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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 

הסמוך לסיומה של שנת הכספים. 

השנה הקדמנו מעט את שליחת העדכון השנתי, המאפשר לכם לטעום מהנושאים 
המרכזיים שעסקנו בהם לאורך השנה כתיקי רוחב ארגוניים, להכיר את הנעשה באגף 

השטח, במרחב המשפטי, במחלקת המדיניות ובשדה התקשורת. 

כמו מחרשה הפולחת תלמים ארוכים ועמוקים ברגבי האדמה, כך היא פעילותנו 
ברגבים. לעיתים חדה וקצרה ותוצאותיה נראות בשטח במהרה, ובמקרים רבים עליה 
להיות דווקא מעמיקה ושקטה, כזו המתמשכת לתלמים ארוכים המסתיימים אי שם 

באופק. 

יש נקודות זמן שבהן אפשר ורצוי לזקוף את הגב ולמחות את אגלי הזיעה, להשקיף 
אחורה בסיפוק ולראות את תוצאות המאמצים שהושגו עד עתה, ואחר כך להישיר 

מבט אל האופק, לשנס את המותניים ולהתקדם בהמשך המשימות. 

ברוך ה' אפשר להצביע על תמורות חיוביות רבות בפעולות השמירה על אדמות 
המדינה, במאבק על קידום מדיניות מקרקעין יהודית וציונית במדינת ישראל, בהגנה 

על הסביבה ובמאבק נגד אכיפת חוק בררנית. על חלק מההצלחות אנו חתומים 
במובהק ובגלוי, באחרות עסקנו מאחורי הקלעים, ועם זאת אין להתעלם מהמשימות 

הרבות שעוד נכונו לנו. 

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

כאן המקום לעדכן כי לאחר שנים ארוכות שפעלתי בתנועת רגבים אני ממשיך 
למשימה חדשה ומאתגרת כמנכ"ל מועצת בנימין. אני משאיר את תנועת רגבים, 

שהייתה לי כבית, בידיהם הנאמנות של חבריי. מאיר דויטש, שפועל לצידי ברגבים 
מימיה הראשונים של התנועה, ימלא את מקומי, ואני מייחל ומתפלל להצלחתו. 

יחד נמשיך בעזרת ה' בכל הכוח במשימתנו הציונית לשמירת אדמות העם והמולדת. 
אני מודה לך על התמיכה ועל השותפות לאורך כל הדרך.

יהודה אליהו

מנכ"ל
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הצלחות מרכזיות
חאן אל אחמר – נגמרו התירוצים 

חאן אל אחמר הוא מקבץ בלתי חוקי השוכן בנקודה אסטרטגית המאפשרת יצירת 
רצף בשליטת הרשות הפלסטינית בין רמאללה, בית לחם ויריחו, ומשמש תיק הדגל 

במימוש 'תוכנית פיאד', שתמציתה היא הקמה חד-צדדית של מדינה פלסטינית 
 .C בשטחי

בעשור האחרון הובלנו את המאבק המשפטי בבג"ץ בעניין חאן אל אחמר, ובשנה 
האחרונה קיבלנו פסק דין תקדימי המאפשר למדינה לאכוף את החוק במקום. משרד 

הביטחון נערך לפינוי שהיה אמור להתבצע מייד לאחר חגי תשרי.

לאחר שראש הממשלה החליט בהחלטה מקוממת 
לדחות את הריסת המקבץ אחרי השלמת כל 

ההכנות הלוגיסטיות והחוקיות, פתחנו בקמפיין 
מקיף כדי להפעיל לחץ על ראש הממשלה, 
ובמסגרתו הבאנו חברי כנסת רבים לסיורים 

בשטח )עם פעילי ליכוד מרכזיים(, הוצאנו סרטוני 
הסברה ופעלנו בוועדות הכנסת הרלוונטיות. 
הפעילות סביב נושא זה תימשך אל תוך שנת 

.2019
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מאבק בפוליגמיה – המדינה לוקחת אחריות 
תופעת הפוליגמיה נפוצה במגזר הבדווי: גבר נושא יותר מאישה אחת ולרוב "מייבא" 

אישה או יותר משטחי הרשות הפלסטינית באופן לא חוקי. תופעה זו פוגעת בנשים 
ובילדים ויוצרת בעיה דמוגרפית ולאומית-ביטחונית בעלת השלכות לטווח הארוך. 

לאחר שנים שאנו מתריעים מפני תופעה זו הצלחנו להוביל למהלך ממשלתי ניכר. בשנה 
שעברה נפגשנו עם ראש הממשלה ועם שרת המשפטים בעניין זה, ולאחר הפגישות 

חיברנו דו"ח מחקר מעמיק בנושא והגשנו אותו למקבלי ההחלטות. כמו כן חשפנו השנה 
כי המנוע הכלכלי לתופעה זו מתאפשר הודות לתעשיית הקצבאות של הביטוח הלאומי. 

שרת המשפטים הקימה ועדה ממשלתית, והוועדה פרסמה בחודשים האחרונים דו"ח 
מפורט הכולל המלצות לטיפול בכל התחומים הנוגעים 

לתופעה. לאחר פגישות רבות עם השרה ועם צוות 
הוועדה הבאנו לידי תיקונים חשובים בדו"ח זה, ובראשם 
הקמת צוות ממשלתי ייעודי, שבפעם הראשונה מאז קום 

המדינה מתכלל את כלל רשויות המדינה הרלוונטיות 
למאבק בתופעה. הצוות, הכולל גם נציג מטעמנו, החל 

בפעילותו. אנו מברכים את שרת המשפטים איילת שקד 
ואת מנכ"לית משרדה 

עו"ד אמי פלמור 
על הובלת המהלך 

ההיסטורי. 

15.8.2018 המנוע הכלכלי מאחורי הפוליגמיה במגזר הבדואי - מקור ראשון

https://www.makorrishon.co.il/news/60797/ 1/4

 חדשות ראשי 

המנוע הכלכלי מאחורי הפוליגמיה
במגזר הבדואי

לאור הקיצוץ החריף בקצבאות הילדים לפני למעלה מעשור, מצאו המשפחות הפוליגמיות אפיק

הכנסה חדש – קצבאות הבטחת הכנסה לנשים המציגות עצמן כחד הוריות. היקף ההונאה -

כמאה מיליון שקלים בשנה

— כ״ב בתמוז ה׳תשע״ח (05-07-2018)  מאת  יהודה יפרח

משפחות הפוליגמיות במגזר הבדואי אחראיות להונאה מצטברת גדולה של הביטוח הלאומי, בהיקף של כמאה מיליון

שקלים מדי שנה. כך נחשף מתשובת חופש מידע שקיבלה השבוע תנועת רגבים מהמוסד לביטוח לאומי. מידע זה תומך

בממצאי תחקיר גדול שפורסם בעבר ב'מקור ראשון', וחשף את דרכי הונאת הביטוח הלאומי.

לאור הקיצוץ החריף בקצבאות הילדים לפני למעלה מעשור, מצאו המשפחות הפוליגמיות אפיק הכנסה חדש – קצבאות

הבטחת הכנסה לנשים המציגות עצמן כחד הוריות. רוב מכריע של משפחות אלו שותפות בהונאת הביטוח הלאומי בדרך

זו.

משפחות בדואיות בשוק הבדואי בב"ש. צילום: דודו גרינשפן

מתשובת חופש המידע מתברר כי בשנת 2017 קיבלו אימהות חד הוריות ורווקות מהמגזר הבדואי קצבאות הבטחת

הכנסה בסך 103.5 מיליון שקלים, המהווים 4.9% מסכום ההוצאה השנתית לגמלאות הבטחת הכנסה לכלל אזרחי

ישראל, כאשר קבוצה זו מהווה רק כ0.08% מכלל האוכלוסייה.

 שתף בדוא"לשתף ב- Whatsappשתף בטוויטרשתף בפייסבוק

הריון ולידהמגזיןתרבותיהדותבעולםדעותחדשותראשי

יום רביעי, יולי 18, 2018
 חפש  חיפוש גוגל במקור ראשון  

NRG לארכיון

ניוזפיד מקור רא
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 ייי, ייייי יייי יייייי. יייייי
יי יייייייייי ייייי ייייי יי

-יי ייי - יייייי ייייי ייי
 ייייי ייי ייייי יייייי יייי

 יייייי יי ייייייייי יייייי

יי. ייי
 יי ייייי יי יייייי יייייי

 ייייייי יייייי יייייי יי
-יי יייייי ייייייייי יייייי

-יי יי - ייייי יייייי ייי יייי
 יי ייייייי יייייי ייי יייי

 ייייי יייי יי יייייי. יייייי
-ייי ייייי ייייייייי ייייי

 ייייי יייי ייי יייייי יייי,
 יי ייייי ייייייי יייייי יי

 ייייי יי ייייי ייי ייי ייייי
 ייי יייי ייייי יייי יייי ייי,

יייייייייי. ייייי יייי יי ייייי
 ייייי יי יייי יייייי יייי

 ייייי ייייי יי ייייייי ייייי

 ייייייי ייייי ייייייי יייייי
 יייייי יייייי ייי, 13% -

-ייי ייייייי יייי יי יייייי.
 יי ייייייייי, ייי יייייי יייי

 ייייי יי ייייי ייייי, יייייי
 יייייייי יייייי ייייי יייייי

ייייייייייי. יייייי יי יי
-ייי יייייי יייי יייייי

 ייייי יייייי יייייייייי יי
-יי יייי ייייי יייייי, ייייי.

 יייייי, יייייייי ייי יייי ייי
 ייייי ייייי יי, ייייייי. יייי

 יייי יי - יייי ייייייייי יי
 ייייי יייייי יי יייייי יייי

-יי יייי ייייי - יייייי ייייי
 יי ייי יייייייייי, ייייייי ייי

ייי. יייייייי יייייי יייייי
 יייי יייייי ייי יייייי

 יייי, יי יייי ייייייי ייייי
 ייי ייי), ייייי (יייייי יייי

-יי יי יייי יייי יייייי ייייי
 ייייי יייייי יייי יייי ייי ייי

 יייייי ייייי יייי, ייי יייייי.

-יי יייייייי יייי יי ייייי
 יייי, ייי ייייי ייי יייי יייי

 יייייי יייייי ייייי ייייייי

יייייי. יייייי
 יייייייייי יייי יייי ייי

 ייי ייייי יייי ייייי ייייי
 יייייייייי יייייי יייייייי.

 ייי יי יייי ייי, ייייי ייי יייי
 ייייי יייי יי ייייייייי. יייי
 יייי, ייייי ייייי יי יייי ייייי
 יי יייי יייייי יייי ייייי יייי

 ייייי ייי יייייי יייי. יייי
 יייי ייייי יי ייייי ייייי יייי
 ייייייי יייי יייי יייי, ייייי

ייייייייי. יייייי
-יי יייי ייייייייי ייייי

 ייי ייייי יייי יייי ייי,
 ייייי. יייי ייי יי יייי

 ייייייי ייי, ייי, יייייי
-יי יייייי ייי ייייי. יי

 ייייי ייייי יי ייי יייייי,

 יייייי ייייייי, ייייי יייי
 יייייי יייייי יי יייייי

 ייייי, ייייי ייי. ייייייי
 יייייי יייי ייייי ייייי

 ייייי ייייי ייייייי, ייי
 יייייי ייייי יייייי ייייייי

יי יייייי ייי יייייי יייי
 יייי יי יייי ייייי ייייי,

 ייייי ייייי ייי. ייייייי יי
 יייייי יי ייייייי יייייי יי

יייי. יי יייי יי יייי.

מסמכי מחקר
3

פורסמו

57
סיורים מודרכים בנגב, בגליל וביהודה ושומרון עם 
חברי כנסת, אנשי תקשורת ומעצבי דעת קהל

קיימנו

מתוכם 7 סיורים מוטסים
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מאבק ב'כיבוש החקלאי' – קו המחרשה הוא קו החזית 
השנה חשפנו כי הרשות הפלסטינית מנהלת מהלך להשתלטות אסטרטגית על שטחי 

C באמצעות פעילות חקלאית עצומת ממדים, וכי מהלך זה ממומן בעזרת מדינות 
ערביות ואירופיות. בשל דיני המקרקעין החלים ביו"ש, עיבוד חקלאי ממושך מאפשר 

יצירת זיקה לתביעת בעלות על הקרקע. 

פתחנו את הפעילות באיגום ובייצור שכבות נתונים 
מהשטח וממאגרי מידע שונים והפקנו דו"ח מקיף 

על התופעה. הדו"ח הועבר לראש הממשלה, 
לשרים ולחברי כנסת. פתחנו בקמפיין תקשורתי 

וקיימנו סיורים לחברי כנסת רבים במקביל לסיקור 
תקשורתי ולפעילות משפטית 

הכוללת סדרת עתירות לבג"ץ. 
דו"ח 'מכים שורשים' שימש בסיס 

לכמה דיונים שיזמנו בוועדת משנה 
חוץ וביטחון בהובלתו הנמרצת של 

חבר הכנסת מוטי יוגב. 

בעקבות הפעילות המקיפה הצהיר 
בעת האחרונה משרד הביטחון 

כי לראשי מערכת הביטחון 'נפל 
האסימון'. כמו כן חובר דו"ח סודי 

בעניין, המציע דרכי התמודדות עם 
ההשתלטות האסטרטגית. 

בכוונתנו להעלות את המודעות 
ולהגביר את הלחץ הציבורי על 

מקבלי ההחלטות בשנה הקרובה.
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עמוד 2

בבבבבבבב בבבב

בבבבבב בבבבבב

1

%י' '£!•;

gsי>י

SLnי1*1:<ייייייי ' • _ . ;*י:

 בבבבבבב בב בבבבב בבבבב בב
בבבבבבב בבבבב בבבבבבב

14 יייי יייייייי, יייי

 בבבבבב בבבבבב בבבבבבב בבבב בבבבבבב, בבבבבב בבבבבב בב "בבבבבבבבבבבבבב": בבבבב
 בבבב בבבבבבב בב, בבבב בבבב בבבבב בבבבבב בב בבבבב בבבבבב בב בבב בבבבב בבבבבבבב

 בבבבבב בבבבבב בבבבב בבבבב, בבבב בבבבבב בבבבבב" "בבבבב בבבבבב, בבבבב 29 בבבב
 בבבבבב ב בבבב בבבבבבב בבבבב בבבבבבב בבבבבבב בבבב בבבבבב בבבבבב בבבבבבבב,

בבבבב בבבבבבב בבבבבבב בב בב בבבבבב בבבבב בבבבב בבב בבבבב בבבבבב, בבבבב

 ייי יייי יי ייייי ייייי י
 יייייייי ייייי ייייי יייייי

 ייייי יייייי יי ייי ייייי
 ייייייי יי, יייי ייייי יייי ייייייי

 יייייי יייייי ייייי יי יייייי יייי
 ייי ייי ייי יייייי ייי ייייי, יייי
 ייייייי יייייי, יייי יייייי ייי ייי,

 ייייייייי ייי יי ייייי ייייי יייייי
 יי יייייי יייייי יייי יי יי יייייי
ייייייי. יייי יייייי ייי ייייי ייייי,

 ייי ייייי יי ייייי יי ייייי יי
 ייייי ייייי ייי יייייי, ייייי ייייייי

 ייי יי ייייייי יייייי ייייייי ייייייי
 יי יייי. יי ייי ייי יייי ייייייי יייייי

 יייייי ייי ייייייי יי יייי יייי ייייי
 ייייייי, ייי ייייי יייייי, יי ייייייי

 יייי יייייי ייייי יייייי ייייי יייייי
יייי. ייי ייי יייי יייי ייייי

 ייייייי ייייייי יייייי יייי ייי: ייי
 יי יי יייי יייייי, יייי ייייי, ייייייי

 יייי ייייייי ייייי ייייי". ייייי "ייי ייי

 ייייי ייייייי יייי ייי יייייייי יייייי
 יייייי יייייי יי יייי יי ייייי יייייי

 ייי יייי יייייי. ייייי יייי ייייי יי
 יייייייי ייייי, ייייי יייי ייייי יייי

 ייי יייי ייייי ייייייי ייייי יייייי
 ייי ייי יייייי ייי יי יי יי ייייי

 יייייי ייי ייי ייייי ייי ייי ייייי,
 יייי יייי יייי יייי ייי יייי יי יי. יי

 יייי ייייי ייייי ייי ייי ייי יייי,
 ייייי יי יייייי ייייי, יייייי ייי יייי

 ייייייי יי ייייי יייי יייי יייי יייייי

 יייייי ייייייי ייייי יייי - ייייייי
 ייייייי. ייייי יייייי יי ייי יייייי -

 יייי ייי ייי ייייי יייייי יייייי
 ייייי יייי ייייי ייייי ייי יי ייייי

 יייי, יי ייי ייייייי יייי, ייייי ייייייי
 ייי יייי ייי יייייייי יייי, יי יייייייי

 ייי יייייי יייי ייייי ייי יייי ייי ייי

ייי.
יייי. ייי יייי יייייי ייי ייי ייייי

 ייייייי יייייי ייייייי יייייי יי יי
 ייייי יי יייייי יי ייייי יי יייייי
 יייייייי. ייייי יייי יייייי ייי יייייי,

 יייי ייייי ייייי יייייי יי יייי ייי יי
 ייייי ייי יי יייייי ייייי יייי יי ייייייי

 יי יייייי ייייי, יייייי ייי 100 יי
 ייייייי ייייייי ייייי ייי ייייייי, ייייי
 יייי יי ייי ייייי ייייי ייייי יייי

 יי יייי ייייי, יי ייייי יייי יייייי

יייי. יי יייי
 יייייי יייי יייייי, יייי יי, יי יי

 יייייייי, ייייי יייייי ייי, ייייי ייייי
 ייייי ייייייייי, ייי יי יייייי ייייייי
יי יייייי ייייי ייי יייי ייי יייייי

 ייייי, יייייייייי ייי יייייי יי יייייי
 ייי יייייי יייייי ייייי ייייי יייי

 ייייייי, ייייי יייייי יייייי, יייייי
 יייייי ייייייי, יייייייי יייייי יייייי

 יי יייי ייייי ייייי ייייי ייייי יי
 "ייייייי", ייי יייייי ייי יייייי, ייייי
 יייייייי ייייייי ייייי ייייי ייייי - ייי
 ייי ייייי יייייי יייי - יייייי יייייי יי
 יייי ייי ייייי, יי ייייייי ייייי יי

 ייייי יי יייי "ייייי ייייי. יייייי ייייייי
 ייייייי יייי יי יייי יייייי ייייייי

 ייייייייי ייייי יייייי", ייייי יייייי

יייייי. יי ייייי

בבבבבב בבבבב
 יייייי יייי ייי יייי ייי, ייייי
 יייייי ייייייי יייייי יייייי יייייי,

 ייייי יי יייי ייי יייייייי יייייי
 ייי יי ייייייי. יייייי ייייי יייייייי

 ייייי יייייי, ייייי ייייי "ייייייי",
 ייייי". "יייי יייייי: ייי ייייי ייייי
 יייי ייי יייי, יייי ייייי יייי ייייי

 יייייי ייייייי ייייייי יייייי ייייי ייייי,

 יייייי, יייי יייייי, ייייייי, ייייייי,
 יייייי ייייי ייייייי ייייייי, ייייי,
ייייי. יייייי ייייי יייייי, ייייי.

