירדויטש מנכ"לתנועת

מצטרףלשרשרת
רגבים "הוא

הספר
בתי

שניבנו בחודש
ובכוכב השחר
בכפר כאסן

בתי ספר

פזורות מבואות ערד
סיכום שנתי תשפ״א //
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עוד לפני הקיץ הקרוב .במקביל וכן סיורים לחברי כנסת ושרים
הגשנו שתי עתירות על שני בתי להמחשת החוזקות והחולשות של
ספר חדשים שהוקמו בקיץ האחרון התכנית.
בגוש עציון ובמזרח בנימין.

 קמפיין 'מדינת טרור
מעבר לפינה':
בעקבות פרסום 'תוכנית המאה'
של הנשיא טראמפ ,יצאנו לקמפיין
גדול התומך בהחלת הריבונות על
מרחבי יהודה ושומרון תוך התנגדות
מוחלטת להקמת מדינת טרור בלב
הארץ ..קמפיין זה ,כלל עבודת
מיפוי מעמיקה שהוכיחה את היקפיה
ההתיישבות
של
המצומצמים
הישראלית בתכנית זו ,מול מסירה
דה-פקטו של כלל השטח לידי
הרשות הפלסטינית ,שילוט השטח
בשלטי אזהרה ,פרסום סרטוני
הסברה וידיעות רבות בתקשורת,

 פרויקט מיפוי פזורות
מבואות ערד
הפזורה הלא חוקית בנגב מכונסת
ברובה הגדול בתא השטח המתוחם
בכביש באר שבע-ערד ובאר שבע
–דימונה .בשנים האחרונות אנו
מזהים התרחבות משמעותית מחוץ
לתא שטח זה והתפשטות זוחלת
באזור שממזרח לערד .על מנת
שנוכל לפעול בעניין ,מחלקת השטח
ערכה מיפוי מקיף באזור באמצעים
דיגיטליים מתקדמים ,ומסד הנתונים
עובר בימים אלה את שלב הפיענוח
ותרגום הנתונים שאוגמו לידי
הליכים משפטיים.

סיכום שנתי תשפ״א //

 מוניטור לבלימת
מקבצי הרשות
הפלסטינית

מחלקת השטח ניהלה מעקב צמוד
אחר עשרות מקבצים אשר הרש"פ
מתכננת להקים בשטחי  Cבמימון
אירופאי .אתרים אלו מקבלים מעקב
צמוד של המחלקה המשפטית שלנו
במטרה למנוע את התרחבותם
 10המקומות עליהם הרש"פ מצהירה
שבכוונתה להשתלט עליהם.

בוסתני חפץ

 מיקוד אכיפה על
'פרוזדור התשתיות
הלאומיות'  /כביש 6
בעקבות בניה בלתי חוקית על
'פרוזדור התשתיות הלאומיות'
בסמוך לכביש  ,6פעלנו מול היחידה
הארצית כדי לקדם אכיפה כנגד
המבנים .בעקבות פניה שלנו ליחידה
הארצית נהרס אולם אירועים בלתי
חוקי בתחומי העיר טירה ואולם
אירועים סמוך עומד גם הוא בפני
הריסה.

הר הבית
סיכום שנתי תשפ״א //
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 איזור התעשיה
'בוסתני חפץ'
לאחר שזיהינו בניה בלתי חוקית
נרחבת על אדמות מדינה בשומרון,
בשטח המיועד להקמת איזור תעשיה
"בוסתני חפץ" ,הפעלנו לחץ משפטי
מסיבי מצידנו על גורמי האכיפה.
בעקבות פעילות זו ,פונו המבנים
והפלישות לשטח.

 עתיקות הר הבית
בעקבות פתח שנפער ברצפת הר
הבית ,פנינו למשטרה ולרשות
העתיקות בפניה דחופה לאפשר
חפירה ארכיאולוגית במקום לפני
כיסוי הפתח .לצערנו הרשויות יישרו
קו עם הוואקף המוסלמי ואפשרו
את סתימתו של הפתח לפני ביצוע
חפירה.

סיכום שנתי תשפ״א //
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משפט
לאורך השנה הגשנו  19עתירות מנהליות חדשות לבג"ץ ולבתי משפט
מחוזיים ,שהציפו מחדלים מתמשכים ואקוטיים מצד רשויות החוק והאכיפה
בסוגיות מקרקעין ברחבי הארץ ,והמשכנו במערכה המשפטית גם בעתירות
פעילות שהוגשו בשנים הקודמות .בין העתירות המרכזיות ניתן למנות את
המקרים הבאים:

 אזור התעשייה
הבלתי חוקי בכפר
קאסם
מערבית לכפר קאסם ,סמוך לצומת
הכבישים  5ו ,6-הוקם בשנים
האחרונות אזור תעשייה בלתי חוקי
המשתרע על מאות דונמים ומכיל

אלפי מבנים .מעבר להיותו אזור
התעשיה הפיראטי הגדול בארץ,
מהווה האתר מוקד לזיהום סביבתי
חמור וסכנה תברואתית ,בטיחותית
ותעבורתית .בעקבות אזלת ידן של
הרשויות והמשך התפתחות אזור
התעשייה הגשנו עתירה בדרישה
שהרשויות יפעלו כנגד המפגעים
הבלתי חוקיים .הרשויות הציגו בפני
בית המשפט את פעולות האכיפה
שהן החלו לבצע כלפי אזור התעשייה
והתחייבו להמשיך ולפעול ביתר
שאת כנגדם .בית המשפט הורה
למדינה להשיב בחודשים הבאים
כיצד היא פועלת מול המפגעים
הבטיחותיים החמורים המהווים
סכנת חיים לעשרות אלפי נוסעים
מדי יום ביומו.

כפר קאסם

סיכום שנתי תשפ״א //
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 חוסר מימוש צווי
הריסה שיפוטיים כנגד
בניה בלתי חוקית
בדרום
בשנת  2009עתרנו לבית המשפט
המחוזי בב"ש כנגד עשרות
מבנים שהוקמו ביישובי המועצות
נווה מדבר ואל קסום בנגב ,תוך
התעלמות מתכניות המתאר ופגיעה
בהסדרת היישובים והתפתחותם.
בית המשפט המחוזי הורה אז להרוס
את כלל התחלות הבניה בתוך שנה.
בעקבות ערעור שהגישו המועצות,
בית המשפט העליון דרש אמנם
להגביר את האכיפה במרחב ,אך
החליט לבטל את קציבת הזמן
לאכיפה בתוך שנה .השנה הגשנו
מחדש את העתירה לבית המשפט,
בה הוכחנו כי בשנים האחרונות
הוצאו לעשרות מבנים אלו צווי
הריסה שיפוטיים ,אך עד היום הם
לא בוצעו על ידי המועצות ורשויות

אבו בסמה
האכיפה .בחודש דצמבר התקיים
דיון בעתירה ,ובית המשפט הורה על
המשך ניהול העתירה לצד צירופם
של בעלי המבנים להליך.

 עתירה לביטול החוק
האוסר מכירת קרקעות
ליהודים ביו"ש
בשנת  1953חוקקה ממלכת ירדן חוק
האוסר על מכירת קרקעות ביהודה
ושומרון למי שאיננו ערבי ,על מנת
לשלול את זכותם של יהודים לקבל
או לרכוש זכויות על אדמות במרחב.
למרבה החרפה ,חוק מביש זה
שנותר עדיין בתוקפו)!( ,מופעל אך
ורק כנגד יהודים ומונע מהם לרכוש
קרקעות .בשלהי  2020הגשנו לבית
המשפט עתירה הדורשת לבטל את
החוק הגזעני והמפלה ,ובית המשפט
הורה למדינה להגיב לעתירה בתוך
שישים יום.

