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עו״ד יעל סינמון נטע רובינשטיין 
ניו מדיה

סם ווייטפילד 
מחלקת חו"ל 

ניו מדיה

ליאור שמו
GIS מחלקת מחקר

מאיר דויטש
מנכ״ל

איתן מלט 
רכז יו״ש

נעמי קאהן
מנהלת מחלקת 

חו"ל

עו״ד בועז ארזי
יועץ משפטי

חנן גרינוולד
מרכז אדם ואדמה
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דבר ההנהלה

 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.

נגיף הקורונה, שהשלכותיו  כולו מתמודד קרוב לשנה תמימה עם  העולם 
שני  ישראל.  במדינת  המתמשך  הפוליטי  למשבר  גם  מצטרפות  הרבות 
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 
ותשמש  האחרונה,  השנה  לאורך  הפעילות  מהיקף  ולהתרשם  השנה 
עבורנו כהזדמנות לשתף אתכם, ידידינו ותומכינו היקרים, בנקודות הציון 

המשמעותיות בפעילותנו לאורך השנה. 

רגבים.  ה-15 של תנועת  יום ההולדת  אנו מציינים בהתרגשות את  השנה 
במבט לאחור ניתן להצביע בסיפוק על חשיבותה של תנועת רגבים במפת 
הארגונים החוץ פרלמנטריים, ועל התרומה המכרעת שזכינו להרים למען 
בשדה  המורגשת  בנוכחות  אם  הארץ.  חלקי  בכל  ציונית  קרקע  מדיניות 
על  והשתלטות  חוקית  בלתי  בניה  כנגד  הסיזיפי  במאבק  אם  המשפטי, 
משאבי הקרקע של מדינת ישראל, בפעילות הרבה בתחום גיבוש מדיניות 

וחקיקה, בשמירה על הטבע והסביבה ועוד. 

בתחום  רק  לא  חדות  וירידות  בעליות  התאפיינה  האחרונה  הכספים  שנת 
עליך  "לא  כי  אמרו  חכמינו  לעיל.  האמורים  בהיבטים  גם  אלא  הכלכלי, 
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. 

יכולנו  לא  יקרים,  תומכים  עוד  של  ושותפותם  ושותפותך,  תרומתך  ללא 
לעמוד על המשמר.

אני מודה לך על התמיכה ועל השותפות לאורך כל הדרך.

מאיר דויטש

מנכ"ל
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 C המערכה על שטחי 
המדיני  הקבינט  שעברה  בשנה 
לגבש  שנועדו  דיונים  קיים  בטחוני 
ההשתלטות  כנגד  אסטרטגי  מענה 
לאורך   .C שטחי  על  הפלסטינית 
את  הגברנו  האחרונה  השנה 
אפיקים:  במספר  בתחום  פעילותנו 
הקמת קבוצות ייעודיות של תושבים, 
צבא  קציני  ביטחון,  אנשי  חקלאים, 
לדווח  במטרה  אזרחי,  מנהל  ואנשי 
בזמן אמת על עבודות בלתי חוקיות 
השטחים  במרחב  אכיפה  וביצוע 
את  הגבירה  הפעילות  הפתוחים. 

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

ולחץ פוליטי מתמיד. 

 חוקרי 
ביטוח לאומי 
כנגד תופעת 

הפוליגמיה 
בשנים האחרונות העלינו 
סוגיית  את  היום  לסדר 
והשלכותיה  הפוליגמיה 
האסטרטגיות, הלאומיות 
מדינת  על  והכלכליות 
שהוקם  לאחר  ישראל. 

הצלחות מרכזיות

הפלסטיניםלהרחקתבדרך,cמשטחאירופהאתהרחיקהישראל
הטריטוריאלי""הטרורלמיגורוקראובכךדישלאאמרובדיוןהמשתתפיםיתרזה.בשטחאירופיבמימוןהפלסטינייםהפרויקטיםמספרבצמצוםבכנסתהתפארהאזרחיהמינהלראש

מעמודהמשך

נו־כנסתחבריכמוכהנא,

ספים

$TS1$נוספים$TS1$

$DN2$נוספים$DN2$והביטחון,החוץבוועדת
נחושיםצעדיםנקיטתדורשים

שהםמהאתלמנועכדייותר

עלעוינת"השתלטותמכנים
קבעואוסלוהסכמיסי".שטח
בהדרגהיקטןהזהשהשטח

ביט־ישראליתבסמכותויהיה

חונית

$TS1$ביטחונית$TS1$

$DN2$ביטחונית$DN2$אז1999עדואזרחית

לה־אמורהיההגדהשטחרוב

פוך

$TS1$להפוך$TS1$

$DN2$להפוך$DN2$לשטחa,שיטוריתבסמכות

21היום,פלסטינית.ואזרחית

הגדהמשטח61%אחרי,שנים

מלאה.ישראליתבסמכותעדיין

עבודתאתלייעלמנתעל

בצלאלח"כהאזרחי,המינהל

בוועדההציע)ינזינה(סמוטו־יץ׳

לידיהןיקבלוההתנחלויותכי
בנייהעללפקחהסמכויותאת

הפתוחיםבשטחיםפלסטינית

קלנראריאלח"בלהורסה.וכן
השרהבהצעתו.תמך)הליכוד(

)ימינה(שקדאיילתלשעבר

הממשלהעלללחוץהציעה

מטרתו"שכלפרויקטורלמנות

."cשטחעלההשתלטותמניעת

רשותהקמתהציעאףכהנאח"ב

זאת.שתעשהמיוחדתישראלית

אקספוננטי""נגיף
דיוניםהיוכשנתייםלפניעד

מש־בוועדתמתקיימיםאלומעין

נה

$TS1$משנה$TS1$

$DN2$משנה$DN2$לע־והביטחוןהחוץועדתשל
נייני

$TS1$לענייני$TS1$
$DN2$לענייני$DN2$,לשע־ח"בבראשותאיו"ש
בר

$TS1$לשעבר$TS1$
$DN2$לשעבר$DN2$וע־היהודי(.)הביתיוגבמוטי

דה

$TS1$ועדה$TS1$

$DN2$ועדה$DN2$החשוביםהכליםאחדהיתהזו

מהימין,הכנסתחברישלביותר
התו־בעיצוברבים,מתנהליםבהם

דעה

$TS1$התודעה$TS1$

$DN2$התודעה$DN2$,בשטחשרואההישראלית

לווע־דברלכלישראליאזור
דה

$TS1$לוועדה$TS1$
$DN2$לוועדה$DN2$בהת־חשובתפקידגםהיהזו

וויית

$TS1$בהתוויית$TS1$

$DN2$בהתוויית$DN2$בא־הישראליתהמדיניות

זור:

$TS1$:באזור$TS1$

$DN2$:באזור$DN2$בהת־הבנייהוהרחבתהאצת

נחלויות,
$TS1$,בהתנחלויות$TS1$

$DN2$,בהתנחלויות$DN2$בנייהוסיכולאחד,מצד

שני.מצדפלסטינית,

ואורחיההמשנהועדתחברי

ההתנח־נציגיבהםהקבועים

לויות

$TS1$ההתנחלויות$TS1$

$DN2$ההתנחלויות$DN2$לש־"רגבים"עמותתואנשי

מירה

$TS1$לשמירה$TS1$

$DN2$לשמירה$DN2$הרבוהלאוםאדמותעל

שהוגדרהמהעלביקורתלמתוח

מתאםיחידתשלהיד""אוזלת

והמינהלבשטחיםהפעולות

דרבנוהםכךלו.הכפוףהאזרחי

נגדתקיפותביתרלפעולאותם

הפלסטינים.

האירופיתהמעורבותנושאגם

הומניטרייםפרויקטיםבמימון

חד־מימוןספר,בתיהקמתכמו

רי

$TS1$חדרי$TS1$

$DN2$חדרי$DN2$שימושבתיוהצבתמרפאות

המש־בוועדתעלהבשטח

נה

$TS1$המשנה$TS1$

$DN2$המשנה$DN2$וכתו־כבעיהוהוגדראחת,לא

פעה

$TS1$וכתופעה$TS1$

$DN2$וכתופעה$DN2$האוזרצביח"כלמגרשיש

ועדתיו"רשהואארץ(,)דרך

הנוכחית,בכנסתוהביטחוןהחוץ
שהתקיימוהישיבותבשתיאמר

שב־באוגוסטוב-31ביוליב-92

כוונתו

$TS1$שבכוונתו$TS1$

$DN2$שבכוונתו$DN2$וע־במסורתלהמשיך

דת

$TS1$ועדת$TS1$

$DN2$ועדת$DN2$,האינטר־אתולקדםהמשנה

סים

$TS1$האינטרסים$TS1$

$DN2$האינטרסים$DN2$בשטחהישראלייםc.לדב־

ריו,

$TS1$,לדבריו$TS1$

$DN2$,לדבריו$DN2$היתהישראלממשלותעמדת

שטח)עליש"שלישראלוהינה

היסטו־צודקותתביעותע"ה(זה,

ריות,

$TS1$,היסטוריות$TS1$

$DN2$,היסטוריות$DN2$ואזרחיות".משפטיות

דווחביוליבישיבהואכן,

)כחולאשכנזיגביהחוץשרכי
אירו־פעילותבכלרואהלבן(

פית

$TS1$אירופית$TS1$

$DN2$אירופית$DN2$בשטחמתוכננתאוקיימת

c,הפרוצדו־אתמכבדתשאינה

רה

$TS1$הפרוצדורה$TS1$

$DN2$הפרוצדורה$DN2$בנייה,היתרלמתןהישראלית

לק־בניסיוןאירופית"התערבות
בוע

$TS1$לקבוע$TS1$
$DN2$לקבוע$DN2$."בתשו־אשכנזיכתבכךגבול

בתו

$TS1$בתשובתו$TS1$

$DN2$בתשובתו$DN2$משהח"בשהגישלשאילתה

הדיון.מיוזמיאחד)ש"ס(,ארבל

הבהירשמשרדואשכנזיכתבעוד

כיהאירופיותהמדינותלנציגי

ופ־היתראי־מתןשל"במקרים

עילות

$TS1$ופעילות$TS1$

$DN2$ופעילות$DN2$,להשל־לצפותישבשטח

כות

$TS1$להשלכות$TS1$

$DN2$להשלכות$DN2$יש־וכימההפרות",הנובעות

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$תביעה"כלהסףעלדוחה

הח־אוהרסעלפיצוייםלתשלום

רמת

$TS1$החרמת$TS1$

$DN2$החרמת$DN2$."הציוד

במימוןהפרויקטים
הומניטרייםהםבינלאומי

הקמתוכולליםמטבעם,
ומרפאותספרבתי

המ־הללוהישיבותבשתי

לים

$TS1$המלים$TS1$

$DN2$המלים$DN2$,"קרב""מאבק","מלחמה"

הדובריםאתשימשוו"מערכה"

)הלי־סערגדעוןח"כלחלופין.
כוד(,

$TS1$,)הליכוד($TS1$
$DN2$,)הליכוד($DN2$,ב"קרבשמדובראמרלמשל

עלהעיקריתהמערכההעיקרי,
ע"ה()שמתנהלת,ישראלארץ

והיאשלנו,התביעה...cבשטח

תבי־היאמההסכמים,גםנגזרת

עה

$TS1$תביעה$TS1$

$DN2$תביעה$DN2$שטחכלעלc".