 יי יייי ייייי יי ייייייי, ייייייי

 יייייי יייייי יייייי, ייייי יייייי
 יייי ייייייי ייייי יייייי יייייי"

 יייי יייייי, יייי יייייי ייי יייי יייי
 ייי יי ייי יייי יייייי, יי ייייי

 ייי ייי ייי ייייי. ייייי יייייי יייייי
 יי יייי, ייייי יייי יי ייייי ייייי. יי

 ייייי ייייי יייי ייי יי ייי יי ייי יייי
 ייי ייייי ייי יי, יייייי יייי יייייי

ייייייי. ייי
 ייייי ייייייי ייייייי, ייייי יי ייי

 ייייי יי ייי יייי, יייי יייייי יי
 ייייי יייייייי יי ייי יייייי יייי ייי
 יי יייייי יייייי יי יייי יייי? יי
 ייייי יי יייי ייי? יייי ייי ייייי, 29

 יייי יייייי ייי ייייי ייייי יייי ייייי?
 יייייי? יייייייי יי ייי ייי ייי ייי
 יייייי ייייי יי ייי יייי? ייי יייי ייי
 יי ייייי ייייי יייי ייי ייייייי? יי

 יי יייי יייי ייייייייי, ייי ייייייי
 יי ייי יי יייייי? ייייי ייי ייייי ייייי

 יייי יי ייי יייייי, ייייי יייי ייייייי
 יייייי יייי ייי ייי ייייייי, ייייייי

 ייייי יייי ייי ייי יייי יי ייי, יייי
יייי. יייייי יי ייי יייייי יייייי יי יי

 ייייייי יייייי ייי יייי ייי, ייייי
 ייייי יייייי יייי ייי ייייייי, ייייייי
ייייייי ייייי, יייי ייייי ייי יייייי

 ייייי ייי ייייייי ייייייי יייייי יייי
 "ייייי ייי. ייי ייייי יייייייי יייי יייי
 יייייי, ייי ייי ייייייי", ייי יייייי יי

 יייייייי ייייי ייי ייייי". ייייי "ייי
 יי ייי יייי יייייי ייייי יייי יייי

 יייייייי ייייי יייייי יייי ייייייי יייי
 יי יייייי, יייייי ייי יייי, ייייייי

 יייי ייי ייי ייייי ייי, יייייי ייי
יייי". ייייי יייייייי

 יייייי ייייייי יייייי ייי ייי ייי ייי
 יייייי ייי ייייייי יייייי יייי יי

 "יייי ייייי. ייייי ייייי ייייי יייייי
 ייי ייייי ייייי ייי, יייייי יי ייייייי

 יי ייייי ייייייי ייי יייי ייייי יייי
 ייייי יי ייייייי ייי ייי ייייי, יייייי
 ייייי יי ייייייי ייייי ייי ייי יייייי,
 ייייי ייי ייי יייי, ייייי יי ייייי

 יייי ייי יי יייייי יי יייייי... ייייייי
 ייייייי". יי ייי ייייי ייי יייי יייי יי

 יי יייייי. יייי ייייייי יייייי יייי
 ייייי יייייי יייי ייייי ייייייי

 יי ייייי ייי יי ייי יי יי ייייי יייייייי,
ייי? יייייי ייי ייייייי, ייייי יי

 ייי יייייי יייייי יייייי ייי יי
 יייייי ייייייי ייייייי יייייייי יייי

 יייייי, יייייי יי יייי ייי ייי ייייייי,
 ייייייייי יייי ייייייי. ייי ייי יי

 יי ייייייי ייייייי ייייי" "יייי ייייי
 ייייי ייייייי יייייי יי יייייי ייייייי

 יייייי ייייי יי יייייי ייייייי. יייייי
 ייייי ייייי יי ייייייי. יייייי יי ייי

 ייייי ייייייי, יייייי יייייי יייי יי יי
 יייייי יייייי ייי יייייי יי ייייי

 יי יייייי יייי ייי יייי יייי יי ייייייי
 ייייייי, ייי ייי יייייי. ייייי יייייי

יייייי. יייייי ייייי 29 יייי

בבבבבבבב בבבב
 יי ייייייי, יייייי יי יייייי ייי

 יי ייייי יייי ייייייי ייייי יייייייי
 ייייי ייי יייי יייייי יייייי ייי ייייייי
 יייייי יי ייי יייי ייייי יייי ייייי

 2003 יייי ייייי. ייייי ייייי יי ייייי
 ייייי ייי יייי ייייי יייי ייייי ייי

 יייייי ייי. 230 יי יייי ייי ייייי ייייי
 ייי, יי יייי יייייי יייייי יי ייייייי,

 ייייי ייייי יייייי ייייי יי ייייייי ייי
 יי ייי ייייייי 2012 ייי ייייייי ייי.

 יי יייייי ייייי יייי ייי ייייי ייייי,
 יייי יייייי יייי ייייי יי", "ייייייי

 ייי 23 יי ייי יייי יייי ייייי יייי
 ייייי יייי ייייי יייי יייייייי ייי,
ייי.

יייי 2005יי יייי ייייי ייי ייייי ייי

 ייי יייי ייייי, יייי יי יייי ייייי יי
 ייי ייי ייייי יייי יייי. ייי ייי 438

 יייי יייי ייייי ייי, 6,000 יייי יייי
 ייייי יייי יייי יייייי. יייי יייי יי

 יייייי, ייייי יי יייייי יייי ייייי
 יייי ייי, ייי 275 יי ייי יייי ייייי
 יייייי ייי 634 יי יייי יי יייייי יייי
יייי.

 ייי. יייי ייי ייייייי ייי. ייי יייי
 ייי, 15 יייי ייייייי יייייי יייי

 יייי ייייייי יייייייי ייייי יייייי
 ייי 285 יי ייייי יייייי ייייי יייי יייי

 ייייי יי ייייי ייייי יי יייי. יייייי
 ייייי יייייי 2014 ייייייי יייי, יייי
 ייייי יייי יייי ייי, יי ייייי יייי ייייי

 ייייייי יייי ייייי ייי יייייי יייייי

 ייייייי יייי ייייי ייייייי יייי יי.
 ייייי יי ייייי, יי יי ייייי ייי יייי

 יייי ייייי ייייי ייייייי ייייייי
 יייייי ייייייי, יייי יייי ייייי. יייי

 יייי ייי 2017 יייייי יייי. יי יייייי יי

 ייי יייייי ייי יייייי. ייי ייייייי
 יייייי "יייי יייייי: יייייי ייי יי

 יי יייייי יייי ייייי ייייי, יייייייי
 ייייי ייייי ייי יי ייייי ייייי". יייי

 יי ייי, יייי ייייי. יייייי יי ייייי
 יי יייי ייי, ייייייי יי יי ייי ייייי,

 ייייי ייייי ייייי יי ייייייי יייייי ייי
יייייייי. ייייי יייייי יייייי

 ייייי יי ייי יייי ייייייי יייי.
 ייייייי יייייי יי יייייי ייי יייי
 ייייי ייי 2014 יייייי ייייי. יייי
 יייייי ייייי יייי יייי יי יייייי יייי

 יייי ייי, ייייי יייי ייייי יייייי
 יייי יייי ייייי יייייי ייייי ייייייי

 יייייייי יי יייייי ייי ייי 10,000
 יייי יייייי, יייי יייי יייייי יייייי

 ייייייי יי ייי יייי. יייייי ייייי
 יייי ייייי יייי ייייי. יייי ייייייי
 יייייי יייייי יייי יייייי יייי, יייייי
 ייייי יייייי, ייי יייי, יייי יייייי

 יייי יי ייייי ייי ייי 12 יי ייי יייי
 יייי יייי יייי יייייי ייייי יי

 יי ייייי ייייי יי ייייי יייי ייייייי
ייי. ייייי ייייי יייייי

 יייי 2011 יייי יייייי. ייייייי ייייי

 270 יי יייי יייי יייי ייייי ייי יייי
 "ייייי יייייי. ייי ייייי, יייי ייי,
 יייי ייי יייי ייייייי יייייי יייי

 יייי ייייי יייייי יייי, ייי יייייי
 ייייי יייי ייייייי", יייייי ייייייי

 יי יייייי יייי יייייי, יייייי ייייי
 יי ייייי יייי יייייייי ייייי יייייי

ייי. 5,000 ייייי ייייי יייי ייי
יי יייייי ייייי ייי, ייייי ייייי ייי

עמוד 1

הסדר מקרקעין בירושלים – 

איחוד ירושלים בפועל
במזרח ירושלים יש אזורים שבהם טרם בוצע הסדר 
מקרקעין מאז איחוד העיר, ולכן אין רישום בעלויות 

קרקע. עובדה זו אפשרה מתחת לרדאר תהליכים 
הרסניים ובלתי חוקתיים של השתלטות על אדמות 

מדינה ועל אדמות פרטיות של יהודים וערבים 
כאחד, בנייה בלתי חוקית וקשיים באכיפת החוק. 

מאחר שמדינת ישראל מיאנה לקדם הסדר 
מקרקעין, הותווה נוהל בלתי סביר בעליל, המכונה 'נוהל 

מוכתר', ולפיו מוכתרי השכונות במזרח ירושלים הם הקובעים 
בפועל את זהותם של בעלי המקרקעין באזור. מהלך זה יצר 

תעשיית זיופים ושחיתות רבה וגרם איבוד נכסים ובנייה בלתי 
חוקית בהיקף עצום. 

לאחר שנים של פעילות מאחורי הקלעים עם ארגונים 
נוספים, השנה פתחה שרת המשפטים איילת שקד במהלך היסטורי של רישום 

המקרקעין במזרח ירושלים, והמהלך צפוי להימשך חמש עד עשר שנים. 

בחודשים האחרונים השקענו מאמץ ניכר עם ארגונים אחרים ופעלנו עם שרת 
המשפטים, ראש העיר היוצא ניר ברקת, יו"ר ועדת הפנים חבר הכנסת יואב קיש 
וגורמים בפרקליטות ובעיריית ירושלים, כדי לבטל לאלתר גם את 'נוהל מוכתר' 

הקלוקל כבר בתקופת הביניים. 

מרחב שפלה - מצילים את 'אדמות הביל"ויים'
בשנים האחרונות זיהינו תופעה מדאיגה בסביבת הערים רחובות וגדרה ומועצת גזר, 

של השתלטות מסיבית על אדמות מדינה וקרקעות שרכשו פעילים ציוניים טרם 
הקמת המדינה. לאחר רכישת חלק קטן מקרקע חקלאית פולשים ליתר החלקה ללא 

הסכמת יתר הבעלים, אגב גידור מתחמים ובניית מבנים בלתי חוקיים. 

השנה התמקדנו בהפעלת לחץ על הרשויות לטיפול בפלישות ובבנייה הבלתי חוקית 
ובדרישה לסגור עסקים בלתי חוקיים במתחמים אלו. 

באמצעות תכתובת משפטית, עתירה לערכאות ופרסומים בתקשורת הובלנו לשינוי 
תפיסה של רשויות האכיפה, והן התחילו לפעול במרחב. כתבי אישום הוגשו נגד 

הפולשים, חלק מהמבנים נהרסו ומתחם ראשון פונה. 

 .
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שטח
אכיפה שוטפת 

בכל שנה אנו פותחים מאות תיקים 
חדשים נגד בנייה בלתי חוקית, 

פלישות לאדמות מדינה ולשטחי 
אימונים של צה"ל, פריצות דרכים, 
חציבה בלתי חוקית ועוד. בעקבות 

פניותינו ביצעו רשויות האכיפה השונות עשרות 
רבות של פעילות אכיפה והריסה. ההתערבות ננקטת 

לעיתים בעקבות פניותינו הישירות, לעיתים בשל התרעה מצידנו טרם נפנה לבית 
המשפט ולעיתים בעקבות הגשת העתירות. 

מסדרון התשתיות הלאומיות 
תוואי כביש 6 הוא מסדרון צר המשמש עתודת קרקע לכל התשתיות הלאומיות 

הקיימות והעתידיות, כגון מסילות רכבת עתידיות, תשתית הגז הלאומית, קווי מתח 
גבוה ועוד. סביב לערים הערביות יש בנייה בלתי חוקית מסיבית. אין אכיפה שיטתית 

במסדרון זה, ובעתיד לא יהיה אפשר להשתמש בו להצבת תשתיות חיוניות לעתיד 
מדינת ישראל. 

נוסף על השלמת עבודת המיפוי המקיפה של כל הבנייה הבלתי חוקית בתוואי כביש 
6 אנו פונים לרשויות האכיפה ולבתי המשפט ועותרים נגד המקרים הקשים ביותר כדי 

לשמור על מסדרון יקר זה. 

:pmnולגצנצנות

גהושויותמחצית

מדווחותלאהמקומיות
בנייהובירותתל
נכנסההשנהבתחילת

שלפיהתקנהלתוקף

המקומיותהרשויות
עללרווחנדרשות
בתחומןבנייהעבירות

יותרטיפולהמטרה:

בעברייניאגרסיבי

שהגיעונתוניםהבנייה

כימעלים"גלובס"לידי

מסרבותרבותרשויות

ולדווחפעולהלשתף

הללוהעבירותעל
הממשלהבמשרדי

בשילוב"מדוברטוענים:
ושנתתת־אכיפהשל

צורשלומיתבחירות"

hhעבירותאתהגדירוהמשפטתי

כ"מכתוהבנייההתכנון

mmm,"אתתיקנההממשלהמדינה

דווקאצפוילאשבאופןאלאהחוק,
משתפותלאהמקומיותהרשויות

"גלובס"שבידימידעלפיפעולה
לאהמקומיותמהרשויותכמחצית
האוצר,למשרדשנהחציכברדיווחו

עבירותעלהתחום,עלשמפקחהגוף

בתיקוןשמתבקשכפיבתחומןבנייה

ממשיתפגיעההמשמעותלחוק.

בתחום.בעבירותובטיפולבאכיפה

עללהצביעעשויאףהחלקיהמידע
בשטהשמתבצעותשהפעולותכך

רחוקותהמקומיותהרשויותידיעל
הרשויותביןהבעיה.עםמלהתמודד

דיווחיםהעבירושלאהבולטות

למצואנתןשנהחציבמשךכנדרש
בניהשרון,רמתגן,רמתחיפה,את

אזור,מודיעין־מכביכדרעות,ברק,

דימונהשמואל,גבעתנהריה,לוד,

וכרמיאל.

אתא1כףמי

קמיניץחיק
לעייפה,העמוסיםהמשפטבתי

הבנייהלעבירותאחתלאהתייחסו

בשלטוןפגיעהכאלבישראלהרבות
הולמת.בענישהלהלהשיבשישהחוק
שלאשנבנתהבמרפסתמדוברלא

למצואניתןרביםביישוביםכדין
היתרללאשנבנושלמיםמבנים

שבהןרבותשניםאחריכנדרש.

ערלות,אוזנייםעלנפלההביקורת
ממשלההחלטתהתקבלה2016ביוני
נגדהאכיפהאתלהחמירשמטרתה

התגבשהשלימיםבנייה,עברייני

התכנוןלחוק116כתיקוןואושרה
התיקוןכשנה.לפנישאושרוהבנייה

ליועמ"שהמשנהקמיניץ.

?1 V*.