סיכום שנתי תשפ״א //

 עתירת חופש מידע
– חיבורים פיראטיים
לחשמל ומים

בעקבות מידע שהגיע אלינו על
צריכות חשמל ומים באמצעות
חיבורים פיראטיים לבתי ספר
הממומנים על ידי המדינה ,פתחנו
באיסוף נתוני צריכות החשמל והמים
מכלל המועצות בנגב היהודיות
 14והבדואיות על מנת לערוך השוואה
ולהציג את הנתונים לרשויות בדבר
הפערים הנובעים מהגניבות .מועצת
אל קסום המהווה אחת משתי
המועצות המרכזות תחתיהם את
הכפרים הבדואים סירבה והתעלמה
עד היום להגיש לנו נתונים בדבר
צריכות החשמל והמים במוסדות
החינוך בשטחה .בתגובה עתרנו
לבית המשפט כנגד המועצה .נמשיך
ונעקוב אחר ההתפתחויות.

 עתירות "בתי הספר"
הגשנו שתי עתירות חדשות כנגד
בתי ספר בלתי חוקיים שהקימה
באזורים
הפלסטינית
הרשות
אסטרטגיים עליהם היא מעוניינת
להשתלט ,וזאת כחלק מדוקטורינת
"בתי ספר המאבק" עליה פירטנו
בעמודים הקודמים.

 מחצבת בית פג'אר
עתירה חוזרת כנגד המחצבה
הפיראטית הגדולה בארץ ,הפועלת
בניגוד לחוק במזרח גוש עציון.
מחצבה עצומה זו משתרעת על פני
יותר מ 1500דונם )!( תוך פלישה
למאות דונמים של אדמות מדינה,
וגורמת לזיהום ופגיעה סביבתית
עצומה ,ללא כל מענה אכיפתי מצד
הרשויות .העתירה הראשונה הוגשה
לפני כעשור והיא נדחתה בשל
התחייבות המדינה לאכוף במקום
ולהסדירו .בעשור החולף המדינה
לא עשתה דבר בנדון ועל כך שבנו
לבית המשפט בעניין זה.

בית פג׳אר

סיכום שנתי תשפ״א //

חיבורים פיראטיים
 עוד עתירות
•
•
•
•
•

•
•

•

•

לובן א שרקייה :מתחם עסקים לא חוקי הסמוך לכביש הראשי
ביהודה ושומרון
שכונת הווילות הפיראטית בכפר נבי אליאס :עתירה בדרישה
לאכיפה
חאן אל אחמר  :2מאחז ערבי הממוקם על תחום דרך בשטח המיועד
להקמת מחלף בכביש מספר 1
דאהר אל מאלכ :פלישה ערבית לאדמות היישוב שקד המונעת את
פיתוח היישוב ובניה בניגוד לצו בטחוני
חופש מידע :דרישה לחשיפת סדרי עדיפויות האכיפה של המנהל
האזרחי ביו"ש  -בעקבות העתירה המנהל פירסם את המידע
שדרשנו.
בידייא :עתירה כנגד בניה והשתלטות ערבית בלתי חוקית על שטח
במערב השומרון.
ההסכם הפוליטי לביטול חוק קמיניץ :דרישה לחשוף את פרטי
ההסכם הפוליטי ,לפיו הרשימה הערבית תמליץ לנשיא על בני גנץ
כמועמד להרכבת הממשלה בתמורה לביטול 'חוק קמיניץ'
מרוץ המאה :עתירה לאכיפה כנגד השתלטות פלסטינית מהירה על
שטח אסטרטגי בגוש עציון ,המיועד להחלת הריבונות הישראלית
במסגרת תכנית טראמפ
פדואל :בניה והשתלטות ערבית מסיבית על רכס ההרים ליד היישוב
פדואל .בית המשפט הוציא צו ביניים האוסר על הבניה.
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חיזמה
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 איזור התעשיה
הפיראטי חיזמה

 מגרטת ביר זית

עתירה כנגד מגרטת רכב
שנמצאת בסמוך לכפר ביר
בכניסה הצפונית לירושלים הוקם
אדמות בשטח  ,Cהגורמת
לאורך השנים האחרונות מתחם
סביבתי חמור בשל שפיכת
עסקים לא חוקי הכולל עשרות
ודלקים בצורה לא מבוקרת.
חנויות שנבנו בסמיכות לכביש
הראשי )ציר  .(60מתחם זה יוצר
סכנה תחבורתית יומיומית ועומסים
רבים המקשים על חיי התושבים ,וכן
פוגע ביכולת מימוש התכנית של
משרד התחבורה להרחיב את מקטע
הכביש והכניסה הצפונית לירושלים.

ענקית
זית על
לזיהום
שמנים

 פרשת בית ג'אן
בעקבות תקיפת פקחים של הסיירת
הירוקה ושריפת הרכב שלהם במהלך
פעילות אכיפה בשמורת הר מירון,
המחלקה המשפטית פתחה תיק
מעקב לטווח ארוך ,הכולל דרישה
מהמשטרה למצות את ההליכים נגד
העבריינים ולהגיש כתבי אישום
כנגדם בגין עבירות האלימות
החמורות שביצעו.

בית ג׳אן

מדיניות וחקיקה
סיכום שנתי תשפ״א //

 דיונים בכנסת

השנה החולפת התאפיינה כידוע במשבר הפוליטי המלווה את המדינה ,לצד
ההתמודדות עם נגיף הקורונה .למרות זאת ,בשנה האחרונה לקחנו חלק
ביותר מ 20-דיונים בוועדות הכנסת השונות ,חלק ניכר מהן ביוזמתנו .בין
הדיונים הבולטים ניתן לציין את סוגיית המערכה על שטחי  ,Cעל היבטיה
השונים בשטח ובתחום המשפטי ,נושאים הקשורים למדיניות קרקע בנגב 17
ובגליל ,המאבק בפשיעה החקלאית ,סוגיות של הגנת הסביבה ועוד.

 שאילתות
כלי נוסף בו אנו עושים שימוש ,הוא הגשת שאילתות בסוגיות שונות,
באמצעות חברי הכנסת המפנים את השאלות לשר הממונה ,המשיב להם
מעל דוכן הכנסת – כגון:
שאילתות של ח"כ משה ארבל בעניין הקמת בתי ספר לא חוקיים ,ובענין
המעורבות הפסולה של מדינות זרות בפעילות לא חוקית בשטחי ;C
שאילתא של ח"כ עוזי דיין בנוגע לקידום הסדר מקרקעין; שאילתא של

דיונים בכנסת

סיכום שנתי תשפ״א //

ח"כ מיכל שיר בנוגע לפגיעה באתרי עתיקות; שאילתא של ח"כ בצלאל
סמוטריץ בנוגע להנחיה במנהל האזרחי להמנע מאכיפת החוק; שאילתא
של ח"כ אופיר סופר בנוגע להחרמת כלי הנשק של פקחי הרשות להסדרת
התיישבות הבדואים; שאילתא של ח"כ מתן כהנא בנוגע למחדלי הרשות
להסדרת התיישבות הבדואים בנגב; שאילתא של ח"כ אסנת מארק בעניין
הסדרת התיישבות הבדואים בנגב