כי־)הליכוד(הלויעמיתח"כ

נה

$TS1$כינה$TS1$

$DN2$כינה$DN2$באזורהפלסטיניתהבנייהאת

למפ־ועמיתואקספוננטי","נגיף

לגה,

$TS1$,למפלגה$TS1$

$DN2$,למפלגה$DN2$אותההגדירדיכטר,אביח"ב

מהמ־אחדטריטוריאלי"."טרור

שתתפים

$TS1$מהמשתתפים$TS1$

$DN2$מהמשתתפים$DN2$,התנ־תושבהאורחים

חלות

$TS1$התנחלות$TS1$

$DN2$התנחלות$DN2$ליברמןבנציוןפדואל
יש"עמועצתכראשבעברשכיהן

ישראלמקרקעירשותומנהל

הפ־הבנייהאזורישלמפההציג

לסטינית,
$TS1$,הפלסטינית$TS1$

$DN2$,הפלסטינית$DN2$מסויםלחלקוהתייחס

כ"סרטף.ממנה
בי־שהושמעוהתיאוריםלפי

שיבות,

$TS1$,בישיבות$TS1$

$DN2$,בישיבות$DN2$חו־הפלסטיניתהבנייה

נקת,

$TS1$,חונקת$TS1$

$DN2$,חונקת$DN2$אתלחנוק,שמטרתהאו

הכ־חבריהיהודית.ההתיישבות

נסת

$TS1$הכנסת$TS1$

$DN2$הכנסת$DN2$ות־גולןיאירהורוביץ,ניצן

מר

$TS1$ותמר$TS1$

$DN2$ותמר$DN2$עו"דוהאורחתממרצונדברג

האז־לזכויותמהאגודהפלי,רוני

רח,

$TS1$,האזרח$TS1$

$DN2$,האזרח$DN2$הזכי־הםזה.לתיאורהתנגדו

רו

$TS1$הזכירו$TS1$

$DN2$הזכירו$DN2$בנייהמתירהאינהשישראל

כו־,cבשטחלפלסטיניםופיתוח

לל

$TS1$כולל$TS1$

$DN2$כולל$DN2$וחשמל,מיםלתשתיותחיבור

נמפקיז

משוזהנייותו!
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לבנותפלסטיניםנאלציםולכן

הוסי־הםכלל,בדרךהיתר.בלא

פו,

$TS1$,הוסיפו$TS1$

$DN2$,הוסיפו$DN2$מאוד.פשוטהבבנייהמדובר

ושארבמיעוט,היוהארבעהאך

לעו־בביטולהתייחסוהדוברים
בדות

$TS1$לעובדות$TS1$
$DN2$לעובדות$DN2$.שציינו

שלאחריםהישגיםמנהעליאן

ב-1891שהוקםהאזרחי,המינהל

האוכ־אתלשרתמוצהרתבמטרה

לוסייה

$TS1$האוכלוסייה$TS1$

$DN2$האוכלוסייה$DN2$:הואב-9102הפלסטינית

שת־שפלסטיניםעצים7,500עקר

לו

$TS1$שתלו$TS1$

$DN2$שתלו$DN2$עליוהכריזהשישראלבשטח
מדינהכאדמתהשניםבמרוצת

בנוסף,בלבד.ליהודיםומיועד
האחרו־השניםב-02עליאן,אמר

נות,

$TS1$,האחרונות$TS1$

$DN2$,האחרונות$DN2$ששתלוהעציםמספרהסתכם

ב-24עקרושהמינהלפלסטינים

יודעהואאמר,חקלאי,בתוראלף.

הרבה.שזה

יחי־מנהלשבת,בןמרקו

דת

$TS1$יחידת$TS1$

$DN2$יחידת$DN2$,שב-9102העידהפיקוח

האזר־המינהלוהחריםתפס

חי

$TS1$האזרחי$TS1$

$DN2$האזרחי$DN2$700טרק־כמוכבדים,כלים

טורים,

$TS1$,טרקטורים$TS1$

$DN2$,טרקטורים$DN2$שבתבןועוד.מחפרונים

"הרתעהבהחרנזהישכיאמר

כיוהוסיףמשמעותית",מאוד

לס־הצליחהמינהלב-5102אם

לק
$TS1$לסלק$TS1$

$DN2$לסלק$DN2$קר־)"סככה,מבניםשישהרק
ווילה

$TS1$קרווילה$TS1$
$DN2$קרווילה$DN2$בקהילותשהוצבואוהל"(או
הש־חודשיבשבעתפלסטיניות

נה

$TS1$השנה$TS1$

$DN2$השנה$DN2$טיפל־2020שלהראשונים"

נו

$TS1$טיפלנו"$TS1$

$DN2$טיפלנו"$DN2$."242-מרגעהמשיר,כיום,ב

פירוקוועדקרוואןשלהאיתור

יותרלאעובריםמהשטחוסילוקו

משבועיים.

שזי־הסבירושבתובןעליאן

רה

$TS1$שזירה$TS1$

$DN2$שזירה$DN2$המינהלבפעולותההליכים

ביןהתאפשרפלסטיניתבנייהנגד

הקיקה:תיקונילשניהודותהשאר
ניידים,)מבניםיביליםלסילוקצו

מור־בלתימבניםבדברוצוע"ה(

שים.

$TS1$.מורשים$TS1$

$DN2$.מורשים$DN2$אלהתיקוניםאירוני,באופן

בנייתלמנועכדיבמקורחוברו

פלסטי־פרטישטחעלמאחזים

ני.

$TS1$.פלסטיני$TS1$

$DN2$.פלסטיני$DN2$פלס־קהילותעלהוחלוהם

טיניות,

$TS1$,פלסטיניות$TS1$

$DN2$,פלסטיניות$DN2$באד־כללבדרךשבונות

מה

$TS1$באדמה$TS1$

$DN2$באדמה$DN2$כליםשניפרטית.פלסטינית

בעקבותאומצואלהמשפטיים

המי־עלהמתמשכתהביקורת

נהל

$TS1$המינהל$TS1$

$DN2$המינהל$DN2$בוועדתשהושמעההאזרחי

בראשותאיו"ש,לענייניהמשנה

אמרעליאןיוגב.לשעברהיו"ר

תק־שתוספתהאחרונותבישיבות

ציב

$TS1$תקציב$TS1$

$DN2$תקציב$DN2$ביצועיואתתשפרלמינהל

יותרעוד

דולב,ההתנחלותתושביוגב,
באוגוסט,בישיבההואגםהשתתף
הת־אתלצנןביקשהואכאורה.

להבותו

$TS1$התלהבותו$TS1$

$DN2$התלהבותו$DN2$אבל,ואמר:שבתבןשל"
מוחזרע"ה()המחפר,אםמרקו,

כלאומיםמשאבתאויום...תוך

בכךאיןליום...מוחרםאחרדבר
הואאםהרתעה.ושוםהענשהשום

הכספיההפסדשנה,כעבוריוחזר

התופעה".אתיגדע

חייבשהואשבתבןענהלכך

"במב־אבללחוק,בהתאםלעבוד

חן

$TS1$במבחן"$TS1$

$DN2$במבחן"$DN2$,תנאיםמתניםאנחנוהמציאות

מוללדוגמה:עבריינים.לאותם

נתפ־יעקבכוכבפסגותהיישוב

סה

$TS1$נתפסה$TS1$

$DN2$נתפסה$DN2$וחצי.חודשייםלפנימשאית

ע"ה(,)להחזרתה,תנאיםהתנינו
שנש־הפסולתאתלסלקלמשל

פכה

$TS1$שנשפכה$TS1$

$DN2$שנשפכה$DN2$...ששוותמשאיות,שתישם

ביום,שקל5,000כמעטאחתכל

משלושהלמעלהאצלנונמצאות

שנמצאיםטרקטוריםישחודשים.

שגםכאלהוישכחודשייםבמשך

להוראותבהתאםהכלוחצי,שבוע

מותחיםשאנחנוחושבואניהחוק.

היכו־קצהעדהאלההמקומותאת

לת,
$TS1$,היכולת$TS1$

$DN2$,היכולת$DN2$החוק".בגדראבל

BB-1-2שיבנו

ותו־מ"רגבים"דויטשאריה

שב

$TS1$ותושב$TS1$

$DN2$ותושב$DN2$בשתינכחאפרתההתנחלות

הוועדה.שלהאחרונותהישיבות

העמותהפעילותאתהשווהיוגב

וע־שלהמודיעין""קציןשללזו

דת

$TS1$ועדת$TS1$

$DN2$ועדת$DN2$דויטשעמד.שבראשההמשנה

משט־ש"%07למשתתפיםאמר

חי

$TS1$משטחי$TS1$

$DN2$משטחי$DN2$baהתירואוסלו)שהסכמי

ולב־לתכנןהפלסטיניתלרשות

נות

$TS1$ולבנות$TS1$

$DN2$ולבנות$DN2$,פנויים,שטחיםהםע"ה(בהם
בצו־פהמדוברשלאאומרתזאת

רך

$TS1$בצורך$TS1$

$DN2$בצורך$DN2$בשטחילבנותהרשותשל

אלאלבנות,איפהלהםאיןכי

שהםו-?1משטחי70%להםיש

לב־ואפשרעדייןמאוכלסיםאינם

נות

$TS1$לבנות$TS1$

$DN2$לבנות$DN2$."שםCCC מערכה שטחי מערכה שטחי מערכה שטחי
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משרד  בהובלת  משרדי  בין  צוות 
אחרי  ומעקב  לטיפול  המשפטים 
אכיפת החוק, בו אנו חברים כנציגי 
להוסיף  דרשנו  האזרחית,  החברה 
מנת  על  הלאומי  בביטוח  חוקרים 
קצבאות  תעשיית  כנגד  לפעול 
המרמה המזינה כלכלית את התופעה. 
הבין- הצוות  של  האחרונה  בישיבה 
משרדי אישר הביטוח לאומי כי גויסו 
ערבית  דוברי  חדשים  חוקרים   6
לסיוע במיגור התופעה. אנו עוקבים 
והתחלת  אחר סיום מועד הכשרתם 
עבודתם. כמו כן, אנו פועלים לקיום 
הבין  הצוות  של  מחודש  כינוס 
מזה  התכנס  לא  שזה  לאחר  משרדי 

מספר חודשים, בניגוד לנדרש. 