שמועלקמיניץ","חוקלכינויזכה

לממשלההמשפטיליועץהמשנהשל
אותו.שהובילקמיניץארז

ועדות132חויבוהתיקון,במסגרת

בישראלהפועלותוהבנייההתכנון
ליחידה2018משנתהחללדווח
מקרקעיןדינילאכיפתהארצית
בנייהעבירותעלהאוצרבמשרד

חודשים.לשלושהאחתבתחומן

המוגדרותועדותהןמהוועדות25

כלכליבחוסןומתאפיינות"עצמאיות"
פיעלנדרשווהןתקין,ובמינהל

אחתהעבירותעללדווחלחוקהתיקון

שנה.לחצי

ל"גלובם"שהגיעושמנתוניםאלא
בוועדותהדיווחיםכללאתושכוללים

,2018שלהראשוניםהרבעוניםבשני

תת־דיווח.שלמדאיגהתמונהעולה

מהרשויותממחציתלמעלהלמשל,כך

ולאהחוקאתמקיימותלאהמקומיות
הנעשהעלהאוצרלמשרדמדווחות

כנדרש.בתחומן

והמשפטיםהאוצרבמשרדיגורמים

היאלכךמהסיבותאחתכיטוענים

שקיימתלקויהניהולית"תרבות

שאינןרקשלאמהוועדות,בחלק
בנייהעבירותלאכוףנוהגות

למשרדמדווחותלאגםהןביעילות,
הסיועאתומונעותכךעלהאוצר
אינןהןולעיתיםבאכיפה,הממשלתי

בתחומן".קורהמהבעצמןיודעות
אתמצייניםגםהאוצרבמשרד

בחירות,בשנתשמדוברהעובדה

שיקוליםנכנסיםשכזוושבתקופה
דברעניינייםולאזריםפוליטיים

עבירותבתחוםלתת־אכיפהשגורם

הבנייה.

כיאלהגורמיםטענוזאת,עםיחד

הדללדיווחנוספתאפשריתסיבה
נובעותהמקומיות,הוועדותמצד

"חבליהמאפייניםמקשייםהיתרבין

שהוועדותבהוראהמדוברשכןלידה",

לצייןחשובואולםלה.מורגלותאינן
התיקוןלפניעודכיזהבהקשר

ובנייהלתכנוןהוועדותנדרשובחוק,

חודשבכלהמחוזיתלוועדהלדווח

בפועלבתחומן.בנייהעבירותעל
חודדההחובהכןעלכך.עשולאהן

שהוביללחוק116תיקוןבמסגרת

החדש,בנוסחהחובהלכך,איקמיניץ.
למדינהלהעבירהוועדותאתמחייבת
גםאקסל,בטבלתמפורט,דיווח

הןשבוהאופןעלוגםהעבירותעל
נאכפו.

132מתוךלא?ומידיווחומיאז

המופיעותובנייהלתכנוןועדות

בחובתעמדולאועדות82בנתונים,

כללדיווחולאאםביןהחוק,הוראות

אכיפתן,ואופןבתחומןהעבירותעל

מתוךאחדרבעוןרקדיווחואםובין
במיליםלדווח.צריכותשהיושניים
בהוראותעמדווועדות50רקאחרות:

הן25מתוכןכמתחייב.ודיווחוהחוק

רקלדווחשנדרשועצמאיותוועדות
הוועדותברשימתשנה.לחציאחת

כללדיווחמסרושלאהעצמאיות
קצרין,שמואל,גבעתחיפה,נמצאות

טבעון.וקריתמודיעין־מכבים־רעות
שאינןובנייהלתכנוןהוועדותיתר

עמוד 2

עמוד 1
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הגנת הסביבה
השנה פתחנו כ-50 תיקים חדשים המכוונים למאבק 

משפטי בפגיעה סביבתית: סגירת אתרי פסולת 
פירטיים ומחצבות בלתי חוקיות, מניעת זיהום נחלים 

בביוב גולמי, פגיעה בנופים ועוד. בחלק מהתיקים 
הושגו הצלחות מיידיות דרך לחץ על רשויות 

האכיפה, וחלקם הגיעו או צפויים להגיע לערכאות 
משפטיות. בדו"ח המקיף שהפקנו על מגרטות רכב בלתי 

חוקיות בצפון הארץ התברר כי שום משרד ממשלתי אינו אוכף 
את התחום. אתרים אלו מזהמים את הקרקע, 

משיבים לשוק הרכב חלפים לא מבוקרים 
ומשמשים קרקע פורייה לארגוני פשיעה. דו"ח 

זה יוביל להמשך פעילות בכנסת ובבתי המשפט.

157,639 ק״מ רכזי השטח שלנו 
חרשו את הארץ לאורך

 381 
תיקים מהם 185 תיקים חדשים

27 ימי עיון, הרצאות ופאנלים 
בסוגיות קרקע ומדיניות   

והשתתפו ב

כדי לפקח על

קידום מדיניות 'מבחן הנגב' 
בשנה האחרונה פרסמנו את 'מבחן הנגב' – תוכנית כוללת להסדרת ההתיישבות 
הבלתי חוקית של הבדווים בנגב – והרשות להסדרת ההתיישבות הבדווית החלה 

ליישם חלקים ממנה. השנה התמקדנו באזורים מסוימים כדי להניע בהצלחה את גלגלי 
ההסדרה הן באפיק של פינוי והעתקה ליישובי קבע, כגון במקבצים הבלתי חוקיים 
חיראן ואל מיסק, הן באפיק של הפעלת לחץ מצידנו לזירוז הליכי הסדרה ושיווק 

מגרשים ביישובים כגון אום בטין ואל סייד. 
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משפט
בג"ץ ארנונה אבו בסמה 

השנה נרשמה פריצת דרך בעתירה שאנו מנהלים מאז שנת 2014 בדרישה מהמועצות 
הבדוויות לגבות ארנונה מתושביהן. משרד הפנים הודה בבג"ץ כי העתירה מוצדקת 

וכי המועצות מתנגדות באופן לא חוקי לגביית ארנונה. בג"ץ קבע לו"ז להקמת מערך 
גבייה ורישום נכסים ולשליחת שומות לעסקים. נמשיך לפעול עד להסדרת הסוגיה.  

מדד איזון בג"ץ 
בקיץ פרסמנו את דו"ח המעקב 'הכול מדיד', המנתח את היחס של בג"ץ לעתירות 

מימין לעומת יחסו לעתירות משמאל. באמצעות מדדים אמפיריים בחן הדו"ח יותר 
ממאה עתירות שהוגשו בשנים האחרונות על ידינו, ומנגד על ידי ארגוני שמאל, 

בסוגיות של בנייה בלתי חוקית. תוצאות המחקר 
אכן הוכיחו את תחושת הבטן: בג"ץ מפלה לרעה את 

עתירות הימין. 

הכל מדיד
 מדד האיזון של בג"ץ 

לשנת 2018

 ~ תמוז תשע"ח  יוני 2018 ~

84%

ימיןשמאל

13%

58%

ימיןשמאל

21%

30.5

ימיןשמאל

18.5

248

ימיןשמאל

342

44%

ימיןשמאל

1.7%

מספר ימים לתגובה מקדמית

מתן צו על תנאיימי המתנה לדיון ראשון

נוכחות הנשיא/ה בהרכבמתן צו ביניים

ממצאי דו"ח 'הכל מדיד' 2018

2.64

ימיןשמאל

1.06

מספר דיונים לעתירה

33.3

ימיןשמאל

16.7

אורך חיי העתירה (בחודשים)
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ביר הדאג' 
ביר הדאג' היא התיישבות בלתי חוקית של מאות משפחות בדוויות שפלשו לאדמות 
מדינה ולקרקעות פרטיות של יהודים בשנת 1995. אף שהמדינה הקימה להם יישוב 
והציעה להם פיצויים מפליגים חסרי תקדים, הם מסרבים לפנות את השטח. בשנת 
2013 עתרנו עם מקצת בעלי הקרקע הפרטית, והשנה הגשנו עתירה חוזרת לאחר 

שהשתנו התנאים שבית המשפט הסתמך עליהם בזמנו. נוסף על כך אנחנו מפעילים 
לחץ ממוקד על גורמי האכיפה על ידי בדיקה חודשית של הבנייה בשטח באמצעות 

צילום אווירי, וכן הוגשה תביעה אזרחית נגד הרשות המקומית ופורסמו פרסומים 
בנידון באמצעי התקשורת. 

עתירות חדשות 27
לצד ניהולן של 17 עתירות 

פעילות משנים קודמות

 מכתבים לגורמי 364
ממשל, משפט ואכיפה

עורכי הדין שלנו הגישו השנה

ותכתובת 
משפטית של

שמירה על שטחי האש 
בג"ץ הוציא צו ביניים בעתירה שהגשנו במאבק נגד בנייה בלתי חוקית בשטח 

אש 918 בדרום הר חברון. הצו מונע את המשך סלילת 'ציר ההברחות', המאפשר 
מעבר חופשי למבריחים בין דרום הר חברון לבקעת ערד. כמו כן נידונה עוד 

עתירה שהגשנו נגד בנייה בלתי חוקית מסיבית בשטח אש 917. 
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מדיניות וחקיקה
סיוע משטרתי לרשויות האכיפה 

אחת הבעיות הקשות ביותר המובילות לחוסר אכיפה במגזר הערבי היא סוגיית הסיוע 
המשטרתי לגופי האכיפה למיניהם, הטוענים כי המשטרה איננה נענית לבקשות הסיוע 

שהם מפנים אליה. המשטרה מצידה טוענת כי היא נענית לבקשות ועומדת ביעדיה. 

כדי לגבש תמונת מצב אמיתית ויעילה אנו פועלים לגיבוש נוהל רשמי, אחיד ושקוף 
שיסנכרן את כלל בקשות הסיוע מצד כללי גופי 

האכיפה במדינה ויאפשר בקרה מיטבית של הכנסת 
והממשלה על היקפיה האמיתיים של פעילות 

המשטרה באכיפת חוקי הבנייה. 

בשנה האחרונה, לאחר שאיגמנו מידע מגורמי 
האכיפה למיניהם, הובלנו לקיום דיון בוועדת 

הפנים של הכנסת כדי להוכיח את נחיצות הנוהל 
שאנו מציעים. בדיון התברר כי אין נוהל אחיד 

ושקוף לבקשות סיוע, וממילא אי אפשר לקבוע אם 
המשטרה ממלאת את חובתה. כמו כן התבהר כי 

יחידת המשטרה הייעודית מתפ"א )מנהלת תיאום 
פעילות אכיפה(, שהוקמה במיוחד לאכיפת חוקי 

הבנייה, אינה עומדת ביעדיה, מופנית למשימות זרות 
ללא אישור הדרג המתאים ופעמים רבות מבטלת 

משימות אכיפה ללא סמכות. בעקבות הדיון התרתה 
הוועדה במשטרה לתקן את ליקוייה בטרם תיקנס במיליוני שקלים. 
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שטחי מרעה – שמירת אדמות המדינה
מגדלי הבקר והצאן החוכרים אדמות מרעה מהמדינה מסייעים בשמירת השטחים 

הפתוחים לדורות הבאים. אנו שותפים בקידומה של הצעת חוק שתאפשר למגדלי צאן 
ובקר להתגורר בשטחי המרעה מגורים חוקיים ומפוקחים. נוסף על כך אנו פועלים 

להסדרת מענקי רעייה לחקלאים יהודים ביהודה ושומרון, המקופחים בתחום זה. 

מעקב אחר יישום תיקון חוק התכנון והבניה
בשנה שעברה השלימה הכנסת את חקיקת פרק האכיפה בחוק התכנון והבנייה, והיה 

לנו תפקיד מרכזי בתהליך, הן בהצפת הבעיות שדרשו תיקון הן בהליך החקיקה עצמו. 
החוק החדש מספק שיפור ניכר בתחומים מספר: צמצום מרחב הפעולה של עבריינים 

בבתי המשפט, מתן כלים יעילים יותר לפקחים כגון החרמת כלים וצווים מנהליים, 
הגדלת ההרתעה על ידי הגדלת קנסות, הכפפת הוועדות המקומיות ליחידה הארצית 

לפיקוח על הבנייה ועוד. פניית חופש מידע שהוצאנו חשפה השנה כי רוב הרשויות 
המקומיות בישראל עדיין אינן מדווחות כחוק על היקף הבנייה הבלתי חוקית בתחומן 

ועל פעולות האכיפה שננקטות. המידע הוצף בתקשורת ויועבר לכנסת, לממשלה 
ולבתי המשפט כדי לחזק את החוק ולעקוב אחר יישומו. 

אישור חוק הגמלים  
הכנסת אישרה השנה את תיקון 
החוק שהובלנו עם חבר הכנסת 

בצלאל סמוטריץ', הצפוי להגביר את 
ההרתעה ואת האכיפה 

לצמצום תופעת הגמלים 
המשוטטים בנגב בתקווה 

שיביא סוף לתאונות 
המסוכנות ויחזק את 

המשילות במרחב.
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אקדמיה 
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. 

הקמת קואליציית משפטנים 
בשנה האחרונה גיבש המרכז מאגר של משפטנים בכירים ומומחים לדין הבין-לאומי 

המוציאים חוות דעת ותגובות על סוגיות אקטואליות בנוגע לדיני יהודה ושומרון והדין 
הבינלאומי. המומחים מסייעים רבות בקידום השיח המשפטי ופתרון סוגיות העולות 

בהקשר זה. בין המשפטנים החברים בקבוצה: פרופסור אבי בל, פרופסור חיים זנדברג, 
עו"ד ד"ר דניאל רייזנר, פרופסור גבי הלוי, עו"ד ד"ר הראל ארנון וד"ר חגי ויניצקי. 

קורסים אקדמיים 
המרכז ממשיך בהצלחה בשיתופי פעולה אקדמיים במספר 
מסגרות וכולל: קורס בדיני יהודה ושומרון במכללת שערי 

משפט, סמינר לסטודנטים מצטיינים ממגוון מוסדות אקדמיים 
בשיתוף ארגון "בסיס חוקי", קורס משותף בנושא המשפט 

הבינלאומי ביו"ש באוניברסיטת בר אילן. 

כנסים אקדמיים 
במסגרת הכנס השנתי למחקרי יהודה ושומרון באוניברסיטת 

אריאל הפקנו פאנל שעסק בכל הקשור למשפט מסחרי ביהודה ושומרון. הפאנל זכה 
לתהודה מכובדת בתקשורת. משתתפי הפאנל הם מכותבי המאמרים בסדרת הספרים 

העוסקים בדיני יהודה ושומרון שהמרכז מוציא לאור.

מחקר בנושא החלת הריבונות 
במהלך השנה האחרונה המשכנו בעבודה מאומצת בהוצאת ספר שיעסוק בסוגיית 
החלת הדין הישראלי ביהודה ושומרון. הספר סוקר סוגיה זו סקירה רחבה על שלל 

היבטיה והשפעותיה על סוגיות ביטחוניות, כלכליות, דמוגרפיות ועוד. הכותבים הם 
אנשי אקדמיה בכירים אשר נרתמו למיזם חשוב זה. הספר צפוי לצאת במהלך 2019. 
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מחלקת חו"ל
החטיבה הבינלאומית של רגבים מתרגמת ומתאימה את פרסומי "רגבים" 

לקוראים בחו"ל, ומפיצה מידע וחומרים רלוונטיים לציבור דובר אנגלית ברחבי 
העולם. חומר זה משמש מקור מידע מוערך לחברי כנסת ולשרים המסתמכים על 
החומרים שלנו, הן בפניה לתקשורת זרה והן במהלך ביקורי דיפלומטים ואח"מים 

ממדינות זרות. 

בשנה האחרונה התרחבה נוכחותה התקשורתית הבינלאומית של רגבים, עם 
סיקור עיתונאי בכלי תקשורת מרכזיים, ביניהם:

 Fox News, The New York Times, The Financial Times, Sky News, the Jewish News 
 Syndicate, YNet News The Jerusalem Post, The Times of Israel, Israel National
News, World Israel News, ILTV, i24News, Kol Yisrael, The Jewish Press, Arutz 7

וכן בכלי תקשורת מרכזיים נוספים בשפה האנגלית, בעיתונות המודפסת 
והמשודרת, בטלוויזיה, ברדיו ובאינטרנט. 

ראיונות, מאמרי דעה, ידיעות חדשותיות, וניתוחח עומק שהוכנו על ידי החטיבה 
הבינלאומית שלנו הופצו בהרחבה, נקראים ומצוטטים על ידי עיתונאים 

ומקבלי החלטות ברחבי העולם. בנוסף, ראיונות מעמיקים, חומרי רקע, מאמרי 
דעה וידיעות חדשותיות על פעילותנו הופיעו בתקשורת הגרמנית, ההולנדית 

והאוסטרית, ובכלי תקשורת אירופאיים נוספים.

בשנה החולפת, החטיבה הבינלאומית ערכה עשרות סיורי למידה לעיתונאים 
זרים, חוקרים, קבוצות לימוד, פעילים פוליטיים וכן לאנשי שגרירות ארה"ב 

בישראל. סיורים אלו אפשרו לנו להציג את המחקרים והעמדות של רגבים באופן 
בלתי-אמצעי, להציף ולהסביר את האתגרים, ולהאיר את העובדות בשטח.