 מביאים את חברי הכנסת לשטח

סיירו איתנו בנגב:
 18ח"כ מתן כהנא ,ח"כ מיכאל מלכיאלי ,ח"כ יצחק פנדרוס" ,ח"כ אוריאל
בוסו ,ח"כ הילה שי וזאן ,ח"כ אסנת מארק ,ח"כ נפתלי בנט ,ח"כ איילת
שקד ,ח"כ בצלאל סמוטריץ' ,ח"כ אופיר סופר ,ח"כ אריאל קלנר.
סיירו איתנו ביהודה ושמרון:
השר צחי הנגבי ,ח"כ ינון אזולאי ,ח"כ משה ארבל ,ח"כ מיכל שיר ,ח"כ עוזי
דיין ,ח"כ בצלאל סמוטריץ' ,ח"כ חיים כץ ,ח"כ ניר ברקת ,ח"כ אריאל קלנר,
ח"כ אופיר סופר ,ח"כ עמית הלוי ,ח"כ אבי דיכטר ,ח"כ קטי שטרית ,ח"כ
אוריאל בוסו ,ח"כ יצחק פינדרוס ,ח"כ משה אבוטבול ,ח"כ יוסי טייב ,ח"כ
איילת שקד ,ח"כ הילה שי וזאן ,ח"כ גדעון סער.

סיורים בשטח

אקדמיה -
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מרכז אדם ואדמה

מרכז 'אדם ואדמה לציונות ,משפט וחברה' מבית
תנועת רגבים עוסק בביסוס דוקטרינות משפטיות
תומכות התיישבות ובהטמעתן בשיח הציבורי,
האקדמי ,המקצועי ,התקשורתי והמשפטי.
19
השנה ,לצערנו ,עקב נגיף הקורונה ,נאלצנו
להקפיא את כלל התכניות האקדמיות של
המרכז – הכוללות את מסלולי הסמינר של "דיני
יהודה ושומרון״ המיועד לסטודנטים מצטיינים
ומשפטנים במגזר הציבורי ,את הקליניקה
המשפטית בנושא איכות סביבה ,שפתחנו בשנה
שעברה בשיתוף עם המרכז האקדמי שערי מדע
ומשפט ,ואת הפקת המושב האקדמי במסגרת
הכנס השנתי באוניברסיטת אריאל.
אנו שמחים לבשר כי הספר השני בסדרת 'דיני
יהודה ושומרון' העוסק במשפט מסחרי ביהודה
ושומרון עליו עמלנו בשנים האחרונות ,יצא
בחודשים האחרונים ממכבש הדפוס .השקתו
תידחה
החגיגית
אף היא עקב מגפת
הקורונה – ואנו מקווים
יתרחש
הדבר
כי
בקרוב.

שומרים על הנצח

שומרים על הנצח
קואליציית ארגונים
להגנה על עתיקות ישראל
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קואליציית ארגונים
להגנה על עתיקות ישראל

בשנה שעברה 'אימצה' רגבים את פורום "שומרים על הנצח" – ארגון צעיר
שצמח מתוך קואליציית ארגונים ועמותות במטרה להיאבק בתופעת שוד
 20והרס אתרי עתיקות ומורשת ביהודה ושומרון.
לאורך שנת  2020הפך 'שומרים על הנצח' לשחקן מרכזי ומשמעותי ופעילותו
האינטנסיבית כבר מחוללת שינויים ותמורות בשטח .רגבים סייעה בבניית
הארגון מבחינה אסטרטגית ותפעולית ,וביצירת קשרים ושיתופי פעולה עם
הגופים הרלוונטיים .כעת ,כשהארגון עומד על רגליו הוא יוצא לדרך חדשה.
אנו מרגישים זכות וגאווה גדולה לשמש בית גידול לארגונים נוספים,
הצמחתם לגופים משפיעים ומחוללי שינוי ,ויציאתם לדרך עצמאית .אנו
מאחלים ל'שומרים על הנצח' הצלחה רבה במשימתם החשובה.
בין נקודות הציון המשמעותיות לאורך השנה האחרונה ניתן למנות:

 סקר המורשת
הלאומית
נייר העמדה שהוכן לקראת תכנית
המאה של טראמפ התפתח לסקר
שיטתי של  365אתרי מורשת ביהודה
ושומרון ,בשם 'סקר המורשת הלאומי'.

בסקר השתתף צוות רב מקצועי
שיצר סטנדרט חדש בתחום מדידת
מצב סיכון לאתרים .הסקר שיתפרסם
בהוצאת פורום שילה צפוי להתפרסם
בשבועות הקרובים .פרסומו של
הסקר מתוכנן להיות מלווה בדיון
בוועדת חוץ וביטחון ,שיעסוק בנושא
אתרי המורשת ביו"ש.

 חשיפה ציבורית
לאתרים מרכזיים

 פעילות פרלמנטרית
סוגיית שמירת אתרי המורשת נידונה
בוועדות הכנסת ,הוצפה במליאה
באמצעות הגשת שאילתות ,וכן
בקידום הנחת תיקון לחוק העתיקות-
מניעת סחר בעתיקות )ע"י חה"כ
עמית הלוי( לצד עבודה על הצעה
לתיקון חוק רשות העתיקות – הכפפה

חמ"ד עושים היסטוריה

שומרים על הנצח
קואליציית ארגונים
להגנה על עתיקות ישראל

חנוכיית המורשת
חגיגה של אתרי מורשת
לאומית בחנוכה

יום ראשון
כ"ז כסלו
)(13.12

שומרון העתיקה
בירת ממלכת ישראל

יום חמישי
כ"ד כסלו
)(10.12

ארמונות החשמונאים ביריחו

יום שני
כ"ח כסלו
)(14.10

עמק ברכה
קרב בית זכריה של המכבים

בימי החנוכה מסיירים באתרי מורשת לאומית
הקשורים לחג ולממלכות ישראל הקדומות
ולומדים על השורשים שלנו

https://bit.ly/2ImnJuD
https://
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לאורך השנה קידמנו פעילות
משולבת במספר אתרים מרכזיים.
העלינו את הגן הלאומי שומרון
העתיקה )סבסטיה( ,בו קיימת
השתלטות מסיבית מצד הרשות
הפלסטינית ,למודעות הציבורית
בכנסת ,בתקשורת ,ודרישה שוטפת
לאכיפה מול רשויות המדינה,
ובמערך טיולים שבועי בו השתתפו
עד עתה מאות בני אדם .כחלק מההד
הציבורי שהצלחנו לעורר בעקבות
הפגיעה שמבצעת הרש"פ באתר
סבסטיה והצבת דגל אש"ף בלב
'הפורום'  -המרכז העירוני הקדום
באתר ,הגיעו שר המורשת הרב רפי
פרץ וחברי כנסת לסיורים במקום.
בארמונות החשמונאים ,הצטרפנו
למאמץ לפתיחת הגן הלאומי ושימור
הנקרופוליס ,ובהמשך לעיסוקנו
בשוד מערות הקבורה ,לקחנו חלק
בהקמת מצבה לעצמות שלוקטו
ונקברו מחדש בבית העלמין בכפר
אדומים .הקדשנו גם סדרת סרטונים
ליריחו ואתרי המורשת בסביבתה
המיועדים לקהל אוונגליסטי.

הצעד הבא בטיפוח זהות ציונית דתית
לחינוך ולאהבת הארץ

של קמ"ט ארכיאולוגיה לרשות
העתיקות ,ככלי לפתיחת מו"מ על 21
הסדרי הסמכויות ומעורבות רשות
העתיקות בטיפול בסוגיית השוד
ביו"ש.