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

באמצעות  שביצענו  מעמיק 
מתקדמים,  טכנולוגיים  אמצעים 
הבלתי  הבניה  התפתחות  אודות 
חוקית לאורך 15 השנים האחרונות.  
המחקר מלמד וממחיש כי המדיניות 
בהסדרת  הממשלה  של  הכושלת 
מערכתי  באופן  גורמת  הפזורה, 

להחמרת הבעיה.

הנוכחית  הממשלה  כי  יודעים  אנו 
מקדמת תכנית, בהובלת השר עמיר 
עשרות  בדיעבד  שתכשיר  פרץ, 
מקבצים לא חוקיים בנגב – ולמעשה 
הכישלון  את  כמדיניות  תאמץ 
לנקודת  אותו  ותוביל  הקולוסאלי 
עתיד  את  לסכן  שעשויה  אל-חזור 

החזון הציוני בנגב. 

בעקבות כך יצאנו לקמפיין המתריע 
המחקר,  ממצאי  אלו.  סכנות  נוכח 
מספר  את  לראשונה  שיחשפו 
המבנים הבלתי חוקיים ברחבי הנגב, 
האחרונות,  השנים  לאורך  צמיחתם 
המסוכנות,  הרוחב  והשלכות 
כעת  הנמצא  מקיף  בדו"ח  יפורסמו 
בשלבי גרפיקה אחרונים ואנו מקווים 

קמפיין הנגבקמפיין הנגבקמפיין הנגב
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הקמפיין   .2021 בתחילת  לפרסמו 
האחרונים,  החודשים  לאורך  שעלה 
כלל בין השאר מיזם מחאה בדמותו 
האזכרה  גוריון במהלך טקס  בן  של 
סדרת  בוקר,  בשדה  הממלכתי 
סרטונים ויראליים המציפים היבטים 
בנגב,  המקרקעין  בסוגיות  שונים 
ומוטסים  רכובים  סיורים  ועשרות 
מהארץ  עיתונאים  כנסת,  חברי  עם 
ומהעולם, ומעצבי דעת קהל, במטרה 
לחשוף אותם מקרוב לסוגיות הנגב. 

 קידום הסדר 
מקרקעין ביו"ש 

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

הסדר 
מקרקעין
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חוק קמיניץחוק קמיניץחוק קמיניץ

 בלימת ביטול 'חוק 
קמיניץ' 

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

שעמד על הפרק. 

 המאבק על אדמות 
הביל"ויים

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

הסתלקותם מהשטח.
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שטח
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 
:C הרש"פ בשטחי

לבניית  עדים  אנו  האחרון  בעשור 
כחלק  חוקיים  לא  בתי ספר  עשרות 
הרשות  של  המאורגן  מהמהלך 
על  להשתלטות  הפלסטינית 
השטחים הפתוחים. בתי הספר נבנים 
חודשים  במהלך  הבזק  במהירות 

אותם  לאכלס  במטרה  אוגוסט  יולי 
שהמבנה  ברגע  ספטמבר.  בתחילת 
הסיכוי  כי  יודעת  הרש"פ  מאוכלס- 
לפינויו ע"י מדינת ישראל הוא אפסי 
הבין  והלחץ  התדמיתי  הנזק  בגלל 
זה.  מסוג  באירוע  שיווצר  לאומי 
תוך שנים ספורות, אנו רואים שכל 
המרחב בו נבנה בית הספר מתמלא 
השטח  מחלקת  חוקית.  לא  בבנייה 
שנבנו  הספר  בתי  כלל  את  מיפתה 

במרחב שטחי סי ביו"ש, 

כלל  ניתוח  על  כעט  עובדים  אנו 
יוצג  אשר  דו"ח  ויצירת  הנתונים 
לממשלה על מנת שזו תערך נכונה 
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בתי ספרבתי ספרבתי ספר

שיאיםשוברתהרש"פ

נבנהחוקיובלתיחדשספרבית
הירדןבבקעתלילהבין

הרשותידיעלבמהירותשנבניםהספרבתילשרשרתמצטרףחוקיובלתיחדשספרבית
עלמדברתישראלשממשלת"בזמןרגביםלילהביןנבנההואשהפעםאלאהפלסטינית

מדינה"שםמקימההפלשתינאיתהרשותהירדןבבקעתריבונות

לביירל

הפלשתינאיתהרשותשעברבשבוע

במהירדןבבקעתחדשספרביתהקימה

שנמצאותחוקיותהבלתיהבדואיותרחב

מרחתצ"אתמונותפיעלהעוג'הליד

בלבממוקםהספרשביתלראותניתןביות

הואיחדיואותםומחברהבדואיותכל

לאדמותבסמוךונמצאשטחעלנבנה

מדינה.

לבנותהרשותמשיטתכחלק

לילהביןהוקםהספרביתהבזקבמהירות

כברלהיוםונכוןפועליםעשרותידיעל

תלמידיםבעשרותומאוכלספעילנמצא

שהמבנהכךעלמודיעעינייםמאירשלט

פלסטין.מדינתשלהחינוךלמשרדשייך

הירדןבבקעתהחדשהספר"בית

מעילחמוקוהצליחשיאבמהירותנבנה

תנועתמנכ"לדויטשמאיראומרנינו

הספרבתילשרשרתמצטרף"הוארגבים

בחודששניבנוהשחרובכוכבכאסןבכפר

שניבנוספרבתי05וליותרהאחרון

שיטהלכולםהאחרוןבעשורזובשיטה

אותםולאכלסבמהירותלבנותאחת

למנועכדילבג"צעתירהלהגשתבמקביל

המשפטבתיהמקריםבכלבמקוםאכיפה

למכדיבינייםצוויוהוציאולבקשהנענו

שליכולתבחוסרמדוברלאאכיפהנוע

מכוונתבמדיניותמדוברלאכוףהמינהל

הספרבתיהקמתאתלאפשרהמנהלשל

המדוברים".



במקביל  הקרוב.  הקיץ  לפני  עוד 
בתי  שני  על  עתירות  שתי  הגשנו 
ספר חדשים שהוקמו בקיץ האחרון 

בגוש עציון ובמזרח בנימין.

 קמפיין 'מדינת טרור 
מעבר לפינה':

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

ושרים  כנסת  לחברי   סיורים  וכן 
של  והחולשות  החוזקות  להמחשת 

התכנית.

 פרויקט מיפוי פזורות 
מבואות ערד

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

הליכים משפטיים.
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פזורות מבואות ערדפזורות מבואות ערדפזורות מבואות ערדפזורות מבואות ערד



 מוניטור לבלימת 
מקבצי הרשות 

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

שבכוונתה להשתלט עליהם.

 מיקוד אכיפה על 
'פרוזדור התשתיות 
הלאומיות' / כביש 6

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

הריסה.

בוסתני חפץבוסתני חפץבוסתני חפץבוסתני חפץ
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 איזור התעשיה 
'בוסתני חפץ' 

חוקית  בלתי  בניה  שזיהינו  לאחר 
נרחבת על אדמות מדינה בשומרון, 
בשטח המיועד להקמת איזור תעשיה 
"בוסתני חפץ", הפעלנו לחץ משפטי 
האכיפה.  גורמי  על  מצידנו  מסיבי 
המבנים  פונו  זו,  פעילות  בעקבות 

והפלישות לשטח.

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

חפירה.
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הר הביתהר הביתהר הביתהר הביתהר הבית



משפט
משפט  ולבתי  לבג"ץ  חדשות  מנהליות  עתירות   19 הגשנו  השנה  לאורך 
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 
בשנים  הוקם  ו-6,   5 הכבישים 
האחרונות אזור תעשייה בלתי חוקי 
ומכיל  דונמים  מאות  על  המשתרע 

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

מדי יום ביומו. 
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כפר קאסםכפר קאסםכפר קאסםכפר קאסם



 חוסר מימוש צווי 
הריסה שיפוטיים כנגד 

בניה בלתי חוקית 
בדרום

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

התקיים  דצמבר  בחודש  האכיפה. 
דיון בעתירה, ובית המשפט הורה על 
צירופם  לצד  העתירה  ניהול  המשך 

של בעלי המבנים להליך. 

 עתירה לביטול החוק 
האוסר מכירת קרקעות 

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

שישים יום.
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אבו בסמהאבו בסמה



 עתירת חופש מידע 
– חיבורים פיראטיים 

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

ונעקוב אחר ההתפתחויות.

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

בעמודים הקודמים. 

 מחצבת בית פג'אר
המחצבה  כנגד  חוזרת  עתירה 
הפועלת  בארץ,  הגדולה  הפיראטית 
עציון.  גוש  במזרח  לחוק  בניגוד 
מחצבה עצומה זו משתרעת על פני 
פלישה  תוך   (!) דונם  מ1500  יותר 
מדינה,  אדמות  של  דונמים  למאות 
סביבתית  ופגיעה  לזיהום  וגורמת 
עצומה, ללא כל מענה אכיפתי מצד 
הרשויות. העתירה הראשונה הוגשה 
בשל  נדחתה  והיא  כעשור  לפני 
במקום  לאכוף  המדינה  התחייבות 
המדינה  החולף  בעשור  ולהסדירו. 
לא עשתה דבר בנדון ועל כך שבנו 

לבית המשפט בעניין זה.
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בית פג׳ארבית פג׳אר



 עוד עתירות
הראשי •  לכביש  הסמוך  חוקי  לא  עסקים  מתחם  שרקייה:  א  לובן 

ביהודה ושומרון 

בדרישה •  עתירה  אליאס:  נבי  בכפר  הפיראטית  הווילות  שכונת 
לאכיפה

חאן אל אחמר 2: מאחז 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 • 
המידע  את  פירסם  המנהל  העתירה  בעקבות   - ביו"ש  האזרחי 

שדרשנו. 