Mordechai Sones, 5/21/2018 ,ח"עשת ןויסב 'ז

Regavim

The Regavim movement for protecting Israel's resources welcomed approval of regulations 
in the Interior Committee tonight allowing for administrative fines for illegal construction and 
breaching demolition orders.

"After years of stalemate, the moment of truth has now arrived where we'll see whether the 
State will act against this national plague," Regavim said.

The Administrative Offenses Regulations approved today by the Interior and Environmental 
Protection Committee state that for the first time administrative fines will be imposed for 
building violations and deviations. Fines range from NIS 8,000 to NIS 300,000 and will be 
imposed according to different variables: the size of the building, the location of the 
building, construction offenses and usage offenses, private or corporate construction, and 
more.

Regavim, which operates in the field of enforcement and legislation against illegal 
construction throughout the country, calls this "an important first stage".

"In the State of Israel there are hundreds of thousands of 'hardcore' illegal structures, and 
this does not take into account structures with building irregularities," explains Regavim's 
Policy and Legislation Director Meir Deutsch.
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Organization of Regavim petitions Supreme Court 
to evacuate 3 Palestinian Communities

Hebron, ALRAY - Regavim, an Israeli non-governmental organization, petitioned the Israeli Supreme 
Court to evacuate three Palestinian Bedouin communities, south of Hebron in the occupied West Bank on 
claims that they are illegal and built without permits.

The lawsuit petition stipulates that Regavim has rejected to establish a Palestinian city at Mount Hebron 
for the fact that it poses a threat to the future of settlement in the area.

Regavim handed over Bedouin residents at a number of Palestinian Khirbets, east of Yatta city, south of 
Hebron a copy of the petition file submitted to the Supreme Court against Israeli ministers, IOF, and the 
EU on the grounds that the later allowed the establishment of a city for Palestinians in the southeastern 
foothills of the West Bank.

Ibrahim al-Hathalin, an activist in nonviolent resistance against Israeli Settlements and the Annexation 
Wall, stated that the files handed over to the Palestinians include 25 pages with 60 inciting articles against 
Palestinian residents in 3 Palestinian Khirbets: Umm al-Khair, Khashm al-Daraj and 'Arab al-Najdah.

The seventh article of the lawsuit petition stipulates that this area is labeled within the shooting zones of 
the Israeli army, and that Palestinian Bedouins established an illegal city of about 1600 structures on lands 
declared as state lands that are classified among Area C of the West Bank, where the Israeli occupation 
retains total civilian and security control.
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UN accused of illegal building at agency HQ in Jerusalem
By Ben Evansky, , 

Published February 09, 2018 

Fox News

An aerial view of the U.N. compound as it looks today. The green line is the current compound, the red line marks the original 
dimensions allotted by the Israeli government for use by the U.N. It has constructed additional buildings, a gas station, storage 
facilities, and more: all without building permits or oversight of any kind. (Regavim) 

A United Nations agency has been accused of breaking Israeli law by improperly expanding its Jerusalem headquarters.

According to Regavim, an Israeli non-governmental organization (NGO), the accusations include illegal encroachment and seizure 
of public property.

The agency being blamed is the United Nations Truce Supervision Organization. Incidentally, UNTSO is based in the same south 
Jerusalem neighborhood where the new U.S. Embassy will soon relocate, following President Donald Trump’s decision to move it 
from Tel Aviv last year.

Regavim says it first discovered the U.N. agency's building activity in March of last year, and petitioned Israel’s Supreme Court to 
get the government to enforce the law.

The NGO describes itself as a “research-based think tank and lobbying group dedicated to the preservation of Israel’s resources 
and protection of Israeli sovereignty through unbiased application and enforcement of the law.”

Regavim’s spokesperson, Naomi Kahn, showed Fox News aerial pictures that she said reveals the illegal building. She explained 
that the unlawful work include demolition of historic buildings, construction of an illegal storage facility and a gas station, which she 
said has caused environmental damage to the surrounding area. Kahn said, “To make matters worse, the compound has grown 
through illegal encroachment and seizure of public property from 11 acres to just over 19.”

Eugene Kontorovich, a professor of international and constitutional law at Northwestern University, told Fox News that Regavim’s 
lawsuit is aimed against the Israeli government to compel them to enforce the law, but the U.N. is shielded by its longstanding 
immunity. “Immunity means they cannot be sued in court — even if the court agrees their action is unlawful.”

He said, “The U.N. is behaving absolutely lawlessly in Jerusalem. Even if it considers Israel an occupying power, it is bound to heed 
the municipal and safety regulations of such a power, which are entirely lawful. The U.N. does not own the building and does not 
pay rent.”

Last summer an understanding was reportedly reached between U.N. Secretary-General António Guterres and Israeli Prime 
Minister Benjamin Netanyahu during Guterres’ visit to Israel. It’s unclear what was exactly agreed upon since neither side 
responded to Fox News with a clear answer.

When asked by Fox News for an update, Stéphane Dujarric, the spokesman for the U.N. Secretary General Antonio Guterres, said 
he had nothing new: “No, no change that I’m able to report to you.”
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תקשורת ורשתות חברתיות
"עשית ולא פרסמת – כאילו לא עשית". חלק נכבד מהפעילות שלנו מתרחש מאחורי 
הקלעים, אולם את מה שאפשר וצריך לספר אנחנו מתאמצים להביא לידיעת הציבור 

בתקשורת הכללית, בתקשורת המגזרית והמקומית וברשתות החברתיות. 

בשנה האחרונה פורסמו קרוב ל-1,000 אייטמים וידיעות יזומות לצד מאות רבות של 
אזכורים נוספים בתקשורת הישראלית והזרה. 

השינויים שיצרה חברת פייסבוק באלגוריתם החשיפות 'חתכו' את היקף החשיפה 
הטבעית )ללא קידום ממומן( של ארגונים ברשת פייסבוק, ועם זאת הדף שלנו 

בפייסבוק צמח ב-10% לערך לאורך השנה, ועוקבים אחרי פרסומיו היום כ-37,000 
אוהדים פעילים שמגיבים על מאות הפרסומים ומשתפים אותם. 

אנו מעדכנים בזמן אמת על הנעשה בשטח, באולמות בתי המשפט ובוועדות הכנסת. 
לגולשים מתאפשר להתחבר לעשייה אקטיבית באמצעות פנייה לגורמי שלטון ואכיפה 

ברשתות החברתיות. הדף בפייסבוק משמש גם פלטפורמה ליצירת קשר ולדיווח על 
פעילות בלתי חוקית של בנייה, פגיעה בטבע וזיהום סביבתי. 

במהלך השנה פרסמנו ברשתות החברתיות קרוב למאה סרטונים וכתבות וידאו 
בנושאי הליבה של פעילות רגבים. סרטונים אלו זכו לכמיליון צפיות רק בדף שלנו 

בפייסבוק שלנו ובעוד מאות אלפי צפיות בכלי תקשורת ופלטפורמות נוספות.

גם ברשת טוויטר, שזוכה לפופולריות רבה בקרב פוליטיקאים ואנשי תקשורת, אנחנו 
מצייצים בכל הכוח, וכשצריך לא מהססים גם לנקר... 
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6 מיליון
חשיפות

ב-88 סרטונים שפרסמנו
מעל מיליון צפיות

 1295 
הופעות ואזכורים של 
רגבים בכלי התקשורת

פרסומי הפייסבוק הגיעו  
ל

חשיפות בטוויטר, 
ואלפי עוקבים חדשים 

לאורך השנה

מיליון וחצי
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15.8.2018 "תנועת רגבים: "הפוליגמיה במגזר הבדואי גורמת להונאת ענק
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תנועת רגבים: "הפוליגמיה במגזר הבדואי גורמת להונאת
ענק"

אבישי גרינצייג, יאסר עוקבי 06/07/2018

      

אייל גולן ופאר טסי
מתכסחים בגלל אביב…

צלבי קרס רוססו על בית
כנסת בפתח תקווה

ארה"ב: מהגר ירדני זעם
שבתו התנצרה - ורצח…

לראשונה בארה"ב:
טרנסג'נדרית ניצחה…

התגלה שיר אבוד של
אריק איינשטיין. צפו

כוכבת הפורנו שתבעה
את טראמפ קיבלה ג'וב…

גוגל
תבט

נתונים רשמיים של המוסד לביטוח הלאומי המתפרסמים בעקבות בקשת חופש המידע של תנועת רגבים חושפים כי בשנת 2017 קיבלו נשים בדואיות
המוגדרות חד הוריות סכום של 103.5 מיליון שקלים עבור הבטחת הכנסה. מדובר בכ- 5% מכלל גמלת הבטחת ההכנסה שחולקה על ידי המל"ל העומדת

על כ-2 מיליארד שקלים.

 

© סופק על ידי מעריב

לטענת תנועת רגבים, הונאת ענק של הביטוח הלאומי בהיקף של כמאה מיליון שקלים מדי שנה, היא המנוע הכלכלי המאפשר את פריחת הפוליגמיה
במגזר הבדואי. כמו כן טוענת התנועה, כי לאור הקיצוץ החריף בקצבאות הילדים לפני למעלה מעשור, מצאו המשפחות הפוליגמיות אפיק הכנסה חדש -

קצבאות הבטחת הכנסה לנשים המציגות עצמן כחד הוריות.
 

מאחר והפוליגמיה אסורה בישראל על פי חוק, הנשים הפוליגמיות לא נרשמות כנשואות, אלא כרווקות עם ילדים, או שהאישה הראשונה מציגה אישור
גירושין פיקטיבי בעזרת בית הדין השרעי, ומגדירה את עצמה כחד הורית.  מן הנתונים שנחשפו היום, עולה כי בשנת 2012 קיבלו נשים אלו קצבאות

הבטחת הכנסה בסך של 91 מיליון שקלים - 3.6% מההוצאה על קצבאות אלו באותה שנה - משמע שמספר המשפחות המשתתפות בשיטת הונאה זו
צמח באופן ניכר בתוך 5 שנים. 

 
ברגבים מודים כי נשים רבות במגזר הבדואי אמנם סובלות מאבטלה או מהכנסה נמוכה, אך אילו היו רשומות כנשואות, כפי שהן באמת, הן לא היו זכאיות

לקצבה הבטחת הכנסה של אם חד הורית, הגבוהה משמעותית מקצבה רגילה, הנמדדת לפי מבחן הכנסה משפחתי. רבות מהן לא היו זכאיות לקצבה כלל,
בשל הכנסת בן זוגן.

 
דוח שהוגש השבוע לשרת המשפטים קובע, כי ישנן 7,269 נשים בדואיות המוגדרות "רווקות חד הוריות עם ילדים", לצד מאות נשים נוספות שנרשמו

כגרושות וילדו לאחר הגירושין ילד למי שממנו התגרשו לכאורה. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אחוז המשפחות החד-הוריות עם ילדים בקרב
הבדואים הוא הגבוה בארץ - 10.2% מכלל המשפחות הבדואיות, לעומת 5.8% משפחות חד-הוריות יהודיות עם ילדים במחוז המרכז. 

 
נתוני הביטוח הלאומי מלמדים אף הם, כי 10% מהנשים הבדואיות שקיבלו מענק דמי לידה, הן חד הוריות. מאחר והמגזר הבדואי הוא שמרני ומסורתי,

המסקנה המתבקשת היא שרוב הנשים הללו אינן רווקות או גרושות, אלא כאלו המנהלות אורח חיים משפחתי עם אבי ילדיהן.

בתגובה לפרסום הנתונים בעקבות בקשת תנועת רגבים, חבר הכנסת סעיד אלחרומי מ"הרשימה המשותפת" אמר ל"מעריב": "לא מפתיע שתנועת רגבים
הימנית קיצונית תמשיך להסיט נגד האוכלוסיה הבדואית ולנסות לקלקל את יחסי שיתוף הפעולה והדו-קיום בנגב בין יהודים וערבים תוך הצגת חצאי

עובדות ונתונים מטעים שאינם חושפים את האמת בראיה רחבה ומערכתית. הפעם, הם הרחיקו לכת בהטעיית הציבור ובאי-דיוקים מכוונים". 
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 ייי יייי יי ייי יייי, ייייי "ייייי
 יייי יייייי ייי ייייי ייייי ייייי.

 יייי יי יייי. ייי יייי ייי ייייי ייי
 יייייי ייי ייייי יי ייייי ייי ייייי

יי יי ייייי ייי ייי יייייי יייייי.
 ייייי, יייייי יייי ייייייייי ייייי

 ייי יייי. ייייי ייי יייייי יייייי יי
 יייי ייייי ייייי יי יייי ייי". ייי

 יייי יי יייייי ייייי ייייי ייי יייי
 יי יייייי יייי יי יייייי ייייי יי

יייייי.

עמוד 1

עמוד 1

 ייייי. יייי ייייי ייי
ייייי יייי יייייי

בבבבב
ייי יי

 יייייי ייייי יייי ייי יייי
 יייי, ייייייי ייייי ייי יי

 יייייייי ייי יי ייייי ייי
 ייייייי יי ייי יי יייייייי

 יייייי, ייייי יייי יי יייייי.
 ייי, ייי ייייי ייייי ייייי

 יייייי יי ייייי ייייי ייי יייי
 יייי יי "יייי יי יייייייי ייייי,
 "יייי יי יייייי יי יי, יי

יייי" יייי יייי

י7יייי יייי

 יייי יייי יייי ייייי ייי יייייייי יייייי

 יייי, ייייי ייי יייייי יייי. יייי יייי יייי
 יייי יייי יי יייייי ייייי. יייי ייי יייי יייי
 יייי ייייי ייי ייי יייייי ייייי. יי יי ייייי
 יי ייי יייי יייי ייייי יייייי ייייי יי יייי,
 יייי יי ייייי ייייי ייייי. ייי יייי יייי יייי

 ייייי ייי יי ייייי ייייייי, יייייי יייייייי,
 יייי יי ייי ייייי יייי, יייי יייי יייי יייי

יייי. ייייי ייייי
 יייייייי ייייי יייייייי יייייייי ייי
 ייייי ייייי ייייייי יייי ייייי יייייי ייייי
 יייייי ייייי יייייי ייי יייי, ייייי 40 יייי ייייי

 יייייי. יייי ייייי יייייי יייי, יייייייי יייייי
 ייי יייי, יייייי ייי יי ייייי יייייייי יייייי
 יייי ייייי ייי יייי, יייייי ייייי ייי ייייי

ייייי. יייי ייייייי ייייי ייייייי יי יייי ייי
 ייייי יייי ייייי יייייייי יייי יייייי

 ייייי ייייי ייי, יייי יייי יייייי, יי יייייי
 יייייי ייי יייי, ייייי יייייי ייייי יי יייייי

 ייייי יייייי יייייייייי. ייייייי יייייי יי
 ייייי יייי יייי יי יייי יייי יייי ייייייי ייי

 יי יייי יייי יייי יי יייייי יייייי ייייי
 ייייי ייייי ייי ייי, ייייי ייייייי ייי

 ייייי, יי יי יייי. יייי ייי יי יייייי יי ייייי
 ייייייי יייייי, יייייי ייי ייייי יי יי ייייי

 ייי יי ייייי יייי יייי ייייי יייייייי ייי יי

יייי. יייי
 ייי יייי ייייי יייי", יייי יי "יייייי

 יייייי ייייי יייייי, ייייי ייי ייי, יייי ייייי,
 יי יייי, ייייי יייי יייי יייי "ייי ייייייי.

 יייייי ייייי יייי ייי יי יייי ייייי. ייייי ייי
ייייי יי יייי. יי ייייי ייי יייייי ייייייי

ייי: יייי ייייייייייי,
 ייי יייייי, ייי יייייי ייייי "ייי

 ייייייייייי יייייי ייייי יייי
 י1 ייייי. ייי יי יייייי יייייי
 יייי, יי יי ייייי, יייי יייי
 יייייי יייי ייי יייי יי ייי

ייייייי" ייי ייי ייי ייייי

 יי ייייי, ייי יי יייי יייי ייי יייי ייי ייייי
 יי ייייייי. יייי ייייי ייייי ייייי יייי יייייי

 יייייי יייי יי ייייייי יייי ייייי ייי ייי יייי
יייי. ייי ייייי", יייייי יייייי יייי, יייי ייי

 יייי ייי ייי יייי, יי יי יי יייי יייייייי
 יייייי יייי ייי ייייי ייי ייייי ייי יייי

 יי ייייי יייי ייי יייייי ייי "ייייייי ייי. יי
 יייייי ייייי יי ייייי, ייי יי יייייי יייי.

 ייייי ייי יי יי יייי, יי "יי ייייי. ייי יייייי",
 ייי יייי יייי יי יייי. ייייי יייייי יייי, יייייי

 ייייייי ייי יי ייייי. יייי יייייי יייייי,
 יי ייי ייי יייייי. יי יי ייייי, ייי יייייי
יי". ייי ייייי

< יייי ייייי ייי
 ייייייי יייי יייייי יייייי יייייי ייייי יייי

 ייייייייי יייייי יייי ייייי ייי ייייי, ייייייי
 "יייייי ייי. ייי יי יי ייי ייייייי, יייייי ייי
 יייי, יייייי ייייי יי ייי ייייייי יייי יי

 יייי ייי", יייייי יייי ייי יייייי יייי יייי
 ייי יייייי, ייייי יייי ייייי "יי יייייייי.