 שיתופי פעולה
הקשר השוטף עם פקחי השטח
של קמ"ט ארכיאולוגיה ,הכוללים
פגישות וסיורים משותפים ,שיתוף
פעולה עם קק"ל ,לצד קבוצות
הדיווחים שלנו ,הכוללות מטיילים
ואנשי שטח ,הובילו לפעילות אכיפה
ומעצר שודדי עתיקות .לקראת
חנוכה השקנו את מיזם 'חנוכיית
המורשת'  -סיורים באתרי מורשת
לחנוכה בשיתוף מינהל החמ"ד
ואירגוני הקואליציה ,מתוך הבנה
כי הבאת קהלי מטיילים תגרור
מעורבות רבה יותר של גופי האכיפה
בשמירת הסדר הציבורי באתרים
אלו ותעודד השקעות ממשלתיות.
לאורך השנה נמשכה סדרת טיולי
'פטור משמש' – טיולים בלילות ירח
מלא באתרי מורשת בסכנת הרס
ושוד ,הטיולים מתבצעים עם מיטב
המומחים והארכאולוגים ולכל סיור
מגיעים עשרות רבות של מטיילים.

המחלקה הבינלאומית
סיכום שנתי תשפ״א //

בשנה החולפת התמודדנו ,כמו כולם ,עם אתגר הקורונה ועם אתגרים
נוספים שנוצרו כתוצאה מהתהפוכות הפוליטית – בזירה הישראלית ,בזירה
האמריקאית ,ובזירה הבינלאומית.
למרות המגבלות והקשיים ,השנה הצלחנו לקיים פעילות בינלאומית מרשימה
אשר הביאה לחשיפה רחבה בכלי תקשורת מרכזיים בכל העולם ,ובשיח
מעמיק ופורה עם מעצבי דעת קהל ,בעלי תפקידים רשמיים בממשלות
 22וארגונים זרים ,ולהיחשף לקהלים חדשים ברחבי העולם.

 פעילות פוליטית

 פעילות תקשורתית

קיימנו ״סיורים וירטואליים״ ושיחות
עדכון על פעילות השטח שלנו עם
בכירים בשגרירות האמריקאית
–בהם הצגנו נתונים וממצאים
בנושאים רבים מאד מסדר היום
שלנו .שיחות אלו הניבו תוצאות
במדיניות האמריקאית והשפיעו על
השיח המדיני בציבוריות הישראלית
והבינלאומית.

ערכנו סיורי למידה עבור כתבים,
כלי תקשורת וסוכנויות מקוריאה,
יפן ,איטליה ,אוסטריה ,גרמניה,
אנגליה ,קנדה ,ארצות הברית ,צרפת,
אירלנד ,צ׳כיה ,ספרד ומדינות
נוספות ברחבי יהודה ושומרון ,בנגב
ובמרכז הארץ ,וסיפקנו להם מבט
מקרוב על האתגרים העומדים בפני
מדינת ישראל ברחבי הארץ ,ועל
פעילותנו בתחום.
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החשיפה של פעילות תנועת רגבים
בשנה החולפת גדלה באופן מרשים
– גם בהיקף המספרי ובסיקור בכלי
תקשורת לועזיים ,וגם בחשיבות כלי
התקשורת שסיקרו את הפעילות.
במאות כתבות ואיזכורים בכלי
תקשורת ברחבי העולם ,בכתבות
מגזין ומאמרי עומק ,באייטמים
חדשותיים וציטוטים של ניתוח
הכתובה,
בעיתונות
החדשות
הדיגיטאלית והמשודרת.

 סיורי למידה
בהתאם להנחיות הקורונה יצאנו
בקבוצות מצומצמות לסיורי למידה
עם פעילים ציוניים מדרום אמריקה,
עם אזרחים ישראליים שבאו
להעמיק ולהבין את המצב בשטח
סי ,עם אנשי תקשורת ישראלית
ויהודית מהארץ ומהעולם ,ועוד.

 הרצאות וכנסים
וירטואליים
מקוונות
הרצאות
קיימנו
בשיתוף פעולה עם ארגונים
ציוניים ברחבי העולם ,בהם
השתתפו מאות אנשים ,ביניהם:
Zionist Organization of America,
Canadians for Israel’s Legal Rights,
Canadian
Antisemitism
Education
Foundation,
Australian
Jewish
 Associationועוד.

 כתבות מרכזיות באנגלית
The historic battle for Israel’s heritage
jpost.com/jerusalem-report/the-historic-battle-for-israels-heritage-640004
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Report: Trump peace plan could leavee
Jewish heritage sites under
Palestinian control

/https://www.timesofisrael.com/right-fumes-as-court-overturns-outpost-law-but-some-pin-hopes-on-annexation 1/4

New report claims Trump Middle East peace plan would place heritage sites
across Judea and Samaria in a Palestinian state.
Arutz Sheva Staff, 6/16/2020 ,כ"ד בסיון תש"פ

EIN YABRUD, next to Ramallah. ‘Ifthese land registration
books are harmed, itispossible that there would not be any remaining
documents that testified
to the realestatetransactions,’
the statecomptroller said.(GiliYaari/Flash90)

W. Bank registry
essential
to conflict
ishandwritten
By TOVAH

LAZAROFF

The Israeliproperty registry
for the West Bank ishandwritten, with no complete back-up
copy, even though land ownership isone of the key points
of conflictbetween Israeli
and
Palestinians.
This includesboth recentland
transactionsand those from the
Jordanian and BritishMandate
periods.
At present,the CivilAdministration
registers
only property
Israeli
and Palestinian that is
in Area
of the West Bank, but
ithas information thatpredates
that division.
The statusof the registrywas
brought to light in Monday’s
reportby Comptroller Matanyahu Englman, which dealtwith,
among other things,the Civil
Administration’sprocessof reg-

Preserving the Eternal

Hundreds of heritage and archaeological sites in Judea and Samaria could be removed from Israeli control and transferred to the Palestinian
Authority’s jurisdiction, according to the map released in conjunction with US President Trump’s
rump’s “Deal of the Century,”
Century Israeli daily Yediot
Ahronot revealed Tuesday morning.
The full list of endangered sites, which was presented to Knesset Speaker Yariv
will be discussed
ariv Levin (Likud) and other influential officials,
of
today in the context of the Foreign Affairs
fairs and Defense Committee hearing scheduled to begin at noon. The hearing, initiated by MKs Shlomo
Karai, Matan Kahane and Moshe Arbel, will examine the steps taken by the Israeli government to combat the Palestinian takeover of Area C
(the portion of Judea and Samaria placed under full Israeli jurisdiction under the Oslo Accords).
There are some 6,000 sites of historical and archaeological importance in Judea and Samaria that are recognized by the scientific
community, but only 2,300 or so have been officially
ficially declared protected archaeological sites.
Following the roll-out of the “Peace to Prosperity” plan, “Preserving the Eternal,” a project dedicated to the preservation of the archaeological
treasures scattered throughout Judea and Samaria, conducted an emergency survey for the Shiloh Policy Forum, of 365 major antiquities
sites that bear particularly important physical testimony to Israel’s national heritage.
Of the 365 sites surveyed for this project, 258 are located in what is currently Area C.
According to the conceptual maps released with the Trump
rump Plan, some 30% of these sites will be part of the future Palestinian state: 135
heritage sites currently under Israeli control will be reassigned to Palestinian jurisdiction. Notable among these are the Hasmonean Fortress
at Horkania in the northern Judean Desert, the Hasmonean Fortress at Kypros in the Jordan Valley,
Valley, the Hasmonean palaces near Jericho,
V
the biblical city of Shomron (Samaria-Sebastia), the altar of Joshua on Mount Ebal, Tel
Tel Beitar,
Beitar, Tel
T Maon, Tel
T Hebron, among others.