בידייא: עתירה כנגד בניה והשתלטות ערבית בלתי חוקית על שטח • 
במערב השומרון. 

פרטי •  את  לחשוף  דרישה  קמיניץ:  חוק  לביטול  הפוליטי  ההסכם 
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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 איזור התעשיה 
הפיראטי חיזמה

הוקם  לירושלים  הצפונית  בכניסה 
מתחם  האחרונות  השנים  לאורך 
עשרות  הכולל  חוקי  לא  עסקים 
לכביש  בסמיכות  שנבנו  חנויות 
יוצר  זה  מתחם   .(60 (ציר  הראשי 
סכנה תחבורתית יומיומית ועומסים 
רבים המקשים על חיי התושבים, וכן 
של  התכנית  מימוש  ביכולת  פוגע 
משרד התחבורה להרחיב את מקטע 
הכביש והכניסה הצפונית לירושלים.

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

החמורות שביצעו.

 מגרטת ביר זית
ענקית  רכב  מגרטת  כנגד  עתירה 
על  זית  ביר  לכפר  שנמצאת בסמוך 
לזיהום  הגורמת   ,C בשטח  אדמות 
שמנים  שפיכת  בשל  חמור  סביבתי 

ודלקים בצורה לא מבוקרת.

חיזמהחיזמהחיזמה

סכנה תחבורתית יומיומית ועומסים 
רבים המקשים על חיי התושבים, וכן 
של  התכנית  מימוש  ביכולת  פוגע 
משרד התחבורה להרחיב את מקטע 

בעקבות תקיפת פקחים של הסיירת 
הירוקה ושריפת הרכב שלהם במהלך 
מירון,  הר  בשמורת  אכיפה  פעילות 
תיק  פתחה  המשפטית  המחלקה 
דרישה  הכולל  ארוך,  לטווח  מעקב 
מהמשטרה למצות את ההליכים נגד 
אישום  כתבי  ולהגיש  העבריינים 
האלימות  עבירות  בגין  בית ג׳אןבית ג׳אןבית ג׳אןבית ג׳אןכנגדם 
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מדיניות וחקיקה
 דיונים בכנסת 

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

ובגליל, המאבק בפשיעה החקלאית, סוגיות של הגנת הסביבה ועוד. 

 שאילתות
שונות,  בסוגיות  שאילתות  הגשת  הוא  שימוש,  עושים  אנו  בו  נוסף  כלי 
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 
 ;C בשטחי  חוקית  לא  בפעילות  זרות  מדינות  של  הפסולה  המעורבות 
לקידום הסדר מקרקעין; שאילתא של  בנוגע  דיין  עוזי  ח"כ  שאילתא של 
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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: 

אוריאל  ח"כ  פנדרוס",  יצחק  ח"כ  מלכיאלי,  מיכאל  ח"כ  כהנא,  מתן  ח"כ 
וזאן, ח"כ אסנת מארק, ח"כ נפתלי בנט, ח"כ איילת  בוסו, ח"כ הילה שי 

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.
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סיורים בשטחסיורים בשטחסיורים בשטחסיורים בשטח



אקדמיה - 
מרכז אדם ואדמה

מרכז 'אדם ואדמה לציונות, משפט וחברה' מבית 
תנועת רגבים עוסק בביסוס דוקטרינות משפטיות 
הציבורי,  בשיח  ובהטמעתן  התיישבות  תומכות 

האקדמי, המקצועי, התקשורתי והמשפטי. 

נאלצנו  הקורונה,  נגיף  עקב  לצערנו,  השנה, 
של  האקדמיות  התכניות  כלל  את  להקפיא 
המרכז – הכוללות את מסלולי הסמינר של "דיני 
מצטיינים  לסטודנטים  המיועד  ושומרון״  יהודה 
הקליניקה  את  הציבורי,  במגזר  ומשפטנים 
המשפטית בנושא איכות סביבה, שפתחנו בשנה 
שעברה בשיתוף עם המרכז האקדמי שערי מדע 
במסגרת  האקדמי  המושב  הפקת  ואת  ומשפט, 

הכנס השנתי באוניברסיטת אריאל. 

'דיני  כי הספר השני בסדרת  לבשר  אנו שמחים 
ביהודה  מסחרי  במשפט  העוסק  ושומרון'  יהודה 
יצא  האחרונות,  בשנים  עמלנו  עליו  ושומרון 
השקתו  הדפוס.  ממכבש  האחרונים  בחודשים 

תידחה  החגיגית 
מגפת  עקב  היא  אף 
הקורונה – ואנו מקווים 
יתרחש  הדבר  כי 

בקרוב. 
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שומרים על הנצח 
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 

והרס אתרי עתיקות ומורשת ביהודה ושומרון. 

לאורך שנת 2020 הפך '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. 
נוספים,  לארגונים  גידול  בית  לשמש  גדולה  וגאווה  זכות  מרגישים  אנו 
אנו  עצמאית.  לדרך  ויציאתם  שינוי,  ומחוללי  משפיעים  לגופים  הצמחתם 

מאחלים ל'שומרים על הנצח' הצלחה רבה במשימתם החשובה. 

בין נקודות הציון המשמעותיות לאורך השנה האחרונה ניתן למנות: 

שומרים על הנצח
קואליציית ארגונים

להגנה על עתיקות ישראל

 סקר המורשת 
הלאומית

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

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

אתרי המורשת ביו"ש. 
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יום חמישי 
כ"ד כסלו 

(10.12)

יום שני 
כ"ח כסלו 

(14.10)

חגיגה של אתרי מורשת 
לאומית בחנוכה

חנוכיית המורשת
יום חמישי 
כ"ד כסלו 

שומרון העתיקה 
בירת ממלכת ישראל

עמק ברכה 
   קרב בית זכריה של המכבים

בימי החנוכה מסיירים באתרי מורשת לאומית 
הקשורים לחג ולממלכות ישראל הקדומות 

ולומדים על השורשים  שלנו

יום ראשון 
כ"ז כסלו 

(13.12)

ארמונות החשמונאים ביריחו

https://bit.ly/2ImnJuD

הצעד הבא בטיפוח זהות ציונית דתית 
לחינוך ולאהבת הארץ 

חמ"ד עושים היסטוריה

שומרים על הנצח
קואליציית ארגונים

להגנה על עתיקות ישראל

   קרב בית זכריה של המכבים   קרב בית זכריה של המכבים   קרב בית זכריה של המכבים   קרב בית זכריה של המכבים   קרב בית זכריה של המכבים   קרב בית זכריה של המכבים   קרב בית זכריה של המכבים   קרב בית זכריה של המכבים   קרב בית זכריה של המכבים   קרב בית זכריה של המכבים   קרב בית זכריה של המכבים   קרב בית זכריה של המכבים   קרב בית זכריה של המכבים   קרב בית זכריה של המכבים   קרב בית זכריה של המכבים

ארמונות החשמונאים ביריחוארמונות החשמונאים ביריחוארמונות החשמונאים ביריחו

https://

שומרים על הנצח
קואליציית ארגונים

להגנה על עתיקות ישראל

 חשיפה ציבורית 
לאתרים מרכזיים 

פעילות  קידמנו  השנה  לאורך 
מרכזיים.  אתרים  במספר  משולבת 
שומרון  הלאומי  הגן  את  העלינו 
קיימת  בו  (סבסטיה),  העתיקה 
הרשות  מצד  מסיבית  השתלטות 
הציבורית  למודעות  הפלסטינית, 
בכנסת, בתקשורת, ודרישה שוטפת 
המדינה,  רשויות  מול  לאכיפה 
ובמערך טיולים שבועי בו השתתפו 
עד עתה מאות בני אדם. כחלק מההד 
בעקבות  לעורר  שהצלחנו  הציבורי 
באתר  הרש"פ  שמבצעת  הפגיעה 
בלב  אש"ף  דגל  והצבת  סבסטיה 
הקדום  העירוני  המרכז   - 'הפורום' 
באתר, הגיעו שר המורשת הרב רפי 
פרץ וחברי כנסת לסיורים במקום.  

הצטרפנו  החשמונאים,  בארמונות 
למאמץ לפתיחת הגן הלאומי ושימור 
לעיסוקנו  ובהמשך  הנקרופוליס, 
חלק  לקחנו  הקבורה,  מערות  בשוד 
שלוקטו  לעצמות  מצבה  בהקמת 
בכפר  העלמין  בבית  מחדש  ונקברו 
אדומים. הקדשנו גם סדרת סרטונים 
בסביבתה  המורשת  ואתרי  ליריחו 

המיועדים לקהל אוונגליסטי. 

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

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

ביו"ש. 

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

האמריקאית, ובזירה הבינלאומית. 

למרות המגבלות והקשיים, השנה הצלחנו לקיים פעילות בינלאומית מרשימה 
ובשיח  בכל העולם,  בכלי תקשורת מרכזיים  אשר הביאה לחשיפה רחבה 
בממשלות  רשמיים  תפקידים  בעלי  קהל,  דעת  מעצבי  עם  ופורה  מעמיק 

וארגונים זרים, ולהיחשף לקהלים חדשים ברחבי העולם.

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

והבינלאומית. 

 פעילות תקשורתית 
כתבים,  עבור  למידה  סיורי  ערכנו 
מקוריאה,  וסוכנויות  תקשורת  כלי 
גרמניה,  אוסטריה,  איטליה,  יפן, 
אנגליה, קנדה, ארצות הברית, צרפת, 
ומדינות  ספרד  צ׳כיה,  אירלנד, 
נוספות ברחבי יהודה ושומרון, בנגב 
מבט  להם  וסיפקנו  הארץ,  ובמרכז 
מקרוב על האתגרים העומדים בפני 
ועל  הארץ,  ברחבי  ישראל  מדינת 

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 
הפעילות.  את  שסיקרו  התקשורת 
בכלי  ואיזכורים  כתבות  במאות 
בכתבות  העולם,  ברחבי  תקשורת 
באייטמים  עומק,  ומאמרי  מגזין 
ניתוח  של  וציטוטים  חדשותיים 
הכתובה,  בעיתונות  החדשות 

הדיגיטאלית והמשודרת.

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

ויהודית מהארץ ומהעולם, ועוד. 