 ייייי יייי. ייי ייי יי יי יייייי, יייי ייייייי
 ייייי ייי יייייי. יייי יי ייי, ייייי יייייי

 ייייייי ייייי, ייי ייייייי יייייייי יייייייי
 יייי יי ייי. יי יי ייי יייייייי, ייי יי, ייי ייייי

 יייייי ייייי יייייי יייי ייייי יייייי ייי
יי". יי ייייי יי ייי יי יייייי ייי ייי,

 ייייי ייי יייי יייייי", ייי יייייי ייייי "ייי
 יייייייייי יייייי ייייי יייי "ייי יייייי,
 יייי יייי יי ייייי. ייי יי יייייי יייייי
 יייייי יייי ייי יייי יי ייי יייי, יי יי ייייי,
 יייייי, ייייי יי יי יייייייי. ייי ייי ייי ייייי

 יייייי, יייי ייי .M16 יי ייי יייייי ייי
 יי ייייי. יייי ייייייי יי יייי? ייי יייי ייייי
 יייייי יייייי יייי יייייי יייייי יייייי, יייי

יייייייי". ייייי יייי יייי ייייי ייי יי ייייי.
בבבב? בבבבבבב בב בבבב בבבבב בב

 יייי יייייי יי יייייי יי יי, יי יייי יי "יייי
 ייי יייייי ייייי ייי. ייייי יי יייי יייי. יייי
 יייייי יייי יייי. ייי ייייייי יי יייייי יייי

 ייייי יייייייי, יי יייייי ייי יייי, יייי ייייייי
 ייייי ייייייי, יי יייייי ייי יייייי ייייי ייייי

יייי. יייייי יי ייי יייייי, ייייי ייייייי
 יייי. ייי ייייי יי ייייי יי ייייי יי "יי

 יייי, ייייייי ייייי? יי ייי יייייי ייייייי
ייייי יייי יי? יייי ייי ייייי. יי ייייייי

 ייייי ייי ייי יי ייייי יייייי. ייי ייייייי ייי
 יייייי ייי ייייי יי יי יייי. ייי ייייייי ייייי,

 יי ייייי יי ייי ייייייי. ייייייי יייייי יי
יייי". יי יי. יייייי ייי יייי ייייי יי יייייי,

 ייייי ייייי, יייייי יי יייי ייייייי "יייייייי
 יייי יייי ייייי", ייייי ייי יייי ייייי יייייי

 יי "יייייי יייי. ייייייי יייייי ייי ייי,
 יייי, ייי ייי ייייי יייייי יייייי ייייי יייי ייי
 יייייי יייייי ייי יי ייייי. ייייי יי יייי יייי

 ייי ייי, יי ייייי יייי ייי ייייייי יייי ייייי. יי
 ייייי ייייייי ייייי. ייייי יייייי ייייי ייי יי

 יייי יי יייי יייייי. ייייי ייייייי יייייי

יייי. ייי ייייי", יייי יייי
 יייייייי, ייייייי ייי יי יייי ייי יייי יי

 יייייי. יייייייי יייייי יי ייייי יייייי ייי
 יייי. יי ייי ייי יי יייי. יי ייייי ייייי יי "יי
 ייייי יייי יי יייי ייייי ייייי. ייי ייייי, ייי
 ייי ייייייי, יי: ייי יייי יייי ייייי יייי יי
 יי ייייי ייייי. יייי ייי ייי יייי יי ייייי. יי

 יייי ייי יייי ייי ייי ייי יי, יי יי ייייי ייייי
 ייי יי ייייייי ייייייי ייי יייייי. ייייי ייייי

 ייייי יייי יייייייי יייייייי ייי יייייי, יי

ייייי". יי יייי

יייי ייייי ייי
 יייי ייייייי ייי יי ייייי ייי יייי ייייי

 יייי יייי יייי יי יי יייי יייי יייי. יייי
 יי "יי יייי. ייי יייי יייייי יי יייייי יייי,
 יייי ייי יייי יי ייייייי. ייייי ייייי יי ייייי

 ייייי, ייייי ייייי יי יייי. ייי יייי יייייי
 יי יייי ייייי ייייי יייי יייי, ייי ייייי

 ייי ייי יי ייייי יייייי יייי יייי ייייי ייייי.
 ייייי יייי יי ייי ייייי ייי. ייייי יייייי

 יייי ייי יייי. יייי ייייייי יייי ייי ייי,

ייייי".
 יייייי יייי ייי ייי ייייייי, ייייי יי ייי
 ייייי "ייי יייי. ייייייי יייייי יייייי ייייי
 יייייי יי יייייי ייייי יייי ייייי יייי ייייי

 ייי. ייי יייייי ייייי יי ייי יי ייייי, יייייי
 יי ייי יי ייייי ייי ייי ייייי יייי ייי, ייי
 יייי. יייי ייי ייייייי יייי יייייי, יייי ייי

 יייייי יייייייי, יייי יייייי ייייייי יייי
 יייייי יייייי ייייי יייי ייי, יייי ייי. יייי

 ייייי יי יי יייי. ייי יייי יי יייייי יייייייי
 יייי ייי ייייייי ייייייי יייייי יי יייייי.
ייייי יי ייייי יייייי יייי, ייייייי יייייי

יייייי". יי ייי יייי
 ייייייי יייייי ייי יייייי ייייי "ייי
 ייי ייי, יי יייי יייי יי יייי יייי", ייי יייי

 יייי ייייייי "יייייי יי יייייי ייי, יייייי
 יייייי יייי יייייי יייי יייי ייי יייי. ייייי

 יי יייי יייי יייייייי יייייי יייייייי ייי

ייייי".
 יייי יייייי", יי ייייייי יייייי ייי "ייי

 יייייי', יייייי ייייייי ייייי יייי ייייי, יייי
 ייייי ייי ייי יייי "יי יייי. יייי ייי יייייי
 יי יייי, יי יייייי יייי, ייייייי יי ייייייי
 ייייי יייייי ייייייי, ייייי, יייי ייייי יייייי,

 ייייי ייי יייי יי יי ייייייי יי יייייי יייי. יי
 ייייייי יי ייייי ייייייי ייייייי יי ייי.

 יייייי יי יי ייייי יייי יי ייייי יייי יייייייי,

יייי". ייי יי ייייייי
 ייייי ייייי יייי", ייייייי ייי ייי, יי "ייייי

 ייייי: יייי יייייי "ייייייי ייייי. יייי יי
 ייייי ייי ייייי ייייי, ייייייי ייי ייי יייי
 ייי יי יייייי. ייייי יייייי ייייי יי יייי
 ייי יייי ייייייי. ייי יייי, יי יייי יייייייי יייי

 ייי יייי, ייייי יייייי יייייי ייי יי ייי ייייי
 ייייי ייי יייי ייי יייייי ייייייי, ייי ייייי

 ייייי. יייי יי יייי יייי יי יי יייייי יי
 יייי יייייי יי ייייי. ייי ייייי יייייי ייי

 ייי יי ייייי, ייייי ייי ייייי יי ייייייי
 ייייי יייייייייי ייייי ייייי ייייייי יייי

ייייייי". יי ייייי יי ייייי יי ייייייי.
 "יייייי יי יייייי יייי ייייי יייייי

 יייייי, יייייי ייי ייייי, ייי ייייייי ייייי

 יייי. יייייי יי יייייי ייייי ייייי ייייי
 יייייי יייייי יייי ייייייייי יייייי ייייי

 יייי. ייייי ייייי ייייייי ייייי, ייייי ייי
 ייייי ייייי, ייייי יייי ייייי 2017 יייי

 יייי 1,137 יייייי יייייי 2,225 יייי יייי ייי
 יי (ייייי ייייי יייייי יייי יייייי ייי ייייי

 ייייי יייייי 42 ייי ייייייי, ייייי יייייי 9.5
 יייייי ייייייי ).2016 יייי יייי יייייי יייי

 ייייי יייי, יייייי ייייי ייייי יי ייייייי
 יי יייייי, יייי ייייי יייייי 15,000י ייייי

יייי. ייייי יייי ייייי יייייייי, יייי
 ייייי יייייי, ייייי ייייי ייייי "ייייי

 ייייי יייייי יייייי ייי ייייי, יי יייייי
 ייייי, ייייי ייייי ייי יי יייייייי ייייי יייי

 ייייי ייייי ייייי ייייייי יייי ייייי יייייי
 יייי יי יייייי ייי ייי יייי, יייייי ייייייי

יייייי". יייי יייייי ייי
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2212 בבב בבבב ייייייי, יייייי יי יייייי יייי ייייי
 ייייי יי יייייייי יייייי ייייי

 ייייייי יייי יייי ייי יייייי •
• יייי ייייי ייייייי ייי יייי,

 יייי יי ייייייי: ייייייי ייייייי
יייייי: • יייי יייי ייי ייי יייי,

09 י1יי • יייייייי ייי יייייי

בבבבב בבבבב בב בבבב

בבבב �\� בבבבב ��� בבבבבב בבבבבבבבבבב בבבבבב בבבבבב בבבבב בבבבבב בבבבב

ייייי יייי י יייי יייי
 40 ייייי יייי ייייי ייי ייי יייייי ייייי יייייי יייי ייייי יייי

י,יייייי יייייי ייייייי יייי ייייי יייייי יייי "יייי ייי: יייי •

ייייי ייייי בב,1ב בבב

 בבב בבבבב, בבבבב בבבבב 4
V בב בבבבב, בבבבבב בבבב

 בבבבבבב בבבב בבבבב בבבב בבב
 בבבב בבבב בב בבבבבבב, בבבבבב

 בב בבבבבב בבבב בב בבבבב בבב,

 בבבב בב בבבבבבבבבב בבבבבב
בבב בבבבבב, בב בבב בבב בבבב בב

בבבבבב. בבב בב בבבבב
 ייייייי ייי ייייי יייייי

 יייי יייייי, יייי יייי יייייי

 ייייי יייי ייייייי יייייי יייי
 ייייי יייייי, ייייי יייי יייי
 ייייי M-16 יייי יייי ייי יייי

-יי ייייי, ייייי ייי ייי יייייי,
 ייייי יייי יייי, 40 יייי ייי

 ייייי יייי ייי יייייי, יייייי.
 יייי יייייי, יייי ייי יי יייי

 ייייי. ייייי ייייי ייייי יי יי

-יי ייייי ייייי ייייי יייייייי
 יי יייי יייי ייייי יייי ייי,

יייי.
 יייי יייייי יייייי יייייי

-יייי ייייי ייי יי יייייי יייי
 ייייייי ייייי יייייי ייייי יי

 יייייי ייייייי. יייייי ייייי
 יייי ייייי ייי יי ייי ייייייי

 ייייי יייייייי ייייי ייי יי ייי
 ייייייי יייי. ייי יייייי ייי

-יייי ייייייי ייייי ייייייי
 יייייי ייייייי יייי יייייי ייי

 יייייי, יייייי. יייייי יייייי
יייי יייי, ייייייי ייייי יייי

 יייייי ייייי יייי יייי, ייי
ייי. ייייי

 יייייייייי ייייי יייייייי
 יי ייייי יייייי יייייי יייי

 ייייייי ייייי יייי יייי ייי
-ייי יי יייי ייי ייייי ייייי

 יייי יי ייייי יייייי ייי, ייי.
-יייי ייי יייי ייייי ייי יייי

 ייי"ייייי יי יייי ייייייי יי.

 ייייי ייי, ייייי, ייי ייייייי
 יי יייייי ייייי יייייי יייייי

יייי". יייייי
 "ייייי ייייייי: יייי ייי

 יייייי יייי ייייייייי יייייי

 ייייייי ייייי, ייייי ייי יייייי
-יייי ייייייי יייי. ייייי ייייי

 יייייי יייייי יי ייייייי יי
 יייייי ייי 15יי יייי ייייי יייי,

-יי ייייייי יייייי, יייי ייייי
 יייי ייייי, יייי ייייי יייייי,

יייי". ייייייי ייייייי ייייי
 יייי יייי, ייייייי יייייי,

 ייייייי "יייייי יייייי: יי יייי
 יייי ייי ייי ייייי, ייייי יי יייי
 יי ייייייי יייייייי יייייייי יייי.
 יייייייי, יייייי ייייי, ייי יייי
 יייייי יייייי יייייי, ייייי יייי

 יייי יייי יייי. ייייייי יייי
 ייייייי, יייי ייייי יייייי

 יי יייי ייי יייייי, ייי ייי
יייייי".
 "יי יייייי: יייי ייייי, ייייי

-ייייי יייייייי יי ייייי יייי
ייייי". יייי יייי יייי ייי
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מבקשים  שדרות  בעיריית 
ממשרד הבריאות לחזור ולממן 
את הפעלת המוקד הרפואי הלילי בעיר. 
זאת בעקבות הפרסום ב"ישראל היום" 
לפיו מהשבוע הבא ייסגר בין חצות 
לשבע בבוקר מוקד טרם שפועל בעיר.

בעיריית שדרות פנו למשרד הבריאות 
וביקשו לאשר את המשך הפעלת המוקד 
ולהעביר את התשלומים הדרושים לשם 
כך. במקביל, ביקשו מרשת טרם להקפיא 
את החלטתם. בתחילת אוקטובר צפוי 
להיסגר גם מוקד טרם בקרית גת בש�
עות הלילה מאותה סיבה, סירוב משרד 
הבריאות להעביר את חלקו בהפעלת 
המוקד ודרישה שלא להעסיק פרמדיקים 

במוקד אלא אחיות ורופאים.
"קיבלנו בתדהמה את ההחלטה של 
משרד הבריאות להפסיק לממן את הפ�

עילות הלילית של מוקד טרם בשדרות, 
שנפתח רק לפני חצי שנה", אמר ראש 
עיריית שדרות, אלון דוידי, "למוקד 
לילי בשדרות יש חשיבות עצומה מעצם 
המציאות הביטחונית וראינו בסבב האח�

רון כמה תושבים שהסתייעו בשירותיו 
הרפואיים של המוקד. אני קורא לסגן 
השר ליצמן לדאוג להחזרת מימון המוקד 
כדי שלא יקרה מצב, שערב חגי תשרי 

המוקד יישאר סגור בלילות".

800 רופאי שיניים 
לרה"מ: אפשר טיפול 

ילדים במסגרת 
"רפורמת השיניים"

800 רופאי שיניים חתמו על 
פנייה לראש הממשלה בנימין 
נתניהו, המחזיק בתיק הבריאות, 
בה קראו לו לאפשר להם לטפל 
בילדים במסגרת "רפורמת השי�
ניים" - טיפולי השיניים בסל 
הבריאות שניתנים לילדים ולבני 
נוער עד גיל 16. כיום הטיפול 

ניתן רק בקופות החולים.
ב�2010 הוכנסו לראשונה שי�
רותי רפואת שיניים לסל הב�

ריאות והוגדר שהטיפולים יינתנו 
במסגרת קופות החולים. ב�2019 
מתכנן משרד הבריאות לתת טי�
פולי שיניים בסל הבריאות גם 
לבני 75 ומעלה. עם זאת, בחוק 
הושארה האפשרות שטיפולי שה�
שיניים יינתנו על ידי "תאגיד 
ייעודי שלא למטרות רווח", והכ�
וונה היא לרופאי השיניים הפר�
טיים. לטענת הרופאים, משרד 
הבריאות וקופות החולים סיכלו 
את הקמת התאגיד. "מאכזב מאוד 
לקבוע שלמרות כל ההחלטות 
האלה והזמן שנקף, עד היום לא 
נמצא שום פתרון להכללת רופאי 
השיניים העצמאיים כנותני שי�

רותי רפואת שיניים במסגרת סל 
הבריאות הממלכתי", כותב ד"ר 
יצחק חן, יו"ר הסתדרות רופאי 

השיניים, במכתב לנתניהו.
מיטל יסעור בית�אור

במעמד נשיאת 
העליון: 1,358 

הוסמכו לעריכת דין
1,358 עורכי דין הגיעו את�

מול אל בנייני האומה בירושלים 
אל טקס ההסמכה שלהם. מדובר 
ב�37.3% שעברו את בחינת הלי�
שכה האחרונה בסיום הלימודים.
בין המסיימים גם עו"ד אליחי 
בן ישי, אחיה של רות פוגל שנ�
רצחה בפיגוע באיתמר. נשיאת 
העליון אסתר חיות בירכה את 
המשתתפים וציינה לטובה את 
העובדה שמעט יותר מחצי מה�

מסיימים הן נשים.
יו"ר  גם  היה  המברכים  בין 
הלשכה, עו"ד אפי נוה, שסיפר 
למתמחים על ההקלות בבחינה 
הבאה שיכללו פיצול הבחינה, 
כפי שפורסם לראשונה ב"ישראל 
היום", וגם הארכת זמן. פיצול זה, 
כך מסר, התאפשר לאחר שהוחלט 
שלא לגלגל את עלות הפיצול אל 
המתמחים והלשכה תישא בעלות 

נוספת זו. 
יאיר אלטמן

גדי גולן

בפסק דין תקדימי קבע בית המ�
שפט בבאר שבע כי שייח' שה�

שתלט עשרות פעמים על אדמת מדינה 
בנגב, במשך יותר מ�20 שנה, ירצה 

מאסר של 10 חודשים. 
אתמול, בית המשפט המחוזי בבאר 
שבע דחה ערעור במה שכונה פרשת 
"אל�עראקיב", והמאסר הוטל על ראש 
השייח'  חוקי,  הבלתי  הכפר  פעילי 
סייאח אבו�אמדעם, הפעיל המרכזי 
בבניית הכפר הבלתי חוקי אל�עראקיב 
על אדמות מדינה, סמוך לצומת להבים.
בד בבד, הורשע אבו�אמדעם ב�19 
עבירות של הסגת גבול, 19 עבירות 
של כניסה למקרקעי ציבור שלא כדין 

ועבירה של הפרת הוראה חוקית. נוסף 
על עונש המאסר בפועל, בית המשפט 
גזר עליו חמישה חודשי מאסר על תנאי 

וקנס בסך 36 אלף שקלים. 
עזיז סייאח טורי, בנו של הנאשם, 
מסר בשם המשפחה: "המאבק שלנו 
נמשך מאז קום המדינה ועד היום. 
הגשנו בעבר בקשה להכרה בבעלות 
על הקרקע ואין החלטה. מאז אנחנו 
חיים בתקווה שתקום ממשלה ותכיר 
בזכויות שלנו על הקרקע. עד היום 
אין החלטה שמכירה בזכויות שלנו. 
במקום להיענות על תביעות הבעלות 
שלנו, פתחה נגדנו המדינה במלחמות 
משפטיות, אזרחיות ופליליות. אנחנו 
מתייעצים לגבי המשך המאבק המ�

שפטי שלנו".