isteringproperty.
“Land registration
isdone by
hand in physical books,” the
reportsaid.
“Ifthese books are harmed,”
the report warned, “it is possiblethat there would not be
any remaining documents that
testified
to the realestatetransactions.”
Aside from wear and tearover
time, the registrycould also be
damaged by fireor water, the
reportspeculated.
Itnoted that scanning process had begun, but that there
were stillmore than 40,000
pages that have not yet been
copied.
With regardto the BeitEl and
Ramallah registry,
some 33,000
pages from Jordanian books
have yet to be scanned. Similarly,with regard to the Tulkarm
and Kalkilyaregistry,
there are

5,600 pages still
lackingscans.
The IDF saidthat hundreds of
thousands of shekelshad been
spent to advance the scanning
projectand that itwas working
on completing it.
The comptrollersaidthe process must go at much faster
pace,before“information islost
that cannot be retrieved.”The
comptroller blamed the lack
of coordination between the
ministriesfordelayingthe computerizationprogram for land
registry.
Itsimilarlynoted that the registration
process was very slow,
with only fractionof the registrationcases moving beyond
the first
stagein any year.
Out
of 506
registration
attempts in 2018, the comptrollernoted, only 25 were
advanced beyond the first
stage.
The right-wingNGO Regavim

said that the CivilAdministration’sfailure
to properlyachieve
and record land transactions,
coupled by the secrecyin which
such documents are held, had
enabled the PalestinianAuthority to seizecontrol of land in
Area C.
“The painstaking,glacialpace
of handwritten record keeping
isfertile
ground forforgery,and
leads to further violation of
property rights,making itnearly impossible to conduct property transactionsin
normal
fashion,” said Regavim Director-GeneralMeir Deutsch.
“The failureto carry out the
necessaryregistration
and regulationof land in these areashas
enabled the PalestinianAuthorityto carry out well-planned,
carefully-timedand well-funded land-seizure program,” he
added.

Currently,, the overwhelming majority of antiquities sites in Judea and Samaria suffer
suffer from constant vandalism and looting, with a sorely
understaffed
understaffed and underfunded department of the Civilian Administration responsible for law enforcement and prevention measures. To
T make
matters worse, the Palestinian Authority has recently stepped up its activities in this area, dedicating tremendous effort
and resources to reef
writing and re-defining the history of these sites, turning them into "Palestinian heritage sites" and erasing or obscuring Jewish history,
history while
curtailing access to the sites for Israeli tourists, archaeologists and other visitors.
These efforts
are in full swing in such illustrative cases as Sebastia, the capital city of the biblical Jewish Kingdom of Samaria, and in the
ef
Hasmonean fortress of Tel Aromah near Peduel.
There is good reason for concern that these trends will be exacerbated, causing further erasure of history and the physical record of the
Jewish connection to the Land of Israel in the archeology sites that Israel is slated to abandon.
"Unfortunately,
"Unfortunately in the last 20 years, the State of Israel has not maintained its heritage sites," says Etan Melet, Field Coordinator for the
Preserving the Eternal Project. "Priceless archaeological sites have been neglected by the government and have been relegated to a very
disrespectful place in the list of national priorities. 4,000 years of history should be given far more respect. We
W demand that decision makers
give their full attention to our national heritage sites and take whatever steps are necessary to maintain them, even if it requires resources or
adjusting the here and there. "
www.israelnationalnews.com/Generic/Generic/SendPrint?print=1&type=0&item=281933 1/2

bidto delay
HighCourtrejects
embarrassing
Khan al-Ahmarevacuationhearing
By

TOVAH

High Court

The

LAZAROFF

of Justice
on

Monday night

chastised the state for its“embarrassing”
delay
to
responding

in

the evacuation

to force
Regavimpetition
West Bank Bedou־
$1ST$Bedouin$1ST$
illegal

of the

in herding
$2ND$Bedouin$2ND$
of Khan
village
in June 2019.
It set

had

explainto

failed to evacuate

and huts that
the

the

are

home

»sii

first
filed
al-Ahmar,

date of November

new

the state must

1,by when

why

the court

it

the temporary tents
to 180 members
of

is perchedon
Jahalintribe. The village
edgeof Highway 1,near the settlements

of Ma’aleh Adumim

and Kfar

outside of Jerusalem.

Adumim, just

Advis־
$1ST$Adviser$1ST$
day,National Security

Earlier in the

er Meir Ben-Shabbat
$2ND$Adviser$2ND$

had written

behalf

on

of Prime Minister Benjamin Netanyahuto
explainthat the state could not meet its
deadline of September to provide written
response to the court in advance of $1ST$September$1ST$
Septem־
ber 30 hearing.
$2ND$September$2ND$
“Additional time

echelon
political

to

is needed

for the upper

xscw

—i*-'

$1ST$exhaustive$1ST$
givethe matter the exhaus־
needed,”Ben-Shabbat

tive attention that is
$2ND$exhaustive$2ND$
wrote.

He

noted

that three elections have been

KHAN

r.

gpamp;gB

nii

AL-AHMAR

in 2019 (Marc IsraelSellem/The JerusalemPost)

held in the lasttwo years and that the $1ST$government$1ST$
govern־
in this May in the midst
stakeholders
ment
$2ND$government$2ND$
was
onlysworn

of

pandemic.

“The

to contend

virus and

effort

the spreadof the coronaramifications
far-reaching

with

the

tenure

national

of

this effort for government resources, which
have been devoted entirely
to this important
national

Ben-Shabbat
objective,”

pen such

response, which

Itisunusual for national

wrote.

adviser to
security

recalled.
At the

on

JudgeNoam Sohlbergwrote back that the
to delay
the date of the hearing
was
“request
embarrassing.”
He noted that the

“TOWARD
end of the decision,we
THE
Then there was
fourth round in 2016,in an
said that in the circumstances
of the case,
attemptto preventthe demolition,
Sohlberg in view of the formulation of the outlined
he said.

was
Regavimpetition

chain of petitions
with

in the
plan scheduled for implementation
future
and leaving
the door open for
with the residents of the complex
speedydecision dialogue
of ‘strategic
in order to coordinate the evacuation
see
that the
no
for setting
an
exact date for
justification

near
time, the “state attorney-general

is typically
han־
$1ST$handled$1ST$
emphasizedthe need

dled by the state prosecutor’s
$2ND$handled$2ND$
office.

“the latestin

some
He recalledthe wordingof the court’sruling Netanyahufailedto make good on his pledge
soughtto enforce the
to evacuate
Khan al-Ahmar. In October 2018,
some
to
orders,
soughtto order their in 2018,which,while upholdingthe ruling
annulment
and theywere rejected
on
the
Khan al-Ahmar,
did order that such
evacuate
Netanyahu had preventedformer defense
minister AvigdorLiberman from evacuating
an evacuation must
take place.
groundsthat thiscourt does not interferewith
the village,
but said he would do it soon.
the state’s
in exercising
priorities
jurisdiction,”

demolition

government began its

new

againstthe backdropof

the issue,
which

importance’ also
complex is located

for

crowned

was

for the
near

reason

major and

demolition
cen־
$1ST$central$1ST$

orders.