 הרצאות וכנסים 
וירטואליים 

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

Association  ועוד.

יצאנו  הקורונה  להנחיות  בהתאם 
למידה  לסיורי  מצומצמות  בקבוצות 
עם פעילים ציוניים מדרום אמריקה, 
שבאו  ישראליים  אזרחים  עם 
בשטח  המצב  את  ולהבין  להעמיק 
ישראלית  תקשורת  אנשי  עם  סי, 
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Right-wing lawmakers and pro-settlement groups were seething Tuesday after the High Court of Justice struck down
legislation aimed at legalizing thousands of wildcat Israeli homes built on private Palestinian land.

However, many of the frustrated politicians and pundits expressed hope that Prime Minister Benjamin Netanyahu
will blunt the court’s decision by moving forward with his promise to annex large parts of the West Bank, including
the territory where all of those illegal homes were established.

In its ofcial statement, Likud characterized as “unfortunate” the High Court’s intervention in a law “that’s
important to the settlement enterprise and its future” and vowed to immediately act to advance a new law with the
same goal.

The national-religious Yamina party said it would submit legislation to override the court’s ruling, saying anyone who
would oppose its bill “is a leftist.” Yamina’s leaders proposed the Regulation Law when they were part of the previous
government, but the party now sits in the opposition.

LIKUD'S LEVIN: JUDGES 'AGAIN TRAMPLED ON ISRAELI DEMOCRACY'

Right fumes as court overturns outpost law, but
some pin hopes on annexation

By JACOB MAGID 

9 June 2020, 10:20 pm

Israeli settlers protest the planned eviction of the outpost of Amona, in front of the Israeli parliament, January 30, 2017. (Hadas Parush/Flash90)
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Report: Trump peace plan could leave
Jewish heritage sites under
Palestinian control
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

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 “Deal of the Century,” Israeli daily Yediot
Ahronot revealed Tuesday morning.

The full list of endangered sites, which was presented to Knesset Speaker Yariv Levin (Likud) and other influential officials, will be discussed
today in the context of the Foreign Affairs 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 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 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, the Hasmonean palaces near Jericho,
the biblical city of Shomron (Samaria-Sebastia), the altar of Joshua on Mount Ebal, Tel Beitar, Tel Maon, Tel Hebron, among others.

Currently, the overwhelming majority of antiquities sites in Judea and Samaria suffer from constant vandalism and looting, with a sorely
understaffed and underfunded department of the Civilian Administration responsible for law enforcement and prevention measures. To make
matters worse, the Palestinian Authority has recently stepped up its activities in this area, dedicating tremendous effort and resources to re-
writing and re-defining the history of these sites, turning them into "Palestinian heritage sites" and erasing or obscuring Jewish 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
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, 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 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. "
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W. Bank registryessential
toconflictishandwritten

By TOVAH LAZAROFF

The Israeliproperty registry

forthe West Bank ishandwrit-

ten,with no complete back-up

copy, even though land own-

ershipisone of the key points

of conflictbetween Israeliand

Palestinians.

Thisincludesboth recentland

transactionsand those from the

Jordanian and BritishMandate

periods.

At present,the CivilAdmin-

istrationregistersonly property

Israeliand Palestinian thatis

in Area of the West Bank, but

ithas information thatpredates

thatdivision.

The statusof the registrywas

brought to lightin Monday’s

reportby Comptroller Matanya-

hu Englman, which dealtwith,

among other things,the Civil

Administration’sprocessof reg-

isteringproperty.

“Land registrationisdone by

hand in physical books,” the

reportsaid.

“Ifthese books are harmed,”

the report warned, “itis pos-

siblethat there would not be

any remaining documents that

testifiedto the realestatetrans-

actions.”

Aside from wear and tearover

time, the registrycould alsobe

damaged by fireor water, the

reportspeculated.

Itnoted that scanning pro-

cesshad begun, but that there

were stillmore than 40,000

pages that have not yet been

copied.

With regardto the BeitEland

Ramallah registry,some 33,000

pages from Jordanian books

have yetto be scanned. Similar-

ly,with regard to the Tulkarm

and Kalkilyaregistry,there are

5,600 pages stilllackingscans.

The IDF saidthathundreds of

thousands of shekelshad been

spent to advance the scanning

projectand that itwas working

on completing it.

The comptrollersaidthe pro-

cess must go at much faster

pace,before“information islost

that cannot be retrieved.”The

comptroller blamed the lack

of coordination between the

ministriesfordelayingthe com-

puterizationprogram for land

registry.

Itsimilarlynoted thatthe reg-

istrationprocesswas very slow,

with only fractionof the reg-

istrationcases moving beyond

the firststagein any year.

Out of 506 registration

attempts in 2018, the comp-

trollernoted, only 25 were

advanced beyond the firststage.

The right-wingNGO Regavim

saidthat the CivilAdministra-

tion’sfailuretoproperlyachieve

and record land transactions,

coupled by the secrecyinwhich

such documents are held, had

enabled the PalestinianAuthor-

ityto seizecontrol of land in

Area C.

“The painstaking,glacialpace

of handwritten record keeping

isfertileground forforgery,and

leads to further violation of

property rights,making itnear-

ly impossibleto conduct prop-

erty transactionsin normal

fashion,” said Regavim Direc-

tor-GeneralMeir Deutsch.

“The failureto carry out the

necessaryregistrationand regu-

lationof land in theseareashas

enabled the PalestinianAuthor-

ityto carryout well-planned,

carefully-timedand well-fund-

ed land-seizureprogram,” he

added.

EIN YABRUD, next to Ramallah. ‘Ifthese land registrationbooks are harmed, itispossiblethatthere would not be any remaining
documents thattestifiedto the realestatetransactions,’the statecomptroller said.(GiliYaari/Flash90)

HighCourtrejectsembarrassingbidto delay
Khan al-Ahmarevacuationhearing

KHAN AL-AHMAR in 2019 (MarcIsraelSellem/TheJerusalemPost)
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By TOVAH LAZAROFF

The HighCourt ofJusticeon Monday night
chastisedthe state forits“embarrassing”delay
in respondingto Regavimpetitionto force

the evacuation of the illegalWest Bank Bedou־

in

$1ST$Bedouin$1ST$

$2ND$Bedouin$2ND$herdingvillageof Khan al-Ahmar,firstfiled
in June 2019.

It set new date of November 1,by when

the state must explainto the court why it

had failed to evacuate the temporary tents

and huts that are home to 180 members of

the Jahalintribe.The villageis perchedon
the edgeof Highway1,near the settlements

of Ma’aleh Adumim and Kfar Adumim, just
outside ofJerusalem.
Earlierin the day,National SecurityAdvis־

er

$1ST$Adviser$1ST$

$2ND$Adviser$2ND$Meir Ben-Shabbat had written on behalf

of Prime Minister BenjaminNetanyahuto
explainthat the state could not meet its

deadline of September to provide written

response to the court in advance of Septem־
ber

$1ST$September$1ST$
$2ND$September$2ND$30 hearing.
“Additional time is needed for the upper

politicalechelon to givethe matter the exhaus־

tive

$1ST$exhaustive$1ST$

$2ND$exhaustive$2ND$attention that is needed,”Ben-Shabbat
wrote.

He noted that three elections have been

held in the lasttwo years and that the govern־
ment

$1ST$government$1ST$
$2ND$government$2ND$was onlysworn in thisMay in the midst

of pandemic.
“The new government began its tenure

againstthe backdropof national effort

to contend with the spreadof the corona-

virus and the far-reachingramifications of

this effortfor government resources, which

have been devoted entirelyto this important
national objective,”Ben-Shabbat wrote.

Itisunusual for national securityadviserto

pen such response,which is typicallyhan־
dled

$1ST$handled$1ST$

$2ND$handled$2ND$by the state prosecutor’soffice.

JudgeNoam Sohlbergwrote back that the

“requestto delaythe date of the hearingwas

embarrassing.”
He noted that the Regavimpetitionwas just

“the latestin chain of petitionswith respect
to the al-Ahmar compound.”

“THE SAGA of the [attempted]evacuation of

the compound beganwith the decision of the

[state]to issue demolition orders forbuildings
in the complexmore than decade ago,”
Sohlbergwrote.
“During three different [legal]rounds,

petitionswere filedin this court by various

stakeholders some soughtto enforce the

demolition orders,some soughtto order their

annulment and theywere rejectedon the

groundsthat thiscourt does not interferewith

the state’sprioritiesin exercisingjurisdiction,”
he said.

Then there was fourth round in 2016,in an

attemptto preventthe demolition,Sohlberg
recalled.

At the time, the “state attorney-general
emphasizedthe need for speedydecision
on the issue,which was crowned of ‘strategic
importance’ also for the reason that the

complex is located near major and cen־

tral

$1ST$central$1ST$

$2ND$central$2ND$transportationarteryat the regionaland
national level,and putsitsresidentsand road

users in clearand tangibledanger.”
At hearingon April25,2018,the judge

recalledthat the “stateattorney-generalreit־

erated

$1ST$reiterated$1ST$

$2ND$reiterated$2ND$theirclaims,addingthat there was no

need to repeatedlyaddress the claims of the

residentsof the compound,whose purpose is

to ‘buytime.’”
At the time,Sohlbergsaid,there was no rea־

son

$1ST$reason$1ST$

$2ND$reason$2ND$to “order the state to refrainfrom enforc־

ing

$1ST$enforcing$1ST$

$2ND$enforcing$2ND$the law while itwas seekingto do so.”

He recalledthe wordingof the court’sruling
in 2018,which,while upholdingthe rulingto
evacuate Khan al-Ahmar,did order that such

an evacuation must take place.

“TOWARD THE end of the decision,we
said that in the circumstances of the case,
in view of the formulation of the outlined

planscheduled for implementationin the

near future and leavingthe door open for

dialoguewith the residents of the complex
in order to coordinate the evacuation see

no justificationfor settingan exact date for

demolition orders.

“At the same time,itwas stated that there

is therefore no justificationfor obligingthe
state to continue dealingwith the issue

throughnew attemptsto find solution.

What has not been done for nine years,will

probablynot be done.”

Then Sohlbergsaid there was fifthround

of petitioningboth to preventthe evacuation

and to forceit,allof which was rejected.
Now, with respectto the latest petition,

Sohlbergsaid,there is still“nothingnew
under the sun” but noted that the state had

flip-floppedon its positionwith regardto
Khan al-Ahmar from placingit as beingan
urgentpriorityto one that isnot.