בדואי לא  הוא כפר  אל�עראקיב 
חוקי שהוקם בשנת 1999 על אדמות 
מדינה. בני משפחת אל�עוקבי מרהט 
פלשו לאדמות אלו פעמים רבות, ובכל 
פעם בנו במקום מבנים שונים בטענה 
כי הן השתייכו למשפחתם במשך דו�
רות רבים. לטענתם, הם פונו מהאזור 
לאחר מלחמת השחרור על ידי צה"ל, 
תוך הבטחה שהפינוי הוא זמני בלבד.

"מלחמת התשה משפטית"
תנועת רגבים, המלווה את תיק אל�
עראקיב במשך שנים, בירכה על ההח�

לטה. "אל�עראקיב הפך לסמל מלחמת 
ההתשה המשפטית שמנהלים ארגוני 
השמאל וקבוצת בדואים כנגד מדי�
נת ישראל. מלחמה המונעת במשך 

שנים ארוכות את קידומן של תכניות 
לאומיות לפיתוח הנגב לרווחת כלל 
תושביו", אמר מנהל הפעילות של הת�

נועה באזור הדרום, עמיחי יוגב. 
לדברי יוגב, "הרשעת השייח' מצט�
רפת לקביעות הנחרצות של בית המ�
שפט העליון בפרשה. פסק הדין חייב 
להוות זרז לקידום ההליכים המשפטיים 
לבירור מעמדם המשפטי של האדמות 
בנגב, תוך רישום הבעלות בקרקעות 
אלו על שם בעליהן החוקיים, וזאת בה�

תאם לחוקי מדינת ישראל ולא בהתאם 
לנראטיב הבדואי. בכך, ניתן יהיה לה�

סיר מעל סדר היום את סוגיית הבעלות 
באדמות הנגב, ולאפשר את קידום הלי�

כי הסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב 
לרווחת הנגב ומדינת ישראל כולה".

עיריית שדרות פנתה 
למשרד הבריאות: "החזירו 
את המימון למוקד הרפואי"

מבקשים  שדרות  בעיריית 
ממשרד הבריאות לחזור ולממן 
את הפעלת המוקד הרפואי הלילי בעיר. 
זאת בעקבות הפרסום ב"ישראל היום" 
לפיו מהשבוע הבא ייסגר בין חצות 
לשבע בבוקר מוקד טרם שפועל בעיר.

בעיריית שדרות פנו למשרד הבריאות 
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מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי
זיהום מרבי
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דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם
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רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם

*בכפוף לתקנון המבצע. התמונות להמחשה בלבד.*בכפוף לתקנון המבצע. התמונות להמחשה בלבד.

תושבי שדרות יישארו החל 
מ�1.9 ללא מוקד רפואי לילי, 
ותושבי קריית גת יצטרפו אליהם 
אלו  ערים  תושבי  מ�1.10.  החל 
יישארו ללא שירותי רפואה דחופה 
בין השעות חצות לשבע בבוקר 
לאחר שמשרד הבריאות הפסיק את 
ההתקשרות עם חברת "טרם" שמ�

פעילה את המוקד בשעות הללו.
למרות הבטחתו של סגן שר הב�
ריאות יעקב ליצמן שיפעל להקמת 
מוקדי רפואת חירום בלילה ביישובי 
הפריפריה, המוקדים נסגרים במש�
מרת שלו ובשל סירוב משרד הב�
ריאות לתת מימון מספיק להפעל�
תם ודרישה שלא להעסיק פרמדיקים 
במרפאות. מדובר במרכזים שנותנים 
שירותים מצילי חיים בשעות הלי�
לה, ורק בחודש האחרון סייעו לטיפול 
בנפגעי חרדה בשדרות בעקבות ירי 

טילים לעיר. 

טרם זכתה לפני חמש שנים במכרז 
של משרד הבריאות להפעלת המוקד 
הרפואי בשעות הלילה, כאשר המימון 
ניתן על ידי משרד הבריאות והרשות 
המקומית בחלוקה שווה. אלא שבעוד 
הרשויות המקומיות מעוניינות לה�
משיך בהתקשרות, משרד הבריאות 
שינה את התנאים למחירי הפסד וב�
נוסף מגביל העסקה של פרמדיקים 
במוקדים. במכתב ששלחה טרם לקו�
פות החולים היא ציינה שהמוקדים 
ייסגרו בשעות הלילה והוסיפה כי 
"סיבת הסגירה היא הפסקת תשלומי 
משרד הבריאות לסבסוד שעות הלי�

לה". נתן אפלבאום, מנכ"ל 
רשת טרם, אמר כי "עלויות 
כוח האדם עלו בצורה דר�
סטית ולצערנו משרד הב�
ריאות וקופות החולים לא 
בהפעלת  לסייע  מוכנים 
המוקדים". יו"ר ועדת המשנה 
לצמצום פערי הבריאות בין המרכז 
לדרום, ח"כ מאיר כהן, פנה במכתב 
לליצמן בדרישה להחזיר את המימון 
להפעלת המוקדים בשעות הלילה: 
"המדינה ממשיכה לברוח מאחריות, 

והמחיר במקרה זה הוא בחיי אדם!"
משרד הבריאות מסר בתגובה כי 
"המשרד הפסיק את השתתפותו במו�
קדי הרפואה הדחופה בקריית גת וב�
שדרות, כיוון שחברת טרם אינה מק�
פידה להתנהל בהתאם לאמות המידה 
שקבע משרד הבריאות ובכך אינה 
מבטיחה רמת שירות נאותה לפו�
נים לסניפיה. משרד הבריאות ישמח 
להמשיך להשתתף בהפעלת מוק�
דים אלו, במידה וחברת טרם תעמוד 

בנהלים והסטנדרטים של המשרד".

תושבי שדרות וקריית גת 
יישארו ללא מוקד רפואי לילי 

צילום: יהודה פרץ מוקד טרם בשדרות 

המחקר התקיים במשך כעשור מ�2007 
והמעקב החציוני אחרי המטופלים נמשך 
חמש שנים ולא נכללו בו חולי סוכרת. 
המחקר פורסם בכתב העת הרפואי הנח�
שב "Lancet" והוצג בכנס הקרדיולוגים 
האירופי במינכן ביום ראשון. "המחקר 

מוכיח שאין מקום להמליץ על שימוש 
גורף באספירין לצורך מניעה ראשונית 
של מחלות לב ושבץ מוחי באנשים בגיל 

העמידה", ציינו החוקרים.
"אספירין אינו ויטמין ויש מקום לקחת 
אותו רק באופן סלקטיבי ולאחר המלצה 
של רופא", אומר פרופ' רן קורונובסקי, 
נשיא האיגוד הקרדיולוגי וראש מערך 
הלב בבילינסון, "יש אנשים שמקבלים 
אספירין על פי מרשם רופא ויש אנ�
שים שלוקחים על דעת עצמם משום שזו 
תרופה ללא מרשם. זו קריאה לאנשים לא 
לקחת אספירין על דעת עצמם על סמך 
מה ששמעו או קראו. עם זאת, עבור אנ�
שים שכבר עברו צנתור או חוו התקף לב 
- אספירין יעיל במניעת ההתקף הבא".

 לא תמיד מסייע למניעת התקף לב  

מחקר ענק: התרופה הפופולרית עלולה להזיק לאנשים בגיל העמידה הנמצאים בסיכון בינוני 
למחלות לב √ נשיא האיגוד הקרדיולוגי: "לקחת רק באופן סלקטיבי ולאחר המלצה של רופא" 

בלעדי
מיטל יסעור בית�אור

המחקר שידלל 
את כמות נוטלי 

האספירין
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המוקדים ייסגרו בקרוב בין חצות לשבע בבוקר √ הסיבה: משרד הבריאות הפסיק 
את ההתקשרות עם החברה המפעילה "כי היא לא עומדת בנוהלי המשרד"

"ישראל היום", 28.08.2018

מיטל יסעור בית�אור

התחלואה בחצבת בישראל 
ממשיכה לזנק: מנתונים של 
משרד הבריאות עולה כי נכון 
לשבוע זה מתחילת השנה מספר 
החולים בישראל עומד על 262, 
זאת בהשוואה ל�9 חולים ב�2016 
ו�33 חולים ב�2017. הסיבה לה�
תפשטות המחלה קשורה לעליה 
בפעילות של חצבת בעולם עקב 
ירידה בהתחסנות באירופה ובא�
רצות הברית, הגעה של חולים 
לישראל והדבקה מקומית של חו�

לים שאינם מחוסנים.
במשרד הבריאות מסבירים כי 
איר� מהמקרים  מ�90%  למעלה 
עו בגלל אי התחסנות, ומגע עם 
אוכלוסייה שלא התחסנה. במשרד 
הבריאות מדגישים כי הדרך הטו�

בה והבטוחה ביותר למנוע תחלואה 
היא על ידי קבלת חיסון נגד המח�

לה. יעילות החיסון במניעת חצבת 
גבוהה מאד, כ�97% לאחר קבלת 2 

מנות חיסון.
לקראת פתיחת שנת הלימודים 
משרד הבריאות קורא לציבור לה�
משיך ולהתחסן כנגד חצבת. החי�
סון ניתן בשני מועדים: לתינוקות 
היסודי  ובבית הספר  בגיל שנה 

בכיתה א'.

סכנה גם באירופה
ארגון הבריאות העולמי הזהיר 
השבוע מהתפרצות חצבת באירופה, 
שם חלו 41 אלף איש ולפחות 37 
נפטרו מהמחלה. במשרד הבריאות 
קראו גם ליוצאים לחו"ל להשלים 

את ההתחסנות.
המחלות  אחת  היא  חצבת 
הזיהומיות המדבקות ביותר המו�
עברת באוויר בעת שיעול או עי�
טוש ואף בשהייה בחדר עם חולה. 
המחלה מתבטאת בחום גבוה, נזלת, 
שיעול, עיניים אדומות ורתיעה 
מאור ובהמשך פריחה. חצבת עלו�
לה לגרום לסיבוכים קשים בדרכי 

הנשימה ובמערכת העצבים.

החצבת מתפשטת: 
262 כבר חלו השנה 

תקדים: מאסר לתושב הנגב 
שהשתלט על אדמות מדינה

ביהמ"ש הטיל 10 חודשי מאסר על בדואי שהשתלט עשרות פעמים על אדמות בנגב √ 
תנועת רגבים: "פסק הדין חייב להוות זרז לבירור מעמדן המשפטי של אדמות באזור"

אפי נוה ואסתר חיות 
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הכפר אל�עראקיב

בעקבות הפרסום ב"ישראל היום"

מיטל יסעור בית�אור
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בזכות רגבים: פונתה לשכת חה"כ הערבי
בעקבות עתירה שהגישה תנועת רגבים לבג"ץ, ח"כ יוסף ג'בארין פינה את הלשכה

הפרלמנטרית ששכר במימון הכנסת - בתוך בניין בלתי חוקי.
ערוץ 7, ב' בשבט תשע"ח, 18/01/2018

צילום: תנועת רגבים

חבר הכנסת יוסף ג'בארין מהרשימה המשותפת פינה בחודשים האחרונים את הלשכה הפרלמנטרית ששכר
במימון הכנסת בעיר אום אל פאחם, זאת בעקבות פניות מצד תנועת רגבים כי הלשכה פועלת במבנה בלתי

חוקי שבית המשפט הוציא כנגדו צו הריסה, ואף אסר על המשך השימוש במבנה.

על פי תקנות הכנסת, זכאים הח"כים כי הכנסת תממן עבורם לשכה פרלמנטרית שתשמש אותם בימי
העבודה שמחוץ למשכן ולטובת הקשר עם הבוחרים.

הטבה זו, בשווי של עשרות אלפי שקלים בשנה, מומשה בשנת 2016 על ידי כ-30 חברי כנסת מכל הסיעות,
אלא שלפני כשנה התברר לתנועת רגבים כי לשכתו של ג'בארין ממוקמת במבנה שבית המשפט הורה על

הריסתו כבר בשנת 2012.

בהתאם לתקנות אלו, חברי הכנסת נדרשים לחתום על תצהיר כי אכן קיים היתר לנהל במקום האמור משרד.

בשנה האחרונה פנתה רגבים מספר פעמים ליו"ר הכנסת וליועמ"ש הכנסת, בדרישה להפסיק את מימון
הכנסת ללשכה במבנה זה, ולדאוג כי לשכתו של ג'בארין תפעל במקום התואם את החוק.

העתירה לבג"ץ הוגשה לאחר שהפניות החוזרות ונשנות לא נענו כפי דרישות החוק, ובשנת 2017 אף החלה
הכנסת לשלם תוספת של יותר מ-10 אחוזים משכר הדירה החודשי ששילמה בשנת 2016 על לשכתו של

ג'בארין.

יו"ר הכנסת העביר את הטיפול לועדת האתיקה, שהבהירה לג'בארין כי עליו לפנות את הלשכה, אולם קבעה
כי אינו צריך להחזיר את דמי השכירות לקופת הכנסת.
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להכריז על קק"ל הפלסטינית כארגון טרור
לאחר שבימ"ש פירק עמותה ישראלית שהעבירה כספים למימון טרור, קוראת תנועת

רגבים להכריז "ארגון טרור" על איגוד ערבי שקיבל את הכספים.
ערוץ 7, י"ג בשבט תשע"ח, 29/01/2018

ISTOCK :צילום

בעקבות פעילות הפורום המשפטי הבינלאומי ושרת המשפטים איילת שקד, הורה בית המשפט המחוזי
בירושלים לפרק את העמותה הישראלית 'לג׳נת אל עמל' שהעבירה כספים שגייסה מממשלות ומגורמים

זרים ל'ארגון איגוד הוועדות החקלאיות הפלסטיניות', המסונף לארגון הטרור 'החזית העממית'.

כזכור, לפני מספר שבועות חשפה תנועת רגבים כי "איגוד הוועדות החקלאיות" ברשות הפלסטינית
(UAWC) – הנחשב למקבילה הפלסטינית של קק"ל ומסונף לארגון הטרור "החזית העממית", הודיע כי יצא
למבצע השתלטות על אלפי דונמים באזורים אסטרטגיים ביהודה ושומרון הנמצאים בשליטה ישראלית, וזאת

באמצעות נטיעת אלפי עצים והכשרות חקלאיות על הקרקעות לשם תפיסתם בפועל.

בתנועת רגבים בירכו על פסיקת בית המשפט, וקוראים לשר הביטחון להכריז גם על 'איגוד הוועדות
החקלאיות' כארגון טרור.

על פי הצהרת "איגוד הוועדות החקלאיות", מבצע ההשתלטות נועד להתמקד במספר אזורים אסטרטגיים:
מזרח ירושלים, הפזורה הבדואית באיזור מעלה אדומים ושטח E1, באיזור גוש עציון, בין ירושלים ויריחו, וכן

בין ירושלים ורמאללה.

המבצע הוכרז כתגובה פלסטינית על נאום טראמפ שהכיר בירושלים כבירת ישראל, והוא מהווה חלק
C מ'תכנית שורשים' - מהלך כולל שמפעילה הרשות הפלסטינית להשתלט על עשרות אלפי דונמים בשטחי

באמצעות עיבודים חקלאיים.

"פסיקת בית המשפט היא צעד ראשון ומבורך לעצירת כספי הטרור באמצעות עמותה ישראלית, אולם חייבים
גם לייבש את הביצה עצמה", אומר מאיר דויטש, מנהל מחלקת המדיניות בתנועת רגבים. "עכשיו ברור

מעבר לכל ספק כי "קק"ל הפלסטינית" היא ארגון טרור לכל דבר ועניין, ואנו קוראים לשר הביטחון אביגדור
ליברמן להכריז על איגוד הוועדות החקלאיות כארגון טרור, ולפעול בכל דרך לעצירת פעילותו המסוכנת".