“At the same
traltransportation
$2ND$central$2ND$
and
time,it was stated that there
arteryat the regional
and putsitsresidentsand road
is therefore no justification
for obliging
the
just national level,
users
in clear and tangible
state to continue
danger.”
dealingwith the issue
At
solution.
hearingon April25, 2018,the judge through new
attempts to find

respect

At the

time,International Criminal Court

chief prosecutor
Fatou Bensouda

Netanyahuthat the
could be considered

had warned

demolition of the
war

crime.

village

lived in
The JahalinBedouin had initially
the Negev and were
in the 1950s by
expelled
Israelto the West Bank, when it was under
clan of
Jordanian rule. The Abu-Dahuk
Jahalinfirstmoved to the site of the current
Khan

al-Ahmar

Regavim

in the
village

has claimed

1970s.

that the situation

exploited
by the Palestinian
which itarguedhas soughtto seize
Authority,
control of as much land in Area
as possible.
“The Khan al-Ahmar case longago ceased
to be an isolated case of
out־
$1ST$outpost.$1ST$
single
illegal
post.It has been an exemplarycase of the
$2ND$outpost.$2ND$
or more
how it
way the state acts
precisely,
has since been

to the al-Ahmar compound.”
recalledthat the “stateattorney-general
reit־
$1ST$reiterated$1ST$
What has not been done for nine years, will
evacuation of
“THE SAGA of the [attempted]
erated their claims,
$2ND$reiterated$2ND$
not be done.”
addingthat there was no
probably
the compound beganwith the decision of the
Then Sohlberg
need to repeatedly
address the claims of the
said there was
fifthround
to issue demolition orders for buildings residentsof the compound, whose purpose is
of petitioning
both to preventthe evacuation
[state]
in the complex more
than
decade ago,” to ‘buytime.’”
and to force it,
allof which was rejected.
wrote.
At the time,Sohlberg
there was no $1ST$reason$1ST$
rea־
said,
Now, with respectto the latest petition, failsto act when faced with the Palestinian
Sohlberg
takeover of Area C,”Regavimsaid
to “order the state to refrainfrom enforc־
$1ST$enforcing$1ST$
son
rounds, $2ND$reason$2ND$
“During three different [legal]
Authority’s
Sohlbergsaid,there is still“nothingnew
were
filed in this court by various
to do so.”
under the sun” but noted that the state had
Monday.
petitions
ingthe law while itwas seeking
$2ND$enforcing$2ND$

Israeli Arabs aren't fools: The truth about the Kaminitz
Law
israelnationalnews.com/News/News.aspx/279834

How much do Israel's Arab voters know about the Kaminitz Law? Members of Joint Arab
List have been telling their constituents lies.

on
its positionwith regardto
flip-flopped
al-Ahmar from placing
it as beingan

Khan

to one
urgent priority

Mordechai Sones , 07/05/20 12:43

that is not.

state representatives
have argued
“Although

before

“The government has violated itsown
com־
$1ST$commitment,$1ST$
reflectedin the High Court of $1ST$Justice’s$1ST$
$2ND$commitment,$2ND$
mitment,
Jus־
$2ND$Justice’s$2ND$
tice’s
ruling
many longmonths ago. The time
to put
come
stop to this inexcusable
has

conduct,”it added. “We

call upon

the

High

us in the pastabout the urgency, and
Court to issue
final judgmentin this case,
its$1ST$decisions,$1ST$
deci־
greaturgency, of implementing
the
to raze this illegal
and althoughthis court has repeatedlyrequiring government
$2ND$decisions,$2ND$
sions,
and to pay the court fees
outpostimmediately
its
even

implement decisions, incurred
by itsinterminable and inexcusable
What has been so faris
nothinghas changed:
nation.
procrasti
that which will be,and what has been done
AttorneysAvi Segaland Yael Cinnamon
will be done.
so far isthat which
called on the High Court to reject
the state’s
“Now, close to the date set for the hearing
requestfor delay.
of the petition
filedin June 2019,in which it
“This petition
was
submitted half
year
was
the state’s
sins of
strongly
arguedagainst
no $1ST$progress$1ST$
ago, and in the time that has passed,
prog־
itsobligations,
omission,in itsfailureto fulfill
ress whatsoever
$2ND$progress$2ND$
has been made to conduct
the State representatives
have requested
to
such
examination,”
any
theysaid.
postpone the hearing after date was set
“It’sbecome
standard practice,”
the $1ST$attorneys$1ST$
attor־
once
and twice earlier,
at the state’srequest,
$1ST$submitting$1ST$
neys said. “Everytime the deadline for sub־
$2ND$attorneys$2ND$
and after the hearing
was
postponedat the
the government
mitting response arrives,
$2ND$submitting$2ND$
of the state. The
of the
allowed the state to

28.10.2020
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Under cover of lockdown: How Arabs
took over land
Arabs fence off area meters from Route 60 in Binyamin, even break pirate
entrance to the already dangerous road.
Yonatan Gottleib, 10/12/2020 ,כ"ד בתשרי תשפ"א

request

postponement

was
this time
hearing
requested

until the end

of the firstquarterof 2021,which

be able to

we

accept.”

RIGHT- WING

will not

submits

requestfor continuance

based

on

excus־
any number of strangeand convoluted $1ST$excuses:$1ST$
es: transitional governments are
$2ND$excuses:$2ND$
unautho־
$1ST$unauthorized$1ST$

rized to respond
$2ND$unauthorized$2ND$
to the petition,
caused
delays
nongovernmental
group Rega־
$1ST$Regavim$1ST$
with the
by the government’s
preoccupation
in June
corona
pandemic.
after

vim had filed petition
$2ND$Regavim$2ND$
to the court

2019

to force the state to take action

“And now,

four months

the

government, sworn

Israelproud to have halted int’l
projectsforPalestiniansin Area

Watch Video At: https://youtu.be/bttl2gvkL30

(Click on CC to turn on English subtitles)
How much do Israel's Arab voters know about the Kaminitz Law? Members of the Joint
Arab List have been telling their constituents lies. Here's some straight talk (in Arabic,
with English subtitles) about the law, and how it affects every citizen of Israel, presented
by the Regavim movement.
The Kaminitz Law is the term for the amendments to the Planning and Building Law in
2017, which was formulated following extensive administrative work by a staff headed
by Deputy Attorney General (Civil), Adv. Erez Kaminitz.
Kaminitz proposed a series of legislative amendments to improve the ability to deal with
the phenomenon and enable more effective enforcement of planning and construction
laws. The amendments were introduced into the Planning and Building Law under
Amendment 116 of the Law, which passed during the 20th Knesset.
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Men removing solarpanelsbeforeIsraeli
authorities
demolish Palestinian
house inKhirbet
Jinba on September 1.The home was builtinArea
withoutan Israeli
permit. Hazem Bader AFP

Amira Hass
In the battle over Area
C, where Israel maintains
full security and civilian authority, it’schalking
up successes against the
Palestinians and the European Union and has significantly reduced the number
of internationally (mainly
European) financed Palestinian projects. That’s the
news provided by the head
of Israel’s Civil Administration in the West Bank,
Brig. Gen. Ghassan Alian,
to the Knesset Foreign Affairs and Defense Committee in two meetings in late