“Althoughstate representativeshave argued
before us in the pastabout the urgency, and

even greaturgency,of implementingitsdeci־
sions,

$1ST$decisions,$1ST$

$2ND$decisions,$2ND$and althoughthis court has repeatedly
allowed the state to implementitsdecisions,
nothinghas changed:What has been so faris

that which willbe,and what has been done

so faristhat which willbe done.

“Now, close to the date set for the hearing
of the petitionfiledin June 2019,in which it

was stronglyarguedagainstthe state’ssins of

omission,in itsfailureto fulfillitsobligations,
the State representativeshave requestedto

postpone the hearing after date was set

at the state’srequest,once and twice earlier,
and afterthe hearingwas postponedat the

requestof the state. The postponement of the

hearingwas requestedthis time until the end

of the firstquarterof 2021,which we willnot

be able to accept.”
RIGHT- WING nongovernmentalgroup Rega־
vim

$1ST$Regavim$1ST$
$2ND$Regavim$2ND$had filed petitionto the court in June
2019 to force the state to take action after

Netanyahufailedto make goodon his pledge
to evacuate Khan al-Ahmar. In October 2018,
Netanyahu had preventedformer defense

minister AvigdorLiberman from evacuating
the village,but said he would do itsoon.

At the time,International Criminal Court

chiefprosecutorFatou Bensouda had warned

Netanyahuthat the demolition of the village
could be considered war crime.

The JahalinBedouin had initiallylived in

the Negev and were expelledin the 1950s by
Israelto the West Bank,when it was under

Jordanian rule. The Abu-Dahuk clan of

Jahalinfirstmoved to the siteof the current

Khan al-Ahmar villagein the 1970s.

Regavim has claimed that the situation

has since been exploitedby the Palestinian

Authority,which itarguedhas soughtto seize

control of as much land in Area as possible.
“The Khan al-Ahmar case longago ceased

to be an isolated case of singleillegalout־

post.

$1ST$outpost.$1ST$

$2ND$outpost.$2ND$It has been an exemplarycase of the

way the state acts or more precisely,how it

failsto act when faced with the Palestinian

Authority’stakeover of Area C,”Regavimsaid

Monday.
“The government has violated itsown com־

mitment,

$1ST$commitment,$1ST$

$2ND$commitment,$2ND$reflectedin the High Court of Jus־
tice’s

$1ST$Justice’s$1ST$
$2ND$Justice’s$2ND$rulingmany longmonths ago.The time

has come to put stopto this inexcusable

conduct,”it added. “We callupon the High
Court to issue finaljudgmentin this case,

requiringthe government to raze this illegal
outpostimmediatelyand to pay the court fees

incurred by itsinterminable and inexcusable

procrastination.

AttorneysAvi Segaland Yael Cinnamon

called on the HighCourt to rejectthe state’s

requestfor delay.
“This petitionwas submitted half year

ago, and in the time that has passed,no prog־
ress

$1ST$progress$1ST$
$2ND$progress$2ND$whatsoever has been made to conduct

any such examination,”theysaid.
“It’sbecome standard practice,”the attor־

neys

$1ST$attorneys$1ST$

$2ND$attorneys$2ND$said.“Everytime the deadline for sub־

mitting

$1ST$submitting$1ST$

$2ND$submitting$2ND$response arrives,the government
submits requestfor continuance based on

any number of strangeand convoluted excus־

es:

$1ST$excuses:$1ST$

$2ND$excuses:$2ND$transitional governments are unautho־

rized

$1ST$unauthorized$1ST$

$2ND$unauthorized$2ND$to respondto the petition,delayscaused

bythe government’spreoccupationwith the

corona pandemic.
“And now, the government, sworn in over

four months ago, has not yethad the oppor־

tunity
$1ST$opportunity$1ST$

$2ND$opportunity$2ND$to deal with the issue.”
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The historic battle for Israel’s heritage

jpost.com/jerusalem-report/the-historic-battle-for-israels-heritage-640004

Jerusalem Post  The Jerusalem Report

Hundreds of heritage and archaeology sites in Judea and

Samaria are reportedly slated to be removed from Israeli control

and transferred to the jurisdiction of the proposed Palestinian

state.

By NAOMI LINDER KAHN  

AUGUST 26, 2020 14:16

 

Anti-Israel Arabic graffiti at Joshua’s Altar on Mount Ebal

(photo credit: REGAVIM)
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According to the map at the core of US President

Donald Trump’s “Deal of the Century,” if and when a

Palestinian state is established, hundreds of world heritage and archaeology sites will
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Right fumes as cour
some pin hopes on annexation

By JACOB M

9 June 2020, 10:20 pm

Israeli settlers pr

EU and MKs at oddsduringWest Bank visits

EU REPRESENTATIVE Sven Kuhn von Burgsdorffwith firstgraderTaleb in the West Bank Bedouin

herdingvillageof Wadi Jimel,which isunder threatof demolition. (Officeof the eu Representative)

By TOVAH LAZAROFF

Right-wingIsraelipoliticians
urged Israel to legalizeset־
tler

$1ST$settler$1ST$

$2ND$settler$2ND$outposts,while European
Union diplomatscalledfor an

end to the IDF razingof illegal
Palestinianstructures as the two

groups held opposing media

events in the West Bank.

Both groups feared the pend־
ing

$1ST$pending$1ST$
$2ND$pending$2ND$demolition of homes,
as part of the largerbattles
between Israelisand Palestin־

ians

$1ST$Palestinians$1ST$

$2ND$Palestinians$2ND$for control of Area C.

In the small herdingBedou־
in

$1ST$Bedouin$1ST$

$2ND$Bedouin$2ND$community of Wadi Jimel,
which is located between the

Ma’aleh Adumim settlement

and Jerusalem,localEuropean
diplomatson Thursdaycalled
on Israel to halt its demolition

of illegalPalestinian homes,
fearingthat this villagecould
be target.
“The EU member states and

like-minded partnercountries...
are concerned about the con־

tinued

$1ST$continued$1ST$

$2ND$continued$2ND$settlement expansion
and the constant threat of dem־

olition

$1ST$demolition$1ST$

$2ND$demolition$2ND$of propertyand eviction

faced by the local communi־

ties.”

$1ST$communities.”$1ST$

$2ND$communities.”$2ND$said EU representative
Sven Kuhn von Burgsdorff.
He was joinedin his visitby

16 local Europeandiplomats.
It’sthe second such visit the

group has made this week. On

Monday the delegationvisited

illegalPalestinian herdingand

farmingvillageslocated in IDF

FiringZone 918,which the EU

fearscould alsobe razed.

On the oppositesideofJerusa־
lem,

$1ST$Jerusalem,$1ST$
$2ND$Jerusalem,$2ND$in the Gush Etzion region,
some 18 Knesset members vis־

ited

$1ST$visited$1ST$

$2ND$visited$2ND$number of outpostsand
called on the government to

legalizeallWest Bank outposts
in an event organizedby the

Knesset Land of IsraelCaucus.

Past attemptsto pass legisla־
tion

$1ST$legislation$1ST$
$2ND$legislation$2ND$to authorize all 100 of the

illegalcommunities en masse,

have never received Knesset

approval.
In May 2017, the security

cabinet formed committee to

regulatethe outposts,headed

byveteran settlerleaderPinchas

Wallerstein,but his work also

never led to blanket legaliza־
tion.

$1ST$legalization.$1ST$
$2ND$legalization.$2ND$

The Bush and Obama admin־

istrations

$1ST$administrations$1ST$

$2ND$administrations$2ND$had presumedthat

the outpostswould eventually
be demolished. Prime Minister

Benjamin Netanyahuhas slow־

ly

$1ST$slowly$1ST$

$2ND$slowly$2ND$worked to legalizethem, by
allowingfortheir authorization

as neighborhoodsof existing
settlements on case-by-case
basis.

THE STATUS of the outposts
under the Trump administra־

tion

$1ST$administration$1ST$

$2ND$administration$2ND$has been unclear.Trump's
plan to resolve the Israeli-Pales-

tinian conflictallows for Israel

to eventuallyannex up to 30%

of the West Bank, move that

would placeall the settlements

under Israelisovereignty.
Settlers are concerned that

this annexation plandoes not

include the outposts.Theyhave
noted thatTrump’sannexation

map placesmany of the out־

posts

$1ST$outposts$1ST$

$2ND$outposts$2ND$outside the territoryslat־
ed

$1ST$slated$1ST$

$2ND$slated$2ND$to become partof sovereign
Israel.

Now that Israelhas agreedto
suspendany plansfor annex־

ation

$1ST$annexation$1ST$

$2ND$annexation$2ND$in exchangefor normal־
ization

$1ST$normalization$1ST$

$2ND$normalization$2ND$dealswith Arab nations,
settlershave steppedup their

campaign for authorization

of the outpoststo ensure their

inclusion in any sovereignty
planand to preventtheirdem־

olition

$1ST$demolition$1ST$

$2ND$demolition$2ND$in the future.

Caucus co-chairman MK

Bezalel Smotrich (Yamina),
who also participatedin the

visit,accused the government
ofdraggingitsfeetwhen itcame

to authorizingthe outposts.
The caucus plansto advance

legislationcalled“fabricof life”
that would regulatethe out־

posts,

$1ST$outposts,$1ST$

$2ND$outposts,$2ND$he said.

Co-chairman MK Haim Katz

(Likud)said he also hoped that

sovereigntywould be appliedto
the settlements soon.

Katz lashed out at the govern־

ment,

$1ST$government,$1ST$

$2ND$government,$2ND$of which he is member,
accusingitof abandoningthe
settlements. “That iswhy we are

here,”Katz said.

Gush Etzion RegionalCoun־
cil

$1ST$Council$1ST$

$2ND$Council$2ND$head Shlomo Neeman gave
the group of parliamentarians,
which included AyeletShaked
(Yamina), brief overview of

the significanceof the outpost
communities in hisregion.
Yesha Council directorYigal

Dilmoni saidthat“the task cur־

rently

$1ST$currently$1ST$

$2ND$currently$2ND$facingthe government
and the Knesset ispracticalsov־

ereignty.

$1ST$sovereignty.$1ST$

$2ND$sovereignty.$2ND$This means promoting
the regulationof allthe [Jew־
ish]

$1ST$[Jewish]$1ST$
$2ND$[Jewish]$2ND$communities [in udea and

Samaria] approving [settler]
construction plans,preserving
Area and preventing[Palestin־
ian]

$1ST$[Palestinian]$1ST$
$2ND$[Palestinian]$2ND$takeover of land.”