עמוד 1

10 יייי יייי, ייייי יייייי יייייי יייי ייייי יי ייייי ייייי יי יייייי ייייי יייי:

 ייייי יי יייי ייייי יייי יייייי: ייייי
יייייי יייייי יייי יייי ייייי יי ייייי

ייייי ייי ייי יייייי ייייייי ייי יייי. ייי יייי יייי ייייייי ייייייי יי ייייי ייי ייייי ייייי ייי יייי יייי יייי יי, יי

יייי יייי ייייי: בבבבבב בבבב, בבבבבב בבבבבב בבבב בבבבבב בבבב, בבבבב בבבבב: בבבבב

יייי ייייי

 יייייי, ייייי ייי ייייי
 ייייי יייי יייי יייי, יייי
 ייייי ייייי יי יייי ייייי

 ייי ייייי ייי ייייי יי ייי
 יייייי יי יייייי. יייייי
 ייייי ייייי יייי יייי ייייי,
 יייי ייייי ייי יייי ייייי

 ייי יי ייייי ייי ייי יי
 יייי יייי ייייייי ייייייי

 יייייי יייייי ייי יייי. ייי
 יייי, יייי יייייי, יייייי
 ייייייי ייייייי ייייי

 יייי, ייייי ייי יייייי.
 ייייי ייייייי ייייייי יייי

 יי, ייייייי. ייי ייי ייייי
 ייי יייייי ייייי ייייי

ייייי. ייייייי ייייייי
 ייייי ייייי יייי ייי
 יייי ייייי ייייי ייי ייייי

-ייי יי ייייי יייי "יייי",
 ייייי יייייי יייייי יי ייי

 ייייי, ייייייי יייייי ייי
 יייייי יי יייייי יייייי

 יייייי ייייייייי. ייייייי
 ייייי ייי יייייי יייי
 ייייייי יייייי ייייי ייי

 יייייי יייייי ייי ייייי
ייייי. ייייייי ייייי
 יייייי יייייי יייי, יי,

 ייייייייי ייייייי יייייי
 יייי ייייי יי ייייי ייייי
 ייייי יייי יייי יייי יייי,

 ייייייי יייי יייייי ייי.
 יייייי ייייי ייי ייייי
 ייייייי יייי יייי ייייי

יי יייי ייייי יייייי ייי

 יייי יייייי יייייייי יייייי
 יייייי. ייייי יייי ייייי

 ייייי ייי ייייי יייייי
 ייייייי יייייי יייייי

 יייי יי ייייי ייייייייי,
 ייייייי ייי יי ייייי ייי

 יייי ייי יייי יייי ייייייי
 ייייייי ייי יייי ייייייי -

ייי.
 ייייי יייייי יייייי

 יייייי יייייי יייייי יי ייי
 יייי יייייי יי יי ייייי

 ייייי ייי יי ייייי ייייייי,
-ייי יייי יייייי ייייי.

 יייי ייייי ייי יייי ייי
 יייי יייייי ייייי ייי יי

ייייי ייייי יייי ייייייי

 בבבבבב בב בבבבב בבבב
 בבבבבב בבבבב, בבבב

 בבבבבב בב בבבבבב
בבבבבבבבב בבבבבבב

 ייייי יייי. יייייי יייי
 ייי יייייי יייי יייי ייייי
 יייייי, יי ייי ייי ייי.
 יייי ייייייי יייייי ייייי
 ייייי יייייי יייייי. ייייי

 יייייי יייייי ייייי ייי
 יי ייי ייייייייי ייייייי

 יייייי יי ייייי ייי ייי
 ייייי יייייי ייייי ייייי.

 ייייי, ייייי ייייייייי, ייי
 ייייי ייי ייייי יייי ייי
 ייי ייייי יי ייייי יייי ייי

 ייייייי יייייי ייייייי
יייייי, ייייי יייי ייייייי

 ייייייי ייייי יייי יייי
ייייי. יייי יי יייייי ייייי

 יייי יייי ייייי ייייי
 ייייי ייייי ייייי, ייייי

 ייייי ייייי ייייי ייי
 יייייי ייי יי יייייי יי

 38י יייי יייייי יייייי
-ייי 3,000י (יייי יייייי

 יי ייייי ייייי יייי) ייי
ייייי 16י ייייי. ייי יייי

 ייייי יייי יי יייי יייי
 יייי יייייי, ייי יייי.

 ייייי ייייי ייייי יייייי,
 ייי ייייי, ייי יייי ייי יי

 יייייי יייייי. יי ייייייי
 ייייייי "ייייי יי יי יייי

-יייי יייי יייייי ייייייי
 ייי - ייייייי ייייייי יי

 יייייי, ייייייייי, יייי,
יי יייי, ייי, יי יייייייי".

 ייי ייייי יייייי יייייי
 ייייי ייי יייי ייייי יי

 יי יייייי ייייי "יייייי
 ייייי יייייי ייייי יייי
 יייייי, יייייי ייייי ייייי

ייייי". יי יייי ייייי ייי
 ייייייי יייייי יייייי

 יייי ייי יי ייייייי יייייי
 יייייי יייייי יייייייי
יייי ייי יייייי יייייי"

 ייייי ייי יי יייייי יייייי
 ייייייי יייייי ייייי,
יי יייייי, יי יי יייייי

 ייי יייייי יייייייייי, ייי
 יייייי יייייי יי ייייייי
 ייייייי יייייי ייי ייייייי

 ייי יייייי יייייי יייי
 יייי ייייייי ייייייי, יייי

 יייייי ייייי יי יייייייי
יייייי.
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ייייי יייי

 ייייי ייי ייייי יייייי ייי ייי "יייייי
 יייי ייייי?", ייי יייי ייי ייייי יייי, יי

 ייייי יי יייי ייייייי יייי, יייי יייייי
 יי ייי יייי, ייי יייייי, "ייי ייייי: יייייי
 יייי ייייייי ייייי יי ייי". ייי ייייי

 יייייי יייייייי ייי יייייי ייייי ייייי יי
 יייי יייי יייי. ייי ייייי ייי יייי, ייייי
 יייי ייי יי יייייי יי ייי ייייי יי ייייי

 ייייי, יייי ייייי יי ייייי יייייי יייייי
 ייייי ייייייי ייייי ייייי ייייי יייי

 יייי ייייי יי ייייי, ייייייי יייי ייייייי
 יייייי יייייייי ייי יייי יי ייייי יייי ייי

 יי יייייי יי ייייי יייייי ייייייי יייייי
יייי.

 ייייי ייי יייי יייייי", יייי "ייי
 יי ייייייי יייייי יייי יייי יייייייי,

 יייי ייי ייייייי ייייי יייייי יייייי
 יי יייייייי יי יי יייי יי "יי יייייי.
 יי יייי ייייי יייי, ייייי יי ייייי יייייי
 יייי. ייי ייייי יייי יי יייייי יייייי, ייייי

 ייי. ייי יייי ייייי יי יייייי ייי ייייי יי
 יייי. יייי ייייי ייייי יייי יי יייי, יייי

 יייי יייייייי ייייייייי יייי ייי יייייי יי
 ייייי יי - יייי יייי יייי, יייייי ייי ייי

 יייייי יייייייי יייי יייייייייי ייייייי
יייי". יי ייייי יייייי, ייייי יי

ייי ייייי יייייי ייייי:
 ייי ייייי, יי ייייי יייי, יייייי יייי "ייי

 ייייי ייייי יייי ייי ייי. ייייי ייייי יייי
 ייי. יייי יי ייייייי יייי ייי, יייי יי

 ייייי יייי, ייי ייי ייייי ייי ייי ייייי
 ייייי, יייי יייייי, יייי, יי יייי ייייי ייי
 יייי ייי ייייי. ייי יייי ייייי יי ייי. ייי

 יייייי ייייי יייי, יייייי ייייי ייייי
ייייי". 1,600י ייייייי

 יי ייייי יייייי ייייי יייי ייייי יייייי
 יייייייייי יייייי ייייי יייי יייייי ייייי.

 יי יייי יייי ייי ייי, ייי ייי ייייייי יייייי
 ייי יייי? יייי ייייי יי יי יי ייייייי. ייייי

יייי יי ייייי ייייי יייי יייייי יי ייי יי

 יי יי ייי יי ייייייי יייי ייי ייייי, יייי
 יייי ייייייי י.917 יייי ייי יייייי ייי 50

 יי ייייייי ייייי יייי יי יי ייייי יייייי
יייייי. ייייייי יי ייי ייייי, ייייי

 ייייי יי יייי יייי ייייי יייי ייי
 ייייי ייייי ייייי ייייי, ייי יייייי
 יי ייייי יייייייי ייייי ייייייי. ייייייי

 ייייי .917 ייי ייי ייי ייי יייייי, יי יייי

 ייייייי, ייייייי ייייי ייייי יי יייייי ייייי
 יייי ייייי ייייי. ייייי ייי ייייי יייי יייי

 יייייי יייי ייי
 יייי יי ייייייי,

ייי.
 יייי "ייייי

 ייייי ייייי 80י
 יייייי יייייי
 יי יייי ייייי

 ייייי", ייייייי
 יייייי ייייי יייי

 יי "יייי ייייייי',
 יייייי יייייי

 (ייייייי ייייייייי
 ייי) - יייי ייי יי

 יי יייי יייי
 יי ייייי. ייייי

 ייייי יי ייייי
 יייייי ייייי יי

 יייי יייי ייייי,
 ייי ייי ייי

 ייי ייי ייייייי
 ייייי ייייי ייי
ייייי". ייייי יי יייי יי

 ייייי יי ייייייייי יייי, ייייי ייייי
 ייייי יייייי ייייייי, יייייי ייייי
 יייי יייי, יייי יייייי יייי יייי ,2009 יייי
 יייייי. יייייי יייי יי ייייי יייייי יייי
 ייייי יייייי יי ייייי יי ייייי יייי "ייי

 ייייי ייי ייייי ייייייי יייייי יי יייייי
 יייייי ייי ייייייי יי ייייי ייייי יייי ייייי.

 יי ייייייי ייייי יייייי יי ייייי, יייייי
ייייייייי". ייייי יייייי
 יייי יי ייייייי יייייי יייי 2015 יייי

 ייייי יייייי ייייי, יייייי ייייי ייי יייייי
ייייי. יייי יייי יייי ייייי יייייי

 יייייי יייי יייייי ייייי ייייייי ייייי

 ייייי יייייי ייייי יייייי: יייייי ייייייי
 יייייי יייי ייייייי יייייייייי, ייייי יי

 יייייי יייי. ייייייי יייי יי ייייי יייייי
 ייייי ייייייי ייייי יייי ייייי ייייייי יייי

 ייייי יי ייי ייייייי יייי ייייי יייייי ייי
 יייי. יי יייי ייי ייייייייייי ייייי ייי

 יייייי יייייייי, יייי ייייי ייייי יייייי
ייייי. יייי ייייי יייייי יי ייייייי

 יייייי יייי ייייי יייייי יי "יייייי
 יייי יי יייייייי

יייייי, יייי ייייי
 יי ייי ייייי ייי
 יייי ייייי יייי

ייי, ייייייי
 ייי יייייי ייייי

 יייייייייי יייייייי
 יייייי יי יי", יייייי

 יייייי יייייי
ייייייי, יייייי

 יייי ייי ייייייי

 יייי ייייי ייי
 ייייייי ייייי יייי

 יייייי יייייי
ייייי. ייייי יייייי

 ייייי ייייייי
 ייייייי יי יייייי
יייייי. ייייי ייייי
יייייייי ייי
 ייייייייי יייי

 יייייייייייי
 ייייי ייייייי יייי ייייייי יי יייייי

 ייייייייי, ייייי ייייייי ייי "יייי ייייייי:
 יייייי ייייי יייייי יי ייי יייייי יייייי

 יייייי ייייי. ייי יייי יי יי, ייייי ייי
 יייי. יייייי ייי ייייי יייייי ייייי ייייי

 ייייייי ייי יי ייייי, יי ייייי יייי יייי יי יי
 יייי יייי יי ייי ייייי. יייי ייייי יי ייייי

 ייייי יי יייי ייייי ייייייי יייי ייייייי
יייייי". ייייייי

 בבבבב, בבבב בבבבבבב בבב בבב בבבבבב, בבבבבב בבבב

 בבבבב בבבבב בבבבבבב בבב בבבב בבבבבב בבבבבב

 בב בבבב בבבבב בבבבבבב בבבבב בב בבבב. בבבבבב

בבבבב.

 ייייייי', יייי ייי", יייי יייי ייי "יי
 יייייי ייייי, ייי ייייי ייייי ייייי "יייייי

 יייי ייייי ייי יי ייי יייייי, ייי ייייי יי
 ייי יי יי יייי. ייי ייייי יייייי יייי

 יייי יי יי ייי יייייי, יייי ייי יייי יייייי
 ייי יייי. יייייי ייייייי יייייי ייייייי

 ייי ייייי ייייי יי ייי יייי, יי ייי ייייי
 ייייי, ייי יייי יייייי יי ייי יייי יייי. יי

 ייי יייי, יי ייי ייי, יי ייי יי. יי יייי יייי
יי". יייי יייייי יייי יייי, ייייי
 יייייי יי ייייי יייייי ייייייי יייי יי
 יי ייייי יייייייי, יי ייייייי ייייי ייייי
 יייי יי יי "ייי ייי. ייי יייי ייייי יייי

 יי ייייייי. ייייי ייייייי ייייי יי
 ייי יייי, ייייייייייי יייייייי יי יייייי

 יי ייייייי. יייי יי ייייייי, יייייי ייייי
ייייי". יי יייי יייייי יי ייי יייייי

 ייייי יייי יייי ייי ייייי יייי ייייי
 ייייי יי יייי "יייייי יייי. יייייי יייייי

 ייייי ייייי ייייייייי", יייי יייי יייייי
 יייייייי ייייי ייייי ייי ייי יייייי "יי יייייי,

 ייי יייייי יי ייייייי. ייייי ייייי יייי ייייי
 ייי יייייי יי יייייי ייייייי, ייי ייייי
 יייייי יי יייייי ייי יייייייייי ייייי יייי

 917 ייי ייייי. ייי יייי יייי ייייייי יייייי
 ייייי ייייי יי יייי יייייי יייי יייי יי יייי
 ייייי ייייייי יי, ייייי יי יייייי ייי ייי.

 ייייי ייייי ייי יייי יייי ייי ייייי ייייי

 ייי יייי יייי ייייייי ייייי ייי יייייי יייי
ייייי".

 ייייי ייייי ייייי יייי יייייייי
 ייייייי. יייי ייי ייי "ייייי יייייייי.
 A ייייי ייייייי יייייי יי יייייייי

1-B יייייייי ייייייי יייי יייייי, ייי 
 יייי ייי יייייי ייייייייי ייייי. יייייי

 ייייייי יי ייי יייי. יי יייי ייי ייייי ייי
 ייייי יייייי ייייי יי יייייי, יי יייי

 ייי ייייי יייייייי יייייי ייי ייי יייי יי
 ייי ייייי, יייייי יי יייייייי. ייייי ייייי

 יייייי ייי יייי, יייי יי ייייייי יייייי
 יייייייי יייייי יי יייי ייייי, יי ייייי

 יייייי יייי ייייייי. יייייי יי יייייייייי

 יייי ייי יייייי, ייייייי ייי ייייייי ייייייי
ייייייי". ייייייי יייייי

ייייייי: יייייי, ייייי
 יייי יי יייי 917 יייי

 ייייי יי יייי "יייי יייי
 יי יייייי ייי ייי. ייייי
 ייייי ייייייי יי, ייייי
 יייי יייי ייי ייייי ייייי
 יייי ייייי ייייי ייי

 ייייייי ייייי ייי יייייי
ייייי" ייי יייי יייי

עמוד 1
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בבבבבב בבבב בבבבבב בבבבבב" בבבב בבבבב בבבב בבבבב:

יייייי ייי %יי יייייי יייי

יייייי% י7ייייייייי ייי

 בבבב בבבבבבבבבב בבבבבב בבבב בב בבבב בבבבב בבבב בבבב בבבבבב: בבבב בבבבבב בבבב בבבב בבבב
בבב בב בבבבב בבבבבבב, בבבבבב בבבבבב בבב בבבבבב: בבבבבב • בבבבבב בבבב בבבב בבבבבבב בבב בבב

י יייי

• J*4

ב בבבבב בבבבבב:

r v

בבבבבב בבבב בבב בבבב בבבב בב• בבבבבבב בבבבב בבבבבבב בבבבבבב

 בבב".1בב1 בבבבבב "בבבב
 בבבבבבבב, בבב בבבבב בבבבב בבב בבבבב
בבבבבבבבב ב:17בב בבבב בבבבבב

י1ייייי יייייי ייי ייי

 ייייי יייי יייייי ייייייי יייייי יייי יייי ייייי
 יייי ייייי ייייי ייייייי, ייי ייייי יייייי יייי

 יייייי, יי ייייייי ייייי ייייי ייי יייי ייי יי יייייי.
 יייי, ייייי יייי יי ייייי יייי יייי יי ייי יייייי

יייייי. יייייי יייי ייי יייי יייי ייי יייי יי ייי יייי
-יי ייייי יי 2010יי ייייי יייייי יייייייייי ייייי

 יייייי ייייייי, ייייי יייייי יייייייי ייייייי יייי,
-יי יייי יייי יייייי ייי ייייייי ייי ייי ייייייי יייי
 ייייי יייייי ייי ייייייי יייייי, יייייי יי יייי - יייי

 ייי ייי ייייי יייייייי, ייייייי ייי ייי יייייי יייייי
 ייייי ייי יייי, ייי ייייי ייייי יייייי. ייייי יי ייי

ייייייי יייייי יי יייייי ייי ייייי ייייייייי, ייייי

 יייייי ייי ייייי ייי יי ייייי יייייי יייייי יייייי.
 ייייי יייייי יייי יייייי, יייייי. יייי יי יייי ייייי
ייייי. יייייי יייייייי יי יייייי ייייי ייייייי יייי,
 ייייי ייייי יייי, ייי ייייי יייייי ייי ייייייי יי יי

 ייי ייי ייייי יייי י",90יי ייייי יייי ייי "ייי יייייי. יי
 יייי, יייי "ייייייייי ייייייי. יייי יייי יייי יייי יייי
 ייי ייי יייייי יייייייי יייייי יייי יי ייייי, ייייייי יייי

יי יי יייייייי יי ייייייי יייייי יייי ייייייייי יייי;
 יייייי יייייי יייי ייייי ייי ייי יי יייי, יי ייייייי יייי.