July and mid-August. The
subject: “the Palestinian
takeover of Area C,” referring to 61 percent of the occupied West Bank.
The committee
members, however, had reservations about the description
of the situation as
“success.” “Even though there
are wonderful and highly
motivated people [in the
Civil Administration], they
are too small and this mission is several sizes too
large for them,” said Matan
Kahana
of the right-wing
Yamina
party. The legislators demanded
firmer
hand to prevent what they

called hostileillegaltakeover of the area.
Yamina’s
Bezalel
Smotrich suggested that the
settlements receive the authorityto supervise and demolish unlicensed Palestinian structures in open areas;
he was backed by Likud’sArielKallner. Yamina’s Ayelet
Shaked,
former justice
minister,proposed pressure
on the government toappoint
project manager “whose
entire objectivewould be to
prevent the takeover of Area
C.” Kahana suggested that
special Israeliauthority be
setup tothisend.
Untilabout two years ago,

these issues were discussed
by
subcommittee for the
West Bank at the Foreign
Affairs and Defense Committee, headed
by thenMK Moti Yogev of Habayit
Hayehudi. The subcommittee was
key tool of rightwing
Knesset
members,
including many settlers,for
shaping Israelis’conviction
that Area
is Israeli territory for all intents and
purposes. The subcommittee was also vital for planning Israeli policy there:
accelerating and expanding
construction of settlements
while preventing Palestinian construction.
The committee members
and itsregular guests
including settlerleaders and
members
of the group Regavim, whose proclaimed
mission isto safeguard “the
Jewish nation’sland”
often criticizedwhat was described as the helplessness
of the Coordinator of Government Activities in the
Territoriesand the CivilAdministration subordinate to
it.The committee members
encouraged these agencies
to show greater firmness
against the Palestinians.
European
involvement
in financing humanitarian
projectsin Area
was often
raised in the subcommittee
as
practice that must be
eliminated. At the two sessions on July 29 and August
13, Chairman Zvi Hauser of
See AREA

Regavim

Near Eli in the Binyamin region, a few meters from the main road, Arabs, apparently from the village of Luban, broke an entrance and exit
leading from the main road to an illegal fenced area where they planted dozens of trees.
The works have been carried out in recent weeks under cover of the month of Jewish holidays, the lockdown, and the inspectors' holiday.
The Arabs broke dangerous pirate entrance to Route 60, which is the main traffic route in Judea and Samaria, as well as one of the main
hotspots for road accidents in the area.
The works were carried out without a permit and in violation of the law prohibiting construction activities near the road, and pose a safety
hazard to its travelers, Jews and Arabs alike.
"It is impossible for Highway 60 to become increasingly dangerous due to negligent and illegal construction," Eitan Melet, Regavim's
coordinator of operations in Judea and Samaria, told Arutz Sheva.
"Authorities must immediately enforce the law on the spot, demolish the fenced structure, block the breach to the road, and thus prevent the
next accident."
 הערבים השתלטו על שטחC בבנימין
 רגבים:צילום
A month ago, the Regavim movement turned to Defense Minister Benny Gantz and the head of the Civil Administration, Brigadier General
Rassan Aliyan, demanding that they address the takeover and the security threat, but the latter have not yet returned a reply.
"Right next to Route 60 in Binyamin, which is a main road in the area, criminals from the area are carrying out illegal fencing work (apparently
for the purpose of erecting an illegal chop-shop) and broke through towards the main road, creating a first-class safety hazard," Regavim
said.
"The illegal works are being carried out within Area C, which is under full Israeli civilian and security control," they added. "It should be noted
and emphasized that as a result of the roadblocks in the direction of the road, construction offenders created a first-rate safety risk, since
vehicles travel on the road and connect to the highway where there is no field of vision, with huge risk to drivers on the road."
"Therefore," Regavim wrote to the Defense Minister and Civil Administration head, "you are hereby requested to exercise your authority and
urgently take supervision and enforcement proceedings against construction offenders and illegal works, act to demolish the road, and block
the road for vehicle traffic until the date of demolition.
"You are also requested to open a criminal investigation against the perpetrators and to provide us immediately with the details of the
criminals in your possession, and details of the enforcement proceedings as they have already been taken by you," the Regavim movement
said.
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תקשורת ורשתות חברתיות

בשנה האחרונה פורסמו מעל  700אייטמים וידיעות יזומות לצד
מאות רבות של אזכורים נוספים בתקשורת הישראלית והזרה.
בדף האוהדים שלנו בפייסבוק ,המשמש גם כפלטפורמה ליצירת
קשר ולדיווח על פעילות בלתי חוקית של בנייה ,פגיעה בטבע
וזיהום סביבתי ,עלו השנה כ 250-פרסומים שקיבלו כ6,200,000-
חשיפות .הוא צמח בעשרות אחוזים לאורך השנה ,ועוקבים אחרי
פרסומיו היום כ 50,000-אוהדים פעילים שמגיבים על מאות
הפרסומים ומשתפים אותם.
במהלך השנה פרסמנו ברשתות החברתיות יותר מ 100-סרטונים
וכתבות וידאו בנושאי הליבה של פעילות רגבים .סרטונים אלו
זכו ליותר מ 2,300,000-צפיות רק בדף שלנו ובעוד מאות אלפי
צפיות בכלי תקשורת ופלטפורמות נוספות.
ברשת טוויטר ,שזוכה לפופולריות רבה בקרב פוליטיקאים ואנשי
תקשורת ,רשמנו השנה כ  3מיליון חשיפות למאות הציוצים
שלנו ,ונוספו לנו עוד אלפי עוקבים חדשים.
כמובן שאנחנו שומרים על אדמות המדינה גם באינסטגרם ,עם
עליה של עשרות אחוזים במספר העוקבים ,ופרסום שוטף של
כל הדברים שעל סדר היום.
הנוכחות של רגבים ברשתות החברתיות באנגלית צמחה השנה אף היא
באופן מרשים .מספר העוקבים בפייסבוק ,בטוויטר ובאינסטגרם זינק
בעשרות אחוזים ,ומאות הפרסומים שלנו זכו למאות אלפי חשיפות ועשרות
אלפי תגובות ושיתופים.

אז אם עדיין אינכם עוקבים אחרינו ברשתות
החברתיות – אתם מוזמנים!

סיכום שנתי תשפ״א //

דווקא בשנה האחרונה ,הסגרים וההגבלות בעקבות נגיף הקורונה ,הדגישו
יותר מתמיד את מרכזיותה של הנוכחות התקשורתית שלנו – הן בכלי
תקשורת מרכזיים ,בתקשורת המגזרית והמקומית ,ולא פחות מכך ברשתות
החברתיות.
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הבדואי
המאחז
ביו"שגדלבניגוד
תושביו
להתחייבות
אפרת פורשר

סיכום שנתי תשפ״א //

תנועתרגבים מתעתדת להגיש
בימיםהקרובים בג"ץנגד המי
נהל האזרחי על שאינו מקייםפיקוח
ואכיפה שלבנייה בלתיחוקית במאחז
בדואי אשר השתלטבחלקו על אדמות
מדינהובחלקו על אדמות בתב"ע של
היישובנופי פרת.
רגבים
צילום
מא חז
ל"ישראלהיום"נודע כי מתחת לאף
של המינהלהאזרחיהתווספו למאחז
בתוך כשנהוחצי 03מבנים חדשיםוזאת דואים סוכם כי התושביםיגישו בתוך
ימים בקשה להסדרת המאחז ועי
על אףהתחייבות התושבים הבדואים
צוויההריסהלמקום.המדינה
במקום שלא להמשיךבבנייה הבלתי כובביצוע
חוקית.כיום מונה המאחז 051מבנים .מצידה התחייבהלבחון את האפשרות
שלהסדרה .כחלק מההסכם סוכםכי אם
העתירה שתוגש היא למעשההשנייה
המדי
תהיה אפשרית
הסדרה
העוסקתבמאחז.
לפני כשנה וחצי לאחר שהצדדים נה אפשרות של חלופתמגורים במקום
הגיעו להסכם מחקבג"ץ שתי עתירות קרוב .עם זאת הבדואים לאהתחייבו
האחת של התושבים נגדצוויההריסה להסכים להצעהשכזאת.החודשיםחלפו
והשנייה שלתנועת והתושבים לאהגישו שום בקשה להסד
אשרהוצאולמבנים
רתהמאחז אלא אףהגדילואותו.תנועת
רגבים נגד אי מימושצווי הריסה למ
"עברייניהבנייההבינו כיאין
חוקיים .במסגרת ההסכם רגבים
בנים הבלתי
בעיניויעשה".
דייןואיש הישר
שנחתם אזביןהמדינה לתושבים הב דיןואין
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עתירה :מחצבה לא חוקית פועלת באין מפריע בכפר פג'אר  -מקור ראשון