The group was briefedbytwo

representativesof the right-

wing NGO Regavim: director

of operationsYakhin Zik and

director-generalMeir Deutsch.

They have arguedthat Israel

must work more aggressively
to demolish illegalPalestinian
structures. Regavim has argued
that such illegalconstruction
is partof an overall PA planto
ensure that Area willbe part
of future Palestinian state.

AT PRESENT, Area is under

Israeli militaryand civilian

control. Right-wingpoliticians
would liketo see Israelisover־

eignty

$1ST$sovereignty$1ST$

$2ND$sovereignty$2ND$appliedto allof Area C.

As result,theyare opposedto
Palestiniandevelopmentthere.
“The pace of illegalconstruc־

tion has accelerated tremen־

dously
$1ST$tremendously$1ST$

$2ND$tremendously$2ND$over the last number

of years,”Zik said. “We have

mapped out some 60,000ille־

gal

$1ST$illegal$1ST$

$2ND$illegal$2ND$structures builtby the Pal־

estinians

$1ST$Palestinians$1ST$

$2ND$Palestinians$2ND$in Area C, in strategic
areas where the vacuum created

by Israelibureaucracy,inaction
and downrighttimidityin the

face of international pressure
has openedthe door to mas־

sive

$1ST$massive$1ST$

$2ND$massive$2ND$land-grab.We are losing
ground literallyat shock־

ing

$1ST$shocking$1ST$

$2ND$shocking$2ND$pace.”
Deutsch said he was partic־

ularly
$1ST$particularly$1ST$

$2ND$particularly$2ND$concerned by the illegal
construction of Palestinian

schools.

“Schools that serve as anchors

fornew, illegaloutposts;agricul־
tural

$1ST$agricultural$1ST$
$2ND$agricultural$2ND$projectsthat exploitthe
outmoded system of law still

in force here;and the transfer

of Arab populationinto ille־

gal

$1ST$illegal$1ST$

$2ND$illegal$2ND$structures paidfor with

hundreds of millions of euros

suppliedby the EU and other

European”partnersare allbeing
done,he said.

The EU and the United

Nations have arguedthat since

Israelrarelyhands out construc־

tion

$1ST$construction$1ST$

$2ND$construction$2ND$permits,Palestinians have

no choice but to build illegally.
The EU has supportedthat ille־

gal

$1ST$illegal$1ST$

$2ND$illegal$2ND$construction, move which

it views as humanitarian

imperativeunder international

law to ensure Palestinians have

shelter.

Accordingto September
report released Thursdayby
the UN Office of the Coordi־

nator

$1ST$Coordinator$1ST$

$2ND$Coordinator$2ND$for Humanitarian Affairs

(OCHA) in the PalestinianTer־

ritories,

$1ST$Territories,$1ST$

$2ND$Territories,$2ND$Israelhas increasedthe

pace of demolitions in the West

Bank and eastJerusalem.In Sep־

tember alone,it said,the IDF

demolished or seized 76 Pales־

tinian

$1ST$Palestinian$1ST$

$2ND$Palestinian$2ND$own structures,displac־
ing

$1ST$displacing$1ST$
$2ND$displacing$2ND$136 people.
OCHA explainedthe IDF tar־

geted

$1ST$targeted$1ST$

$2ND$targeted$2ND$the structures because

theylacked buildingpermits,
“which are nearlyimpossible
forPalestiniansto obtain.”

In spiteof the COVID-19 pan־
demic,

$1ST$pandemic,$1ST$
$2ND$pandemic,$2ND$OCHA said,there is

31% increase in the number of

such demolitions and confisca־

tions

$1ST$confiscations$1ST$

$2ND$confiscations$2ND$when comparingtheperi־
od

$1ST$period$1ST$
$2ND$period$2ND$in 2020 from March to the

end of Septemberwith the same

periodlastyear.
Duringthose seven months,

OCHA said,461 Palestinian

structures were demolished

or confiscated,displacing572

people.It’sthe “highestsuch

figuresin four years,”the office

added.

It said structures donated

with humanitarian funding
were particularlytargeted,with

the demolition and confisca־

tion

$1ST$confiscation$1ST$

$2ND$confiscation$2ND$of 21 of them. According
to OCHA, the €30,000 loss

marked the largestnumber of

aid structures targetedby the

IDF. Another five donor-funded

structures worth €40,000 were

handed demolition or stop-
work orders,accordingto the

office.

Among the structures target־
ed

$1ST$targeted$1ST$
$2ND$targeted$2ND$was “donor-funded school”

in the Bedouin community
of Ras al Tin,which the Civil

Administration has destroyed
twice, accordingto OCHA.

“The school beganoperatingon

September6,2020, serving50
Palestinian children,who previ־
ously

$1ST$previously$1ST$
$2ND$previously$2ND$had to walk 5km. to reach

the nearest school,”it said.

e

Hundreds of heritage and archaeological sites in Judea and Samaria could be removed from Israeli control and transferred to the Palestinian
rump’s “Deal of the Century

ariv Levin (Likud) and other influential of
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
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

rump Plan, some 30% of these sites will be part of the future Palestinian state: 135
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 Valleyat Horkania in the northern Judean Desert, the Hasmonean Fortress at Kypros in the Jordan Valleyat Horkania in the northern Judean Desert, the Hasmonean Fortress at Kypros in the Jordan V , the Hasmonean palaces near Jericho,
el Beitar, Tel Maon, T, Tel Maon, T, Tthe biblical city of Shomron (Samaria-Sebastia), the altar of Joshua on Mount Ebal, Tel Beitarthe biblical city of Shomron (Samaria-Sebastia), the altar of Joshua on Mount Ebal, Tel Beitarthe biblical city of Shomron (Samaria-Sebastia), the altar of Joshua on Mount Ebal, T

Currently, the overwhelming majority of antiquities sites in Judea and Samaria suffer from constant vandalism and looting, with a sorely, the overwhelming majority of antiquities sites in Judea and Samaria suffer from constant vandalism and looting, with a sorely, the overwhelming majority of antiquities sites in Judea and Samaria suf
understaffed and underfunded department of the Civilian Administration responsible for law enforcement and prevention measures. Tunderstaffed and underfunded department of the Civilian Administration responsible for law enforcement and prevention measures. Tunderstaf
matters worse, the Palestinian Authority has recently stepped up its activities in this area, dedicating tremendous ef
writing and re-defining the history of these sites, turning them into "Palestinian heritage sites" and erasing or obscuring Jewish history
curtailing access to the sites for Israeli tourists, archaeologists and other visitors.

These ef
Hasmonean fortress 

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
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. W
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. "

el Beitar, Tel Maon, T, Tel Maon, T, T

fer from constant vandalism and looting, with a sorely
fed and underfunded department of the Civilian Administration responsible for law enforcement and prevention measures. T

matters worse, the Palestinian Authority has recently stepped up its activities in this area, dedicating tremendous ef
writing and re-defining the history of these sites, turning them into "Palestinian heritage sites" and erasing or obscuring Jewish history

Amira Hass

In the battle over Area
C, where Israel maintains
full security and civil-
ian authority,it’schalking
up successes against the
Palestinians and the Euro-
pean Union and has signifi-
cantly reduced the number
of internationally (mainly
European) financed Pales-
tinian projects. That’s the
news provided by the head
of Israel’s Civil Adminis-
tration in the West Bank,
Brig. Gen. Ghassan Alian,
to the Knesset Foreign Af-
fairsand Defense Commit-
tee in two meetings in late

July and mid-August. The
subject: “the Palestinian
takeover of Area C,” refer-
ring to 61 percent of the oc-
cupied West Bank.

The committee mem-
bers,however, had reserva-
tions about the description
of the situation as “suc-
cess.” “Even though there
are wonderful and highly
motivated people [in the
Civil Administration], they
are too small and this mis-
sion is several sizes too
large for them,” said Matan
Kahana of the right-wing
Yamina party. The legis-
lators demanded firmer
hand to prevent what they

called hostileillegaltake-
over of the area.

Yamina’s Bezalel
Smotrich suggested that the
settlements receive the au-
thorityto supervise and de-
molish unlicensed Palestin-
ian structuresinopen areas;
he was backed by Likud’sAr-
ielKallner.Yamina’s Ayelet
Shaked, former justice
minister,proposed pressure
on thegovernment toappoint

project manager “whose
entireobjectivewould be to
prevent the takeover ofArea
C.” Kahana suggested that
special Israeliauthority be
setup tothisend.

Untilabout two years ago,

these issueswere discussed
by subcommittee for the
West Bank at the Foreign
Affairs and Defense Com-
mittee, headed by then-
MK Moti Yogev of Habayit
Hayehudi. The subcommit-
tee was key toolof right-
wing Knesset members,
including many settlers,for
shaping Israelis’conviction
that Area is Israeliter-
ritory for all intents and
purposes. The subcommit-
tee was also vitalfor plan-
ning Israeli policy there:
acceleratingand expanding
construction of settlements
while preventing Palestin-
ian construction.

The committee members
and itsregular guests in-
cluding settlerleaders and
members of the group Re-
gavim, whose proclaimed
mission istosafeguard “the
Jewish nation’sland” of-
ten criticizedwhat was de-
scribed as the helplessness
of the Coordinator of Gov-
ernment Activities in the
Territoriesand the CivilAd-
ministration subordinate to
it.The committee members
encouraged these agencies
to show greater firmness
against the Palestinians.

European involvement
in financing humanitarian
projectsinArea was often
raised in the subcommittee
as practice that must be
eliminated. At the two ses-
sions on July 29 and August
13,Chairman Zvi Hauser of

Israelproud tohave haltedint’l
projectsforPalestiniansinArea

SeeAREA C, Page

Men removing solarpanelsbeforeIsraeliauthoritiesdemolish Palestinianhouse inKhirbet
Jinbaon September 1.The home was builtinArea withoutan Israelipermit. Hazem Bader AFP

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.

Mordechai Sones , 07/05/20 12:43

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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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

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."

בבנימין C הערבים השתלטו על שטח
צילום: רגבים

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

דווקא בשנה האחרונה, הסגרים וההגבלות בעקבות נגיף הקורונה, הדגישו 
בכלי  הן   – שלנו  התקשורתית  הנוכחות  של  מרכזיותה  את  מתמיד  יותר 
תקשורת מרכזיים, בתקשורת המגזרית והמקומית, ולא פחות מכך ברשתות 

החברתיות. 