חיפוש גוגל במקור ראשון

יום ראשון ,אוגוסט 2020 ,9
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הם
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הם
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מתוגברים,
את
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הסביבה ,משטרת ישראל ומפקד פיקוד המרכז אלוף נדב פדן בכך שלא נקטו הליכים לאכיפת החוק ואפשרו

עמדובגאון׳ועדותההתנגדותהשתלטות רחבה על קרקעות המדינה בדוגמה אחת ,פרועה במיוחד :מחצבה בכפר פג'אר ,מדרום לקיבוץ
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העמידו קירות וקבעו
השתלטות הפלסטינים על קרקעות המדינה בשטחי  Cהיא עצומה ובלתי מופרעת זה שנים רבות .בעתירה
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עלבדיקה שערך
כתבות נוספות באתר מקור ראשון:
NGO
Monitor

באדמות מדינה בשטח  :Cבשנת  2019השתרעה המחצבה על כ־ 1,500דונמים ,יותר מחצי מגודלה של
"יד

תיאר בצורה

במבצע.
נוסף

גבעת־שמואל; כמחצית מכך 878 ,דונמים ,הם שטחי חציבה בשטח .C
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ערוץ 7

המרחק שלך מהמדינה הפלסטינית -
בלחיצת כפתור

אפליקציה חדשה מדגימה בפני הציבור הישראלי כמה הוא קרוב לגבולות המדינה
הפלסטינית שעלולה לקום לפי עסקת המאה.
ניצן קידר ,ב' באדר תש"פ27/02/2020 ,

סיכום שנתי תשפ״א //

צילום :רגבים

לקראת הבחירות שיתקיימו ביום שני ,תנועת 'רגבים' משיקה אפליקציה חדשה שמשרטטת על צג המכשיר
הסלולרי את מפת המדינה הפלסטינית.
כך למשל ,תושב כפר סבא יגלה שהמרחק בינו ובין מדינה פלסטינית אינו עולה על קילומטר וחצי .תושב ערד
שיפתח את האפליקציה ימצא שהמרחק שלו ממדינת פלסטין הוא רק כמה מאות מטרים ,בעוד תושב הצפון
שחוצה את צומת מגידו יתקרב עד כדי  2קילומטר בלבד מהגבול.
את המפה יצרו ב"רגבים" על בסיס המפה שפורסמה בעסקת המאה.
בעמוד הנחיתה של היישומון נכתב" :מצד אחד תכנית המאה היא הזדמנות אדירה .ממשל אמריקאי שמכיר
בזכותה של מדינת ישראל על יהודה ושומרון ומוכנה להכיר בהחלת ריבונות על היישובים היהודיים ובקעת
הירדן .מצד שני ,היא טומנת בחובה סכנה אדירה :הכרה במדינת טרור פלסטינית בלב לבה של הארץ.
הצטרפו אלינו לקריאה לכנסת ולממשלה – ריבונות -כן ,מדינה פלסטינית – ממש לא!".
17.5.2020
ערוץ 7
"הציבור הישראלי לא קרא את תכנית המאה .אנחנו כן .לכן
מאיר דויטש ,מנכ"ל תנועת 'רגבים' ,אמר:
החלטנו להמחיש לו איך נראית מפת עסקת המאה – על הצג הסלולרי של כל אזרח ואזרח .ארצות הברית
הודיעה שהתוכנית שפורסמה היא נקודת הפתיחה במשא ומתן וחשוב לנו שכאשר האזרח הממוצע ילך
לקלפי – הוא יחשוב על מי הוא רוצה שישב סביב אותו שולחן ומתן .הבחירות הקרובות הן שיעצבו במידה
מאוד את גבולות המדינה  -אנחנו במרחק נגיעה מקטסטרופה".
הביטחון :להמשיךרבהאת

27

תנועת רגבים לשר
האכיפה ,למרות משבר הקורונה

תנועת רגבים פנתה לשר הביטחון לאחר שהתברר שעבודת פקחי האכיפה נגד בנייה
בלתי חוקית ביהודה ושומרון צומצמה בימים האחרונים.

https://www.inn.co.il/Generic/Generic/SendPrint?print=1&type=0&item=428714 1/2

ערוץ  ,7כ"ז באדר תש"פ23/03/2020 ,

צילום :רגבים

תנועת רגבים פנתה היום )שני( לשר הביטחון נפתלי בנט בבקשה שיורה כי פקחי האכיפה של המנהל האזרחי ישובו לעבודתם באופן סדיר ,תוך הקפדה על הוראות
משרד הבריאות.
בימים האחרונים התברר לתנועת רגבים כי עבודתם של פקחי המנהל האזרחי ביהודה ושומרון ,האחראים לבצע פעולות אכיפה נגד בניה בלתי חוקית בשטחי ,C
צומצמה בעקבות משבר הקורונה ל 30%-מהפעילות השוטפת.
"ברגבים רואים חשיבות עליונה בהמשך פעילות הפקחים כחלק מהמאבק האסטרטגי בהשתלטות הרשות הפלסטינית על שטחים עצומים בשטחי  Cבאמצעות בניה
בלתי חוקית" ,נמסר מטעם התנועה.
לפני מספר חודשים פרסמה רגבים את דו"ח "מלחמת ההתשה" העוסק בבחינה של תוצאותיה "תכנית פיאד" אליה יצאה הרשות לפני כעשור ,ובו תכנית אסטרטגית
להשתלטות על שטחי  .Cבדו"ח הראתה רגבים כי בעשור האחרון נבנו עשרות אלפי בתים לא חוקיים בשטחי  ,Cבנוסף על השתלטות חקלאית על אלפי דונמים.
בעקבות פרסום הנתונים ,הגדיר שר הביטחון את הטיפול בבעיה כאסטרטגי ומינה יועץ מיוחד שירכז את פעילות הצבא והמנהל האזרחי כנגד הבניה החוקית.
בתנועה מביעים חשש כי בחסות הירידה בהיקף הפיקוח ,תחזור הרשות להשתלט על שטחים נרחבים בשטחי  ,Cבאופן בו יהיה בלתי אפשרי להשיב את המצב
לקדמותו בתום המשבר.
"בסיורים שלנו בשטח בשבועיים האחרונים ,אנו עדים לחזרה לדפוסים של בנייה מסיבית בשטחי  "Cאומר ישי חמו ,רכז יו"ש ברגבים" .צמצום הפיקוח בימים אלו ,על
אף משבר הקורונה ,יהיה בכיה לדורות ובשטח ייגרמו נזקים אדירים שיהיה קשה לתקן אחר כך".
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