בשנה האחרונה פורסמו מעל 700 אייטמים 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 כ-6,200,000 
חשיפות. הוא צמח בעשרות אחוזים לאורך השנה, ועוקבים אחרי 
מאות  על  שמגיבים  פעילים  אוהדים  כ-50,000  היום  פרסומיו 

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 
הציוצים  למאות  חשיפות  מיליון   3 כ  השנה  רשמנו  תקשורת, 

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. 

היא  אף  השנה  צמחה  באנגלית  החברתיות  ברשתות  רגבים  של  הנוכחות 
זינק  ובאינסטגרם  בטוויטר  בפייסבוק,  העוקבים  מספר  מרשים.  באופן 
בעשרות אחוזים, ומאות הפרסומים שלנו זכו למאות אלפי חשיפות ועשרות 

אלפי תגובות ושיתופים. 

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

להגישמתעתדתרגביםתנועת

המינגדבג"ץהקרוביםבימים

פיקוחמקייםשאינועלהאזרחינהל

במאחזחוקיתבלתיבנייהשלואכיפה

אדמותעלבחלקוהשתלטאשרבדואי

שלבתב"עאדמותעלובחלקומדינה

פרת.נופיהיישוב

לאףמתחתכינודעהיום"ל"ישראל

למאחזהתווספוהאזרחיהמינהלשל

וזאתחדשיםמבנים03וחציכשנהבתוך

הבדואיםהתושביםהתחייבותאףעל

הבלתיבבנייהלהמשיךשלאבמקום

מבנים.051המאחזמונהכיוםחוקית.

השנייהלמעשההיאשתוגשהעתירה

במאחז.העוסקת

שהצדדיםלאחרוחציכשנהלפני

עתירותשתיבג"ץמחקלהסכםהגיעו

ההריסהצווינגדהתושביםשלהאחת

תנועתשלוהשנייהלמבניםהוצאואשר

למהריסהצווימימושאינגדרגבים

ההסכםבמסגרתחוקיים.הבלתיבנים

הבלתושביםהמדינהביןאזשנחתם

בתוךיגישוהתושביםכיסוכםדואים

ועיהמאחזלהסדרתבקשהימים

המדינהלמקום.ההריסהצוויביצועכוב

האפשרותאתלבחוןהתחייבהמצידה

אםכיסוכםמההסכםכחלקהסדרה.של

המדיאפשריתתהיההסדרה

במקוםמגוריםחלופתשלאפשרותנה

התחייבולאהבדואיםזאתעםקרוב.

חלפוהחודשיםשכזאת.להצעהלהסכים

להסדבקשהשוםהגישולאוהתושבים

תנועתאותו.הגדילואףאלאהמאחזרת

איןכיהבינוהבנייה"עבריינירגבים

יעשה".בעיניוהישרואישדייןואיןדין

הבדואיהמאחז
בניגודגדלביו"ש

תושביולהתחייבות

רגביםצילוםחזמא

:*;tl־ימי'"־"־יי $TS1$ימי""'$TS1$$DN2$ימי""'$DN2$

־•-"=1*

.׳

י-'׳,'-י־’"־־׳". $TS1$,יי-'׳-'$TS1$$DN2$,יי-'׳-'$DN2$
TS1$*-'$TS1$$DN2$*-'$DN2$$'-־

בילדיםהמיידיואכלוסםלילה,באישוןמידותרחביספרבתישלבזקבנייתהשיסה:

HI

אתהצחקתםאכיפה?רבות.מדינהאדמותכולל,Cשסח׳עלחוקיתלאפלשתיניתהשתלטות

בדואיםילדיםבפינו?כשמדובראצבע?נקפושלאהמשפס,בת?ואתהאזרח?המינהל

רוטנברגיוני

מגיחיםמדברית,ציהבלבלילה,באישון

עשרותכבדים.וכליםרכבכליעשרותבפתאומיות

אתבדיוקיודעיםמתוכםשמגיחיםהבנייןפועלי

ועודמאומצות,בחפירותמתחיליםהםהעבודה

ממדים.רחבתבטוןרצפתיוצקיםלילהבאותו

בזריזותיעמידויגיעו,שובהםמכןשלאחרבלילה

מתוגברים,בכוחותיחזרוהםשבועבסופיקירות.

התקרה,אתיסיימולחדרים,החללאתיחלקו
מחיק.לוחיתלוואפילוושולחנותכיסאותיעמידו
לביקור,תבואואםיותר,מאוחרשבועותשלושה
שהובאוילדים120עםחייםשוקקספרביתתגלו

דומהנשמעאוליזההמבצע.לצורךבמיוחד

למעשהאבלההיסטוריים,ומגדלחומהלמבצעי
לכיבושהחדשההטכניקהזוהגמורבהפךמדובר

הפלשתינית.הרשותבמשרדישהגושטחי

הרשותש7הדגלפרויקט

הפלשתינית

שטחהכשרותשישדיווחקיבלנוחודש"לפני

למחצבותשילהמבואהצבאיהמוצבשביןבמרחב

בארגוןאזורירכזמלט,איתןמספרהשחר",כוכב
אדמותהרבהעםבמרחבנמצא"המיקום׳רגבים/

שלבסביבהאבלערבי,קבעמיישובהרחקמדינה,

חודש,לפנילשםהגעתיבדואיים.מקבציםכמה

היהקירות.ותחילתבטוןיציקתשלבשלבהיהזה

האזרחילמינהלדיווחנואז,זהאתלאטוםאפשר

שובלבקרבאתישבועאחריקרה.לאכלוםאבל

מטעמיםמממניםהסיועארגוני

הפלשתיניתהרשותהומניטריים,

מבנההאמיתי.היעדעלמצהירה

כוכבלידחוקיהלאהספרבית

השחר

׳רגבים':מלט,איתן

שבתיהיא"הבעיה

בנקודותנבניםהספר

סופר־אסטרטגיות

אתשמובילמיבמכוון.

למקםדואגהמהלך
כמהשלבמרכזאותם

בדואיםשלמקבצים

כשהמטרה,Cשטחבלב

השטח.אתלתפוסהיא

אתהופךכזהספרבית

הבדואייםהמאהליםכל
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עתירה: מחצבה לא חוקית פועלת באין
מפריע בכפר פג'אר

לטענת העותרים, הרשויות אפשרו את ההשתלטות הלא חוקית על הקרקע במשך שני

עשורים לפחות, בלי מאמץ לאכוף את החוק ולמנוע זיהום

— י״ט באב ה׳תש״ף (09/08/2020 11:46)  מאת  אילת כהנא

השתלטות הפלסטינים על קרקעות המדינה בשטחי C היא עצומה ובלתי מופרעת זה שנים רבות. בעתירה

שהוגשה לפני שבועיים לבית המשפט המחוזי בירושלים מואשמים שר הביטחון, המנהל האזרחי, השרה להגנת

הסביבה, משטרת ישראל ומפקד פיקוד המרכז אלוף נדב פדן בכך שלא נקטו הליכים לאכיפת החוק ואפשרו

השתלטות רחבה על קרקעות המדינה בדוגמה אחת, פרועה במיוחד: מחצבה בכפר פג'אר, מדרום לקיבוץ

מגדל־עוז בגוש עציון, שנבנתה בלי היתר ובניגוד להסכמי אוסלו, ופעלה במשך שני עשורים בלי אכיפה מצד

המדינה.

כתבות נוספות באתר מקור ראשון:

– הפיצוץ בביירות מבהיר מה מחיר העימות עם ישראל

– ריח בחירות באוויר: המשבר בממשלת האחדות מחריף

– רוח גבית: כך הפכה התקשורת לצד פעיל במחאת בלפור

המחצבה מצויה בחלקה בשטח B, המנוהל מבחינה אזרחית בידי הרשות הפלסטינית, אך לפחות בחלקה שוכנת

באדמות מדינה בשטח C: בשנת 2019 השתרעה המחצבה על כ־1,500 דונמים, יותר מחצי מגודלה של

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

 שתף בדוא"לשתף ב- Whatsappשתף בטוויטרשתף בפייסבוק

מגזיןבעולםתרבותיהדותדעותחדשות

יום ראשון, אוגוסט 9, 2020
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חיפוש גוגל במקור ראשון חפש 
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זיהום ולמנוע החוק את מאמץ לאכוף בלי ות,

—  אילת כהנא
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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"פ, 27/02/2020

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 2 קילומטר 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!".

מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת 'רגבים', אמר: "הציבור הישראלי לא קרא את תכנית המאה. אנחנו כן. לכן
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

רבה מאוד את גבולות המדינה - אנחנו במרחק נגיעה מקטסטרופה".
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תנועת רגבים לשר הביטחון: להמשיך את
האכיפה, למרות משבר הקורונה

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

ערוץ 7, כ"ז באדר תש"פ, 23/03/2020

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.

,C בימים האחרונים התברר לתנועת רגבים כי עבודתם של פקחי המנהל האזרחי ביהודה ושומרון, האחראים לבצע פעולות אכיפה נגד בניה בלתי חוקית בשטחי
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 C באמצעות 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 C. בדו"ח הראתה רגבים כי בעשור האחרון נבנו עשרות אלפי בתים לא חוקיים בשטחי C, בנוסף 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 C, באופן בו יהיה בלתי אפשרי להשיב את המצב
לקדמותו בתום המשבר.

"בסיורים שלנו בשטח בשבועיים האחרונים, אנו עדים לחזרה לדפוסים של בנייה מסיבית בשטחי C" אומר 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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התייאשישראלמקרקעישמינהלעדלקח

והגישמשם,אותםלהוציאמהניסיונות
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אלאלהם,לאלשטחפלשושהברואים
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4  עורכי דין 3  רכזי שטח 
וארץ אחת 

עליה נשמור בעז"ה ובעזרתכם

18 הרצאות ופאנלים 
20 דיונים בכנסת 

 51
תיקים חדשים

 205
ימי סיור ושטח

19 עתירות חדשות 
 12 עתירות פעילות משנים קודמות

31 סיורים לחברי כנסת ושרים 
32 סיורים לקבוצות ועיתונאים

מתוכם 19 סיורים מוטסים

היו שותפים
15 שנה לרגבים
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office@regavim.org • 02-6560363 .טל. 02-6560303 • פקס
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https://www.trumot.net/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1/940