 יייייי יייי ייי יי ייי, יייייי יייייי יייי יייי יי ייייי
יי". ייייי ייייי יייי יייי יייי יי יייייי יייייי יי

 ייייי יייי ייייייייי יייי ייי יייי, ייייי ייי, יי
 ייייי ייייי ייי יייייי יי יייייי יי יייי ייייי -

ייייייי ייייי ייייייי יייי ייייי ייייייי. ייייי יייייי

יייייי. יי ייייי ייייייי, יייי ייייי יייי, ייייייי
-ייייי יייייי, יייי יי יייייי ייייייי ייייי יייייי

 ייייי ייי ייייי ייי, יייי ייייי יייי ייי ייי ייייי. ייי
 יייייי, יי יייי ייי ייייי יייי יייייייי יייייי ייי

-ייייי ייייייי ייייייי יייי יייייי ייייייייי יייייי
 ייייייי יייייי "יייייי יי יייייי יי ייייי יייייי ייי.
ייייייי". ייייי יייייי ייייי יייי ייי

 יייי יייי: יייייי יייייי ייייייי ייייייי יייי יי ייי
 יייי, ייי יי יייי יייי יייייי ייי יייייי ייייי ייייי

-יי יייייי יייייי ייייי ייייי יייייי יייייי ייייי
-יי ייייייי ייייי ייייייי ייייי ייייי יי "יי יייי.

 יייייי יייי יייי יייי, יי ייי ייייי", יי ייי יייייי יי
 ייייי ייייי ייייי ייי ייי יי יייי "יי ייייייי. יייייי
יייי". ייייייי יי יי יייייי. יייייי יי יי יייי ייייי
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תנועת רגבים פותחת מלשינון דיסקרטי
בתנועת רגבים מציעים לתושבים ביישובים הערבים והבדואים להתלונן במשטרה, להגיש

תלונה למשטרה באופן דיסקרטי תוך קבלת ליווי משפטי.
ערוץ 7, י"ד באב תשע"ח, 26/07/2018

צילום: רגבים

עבירות הנשק במגזר הערבי עולות באופן תקופתי לשיח התקשורתי אבל נראה שאין מי שמטפל בכך באופן
שיטתי.

בפעם האחרונה היתה זו סדרת סרטונים מדרום הארץ בהם נראו רעולי פנים מבצעים ירי באוויר מכלי נשק
אוטומטים בצומת אוהלים בבאר שבע, ובתוך היישובים שגב שלום ורהט.

לאחר אירועי הירי, נחתה בתיבת המסרים בדף הפייסבוק של תנועת רגבים הודעה ששלח תושב רהט, ובה
גרסה לא מצונזרת של אחד מהסרטונים בה נראים בבירור מספרי הרכבים, וביקש את עזרת הארגון בהגשת

תלונה למשטרה.

התושבים ביישובים הערבים והבדואים סובלים קשות מהתופעה המסוכנת של ירי ברחובות שמבצעים
עבריינים מקומיים, ופוחדים להעביר למשטרה את פרטי העבריינים מחשש להתנכלויות.

אנשי רגבים הרימו את הכפפה, ומציעים כעת לתושבים להגיש בעזרת הארגון תלונה למשטרה באופן
דיסקרטי תוך קבלת ליווי משפטי חינם. הפניה תתבצע דרך עמוד הפייסבוק "עוצרים את הירי" שפתחה

תנועת רגבים בשפה הערבית.

"תת האכיפה במגזר הערבי. היא בעיה קשה וכואבת הפוגעת בעיקר בבני המגזר עצמו, אולם חברי הכנסת
הערבים בוחרים להפנות שוב ושוב אצבע מאשימה אך ורק כלפי המשטרה ומדינת ישראל", אומרים בתנועת

רגבים.

"מנהיגי הציבור הערבי נדרשים לגלות מנהיגות אמיתית ולא להסתפק בדיבורים ובהטחת האשמות, אלא
לנקוט גם במעשים ולגלות אחריות אמיתית. אנחנו נעניק ליווי משפטי בחינם לכל מי שירצה להגיש תלונה

דיסקרטית במשטרה".

 
یعاني السكان في البلدات العربیة والبدویة األمّرین من ظاھرة خطیرة وھي إطالق النار في الشوارع على ید

 
مجرمین، ویخاف السكان من إبالغ الشرطة بتفاصیل ھؤالء المجرمین خشیة من أعمال انتقامیة. تعرض حركة

 
"رجاڤیم" أن تقوم بمساعدة المنظمة بتقدیم الشكوى للشرطة بشكل سري إلى جانب توفیرھا مرافقة قانونیة. یمكن

التوجھ الیھا من خالل صفحة الفیسبوك "فلنوقف إطالق النار" والتي أنشأتھا حركة "رجاڤیم" باللغة العربیة.
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בכנסת דנו בבנייה פלסטינית בשטחי C: "טרור
בנייה המכוון על ידי הרשות"

בדיון הציע חבר הכנסת מוטי יוגב לשקול פתרון חקיקתי שיחסום את יכולתם של פלסטינים
לעתור נגד צווי הריסה. נציג המינהל האזרחי אמר שהוגברה האכיפה נגד מבנים של פלסטינים

ללא היתרים

,C חבר הכנסת מוטי יוגב (הבית היהודי) כינה כ"טרור בנייה" את הבנייה הפלסטינית בשטחי
הממומנת בחלקה על ידי האיחוד האירופי ומבוצעת ללא היתרי המינהל האזרחי. הוא גם מציע לשקול

"פתרון חקיקתי" שיחסום את יכולתם של פלסטינים לעתור לבג"ץ נגד צווי הריסה. את הדברים אמר
יוגב ביום חמישי שעבר בישיבת הוועדה לעניינים אזרחיים וביטחוניים ביו"ש של ועדת החוץ והביטחון,

שהוא יושב הראש שלה. סיכום הדיון, שעקב אחר "בנייה בלתי חוקית פלסטינית בשטח C", פורסם
באתר הכנסת.

בישיבה זכה המינהל האזרחי לשבחי יוגב ונציג עמותת "רגבים" מאיר דויטש על הגברת האכיפה,
שפירושה מימוש צווי הריסה, נגד מבנים פלסטיניים שנבנו ללא היתרים. מנהל יחידת הפיקוח במינהל
האזרחי, מרקו בן שבת, אמר בדיון שכתוצאה מצעדי האכיפה שננקטו, צומצם ביותר ממחצית מספר

"הפרויקטים" במימון בינלאומי בשטח C, ובמיוחד באזור מעלה אדומים. עוד דווח על עלייה בהחרמת
טובין כמו קרוואנים ובתי שימוש, של מתנחלים ושל פלסטינים, כדי למנוע בנייה בלתי חוקית. לדבריו,
בשנת 2017 מספר התפיסות הגיע לשיא של 720. בן שבת לא פירט מהו היחס בין הטובין שהוחרמו

מפלסטינים ואלו שהוחרמו ממתנחלים.
ישראל אינה מתירה בנייה, פיתוח וחיבור לתשתיות חשמל ומים בעשרות קהילות פלסטיניות בגדה

המערבית שנמצאות בשטח C (סמכות ישראלית מינהלית וביטחונית). החלוקה בהסכמי אוסלו
לקטגוריות A, B ו־C נועדה לאפשר העברה הדרגתית של שטח הגדה המערבית לסמכות הרשות

הפלסטינית, ואמורה היתה להתבטל ב–1999, עם התחלתו המתוכננת של שלב הקבע. אך החלוקה
לא בוטלה, וישראל, ששימרה על סמכותה בכ–60% משטח הגדה, ממשיכה להחיל בהם את איסורי

הבנייה על הפלסטינים. בלית ברירה הם בונים מבנים פשוטים בלא היתרים.
לפי השיח השגור בפי שדולות המתנחלים, יש להגן על שטחי C מפני "השתלטות" פלסטינית. בדיון

בכנסת אמר יוגב: "מטרתנו היא שמירה על אדמות המדינה, לפי החלטות מדינת ישראל, ולא שייקבעו
על ידי טרור בנייה המכוון על ידי הרשות הפלסטינית... ובמעורבות גורמים בינלאומיים, כמו האיחוד

האירופי".
בשנים האחרונות נהגו יוגב ונציגי "רגבים" לנזוף בנציגי המינהל האזרחי ומתאם הפעולות בשטחים על
אי־אכיפת צווי הריסה ביישובים פלסטיניים, במיוחד בדואים. הם גם ביקרו את מה שכינו אוזלת יד מול
הסיוע של האיחוד האירופי לאותן קהילות, שמימן הצבת קרוואנים למגורים במקום צריפונים ואוהלים

שהתבלו ונהרסו, קרוואנים לבתי ספר ומרפאות ובתי שימוש.
על פי מדינות האיחוד האירופי והאו"ם מדובר בסיוע הומניטארי לקהילות מוחלשות. דיפלומטים

אירופים הבהירו שיעדם הוא הקמת מדינה פלסטינית, ששטח C הוא חלק בלתי נפרד ממנה.
יונתן מילר, ממחלקת ארגונים אירופיים במשרד החוץ, אמר בישיבת ועדת המשנה: "הבהרנו

(לאירופים) כל פעם שמדובר בבנייה בלתי חוקית שדינה להיהרס, ולא בסיוע הומניטארי". לשאלת יוגב
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להכריז על קק"ל הפלסטינית כארגון טרור
לאחר שבימ"ש פירק עמותה ישראלית שהעבירה כספים למימון טרור, קוראת תנועת

רגבים להכריז "ארגון טרור" על איגוד ערבי שקיבל את הכספים.
ערוץ 7, י"ג בשבט תשע"ח, 29/01/2018

ISTOCK :צילום

בעקבות פעילות הפורום המשפטי הבינלאומי ושרת המשפטים איילת שקד, הורה בית המשפט המחוזי
בירושלים לפרק את העמותה הישראלית 'לג׳נת אל עמל' שהעבירה כספים שגייסה מממשלות ומגורמים

זרים ל'ארגון איגוד הוועדות החקלאיות הפלסטיניות', המסונף לארגון הטרור 'החזית העממית'.

כזכור, לפני מספר שבועות חשפה תנועת רגבים כי "איגוד הוועדות החקלאיות" ברשות הפלסטינית
(UAWC) – הנחשב למקבילה הפלסטינית של קק"ל ומסונף לארגון הטרור "החזית העממית", הודיע כי יצא
למבצע השתלטות על אלפי דונמים באזורים אסטרטגיים ביהודה ושומרון הנמצאים בשליטה ישראלית, וזאת

באמצעות נטיעת אלפי עצים והכשרות חקלאיות על הקרקעות לשם תפיסתם בפועל.

בתנועת רגבים בירכו על פסיקת בית המשפט, וקוראים לשר הביטחון להכריז גם על 'איגוד הוועדות
החקלאיות' כארגון טרור.

על פי הצהרת "איגוד הוועדות החקלאיות", מבצע ההשתלטות נועד להתמקד במספר אזורים אסטרטגיים:
מזרח ירושלים, הפזורה הבדואית באיזור מעלה אדומים ושטח E1, באיזור גוש עציון, בין ירושלים ויריחו, וכן

בין ירושלים ורמאללה.

המבצע הוכרז כתגובה פלסטינית על נאום טראמפ שהכיר בירושלים כבירת ישראל, והוא מהווה חלק
C מ'תכנית שורשים' - מהלך כולל שמפעילה הרשות הפלסטינית להשתלט על עשרות אלפי דונמים בשטחי

באמצעות עיבודים חקלאיים.

"פסיקת בית המשפט היא צעד ראשון ומבורך לעצירת כספי הטרור באמצעות עמותה ישראלית, אולם חייבים
גם לייבש את הביצה עצמה", אומר מאיר דויטש, מנהל מחלקת המדיניות בתנועת רגבים. "עכשיו ברור

מעבר לכל ספק כי "קק"ל הפלסטינית" היא ארגון טרור לכל דבר ועניין, ואנו קוראים לשר הביטחון אביגדור
ליברמן להכריז על איגוד הוועדות החקלאיות כארגון טרור, ולפעול בכל דרך לעצירת פעילותו המסוכנת".
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אובדן דרך: תושבי שישה כפרים בגדה לא מבינים
למה צה"ל חסם להם את הגישה הביתה

הסלעים שהניח הצבא והתעלות שיצר בדרכים בין שישה כפרים בדרום הר חברון, שיבשו את חיי
התושבים וכפו עליהם נסיעה בדרכים מסוכנות. במקרה או שלא, ההחלטה תואמת עתירה

שהגישה "רגבים"

כמו כולם, בכפרי מסאפר יטא שבדרום הר חברון מייחלים לגשם. אך בו בזמן תושבי הכפרים גם
חוששים מהגשם ומהסערה, ובעיקר מהשלכותיהם הצפויות על פעולות פשוטות ויומיומיות כמו יציאה

לעבודה, לימודים, קניית מזון, מכירת טלאים וביקורי משפחה.
ב–26 בדצמבר הופיעו מחפרוני־ענק של הצבא בלוויית חיילים, ושיבשו את דרכי העפר המחברות בין

שישה כפרים ובינם לעיר המחוז יטא. בכמה דרכים הציב הצבא חסימות עפר, בהמשך לחסימות
שהקים ב-8 בנובמבר ושהתושבים הצליחו להסיר. בשתי דרכים מרכזיות חפר הצבא לפני כעשרה
ימים תעלות עמוקות ורחבות שמונעות נסיעה בהן, ואל דרך שלישית גילגל סלעים אימתניים. אלו

מכשולים שהתושבים לא הצליחו להסיר. מחיר החמורים עלה, מדווחים תושבים בכפרים שנותקו —
גי'נבא, חלאווה, מרכז, מגא'ז, פח'ית ואל בתאן.

הריסת דרכי הגישה וחסימתן נעשו על פי צו בחתימת אלוף פיקוד מרכז רוני נומה, הקרוי "הוראה
בדבר נקיטת אמצעי ביטחון". בתשובת דובר צה"ל ל"הארץ" נכתב כי "כלל החסימות ממוקמות על

נתיבים שנפרצו בצורה בלתי חוקית". במקרה או שלא במקרה, ביוני 2017 הגישה "רגבים", העמותה
לשמירה על אדמות הלאום היהודי, עתירה לבג"ץ שבה דרשה מהרשויות לפעול נגד דרכים שהגדירה

"בלתי חוקיות" במסאפר יטא. האלוף נומה הוא אחד מהמשיבים לעתירה, יחד עם שר הביטחון
אביגדור ליברמן וראש המינהל האזרחי אחוות בן חור.

בצהרי יום רביעי 26 בדצמבר חזרה אום מוחמד, תושבת הכפר הגדול ביותר, ג'ינבא, מביקור אצל
רופא בעיר יטא. נהג המונית שהסיע אותה לא יכול היה להמשיך להתקדם מטה, בדרך הטרשית, הלא

סלולה. אום מוחמד, בת 57, ירדה ברגל. שני קילומטרים — לא נורא כשיבש, לא נורא כשבריאים
והרגליים והבטן לא כואבות, לא נורא בירידה. אבל היה לה קשה. עכשיו היא ממעטת ככל האפשר

לצאת מהכפר.
המורים שמלמדים בבית הספר היסודי שבג'ינבא וגרים ביטא נוסעים יחד לבית הספר במכוניתו של

המורה למתמטיקה. השבוע הוא החנה אותה בצד התעלה, ואז הם ירדו מטה, בין הסלעים האימתניים
והטרשים. הירידה ארכה כחצי שעה. העלייה בחזרה — 45 דקות. כך יום העבודה שלהם מתארך. צו

ביניים של בג"ץ, שניתן בהמשך לעתירה שהגיש ב–2012 עו"ד שלמה לקר, אוסר לפגוע בדרך זו. לקר
שלח הודעת מיצוי הליכים לפני הגשת בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט.

הדרך מהכפר תוואנה מזרחה, לפח'ית, בותרה בשתי תעלות עמוקות: מצדן האחד ואדי עמוק, מצדן
השני צלע הר. רכבי 4X4 מפלסים לעצמם דרך על הצלע תוך שהם מסתכנים בחייהם, כי אפשר

להידרדר לתעלות. בגשם הנסיעה מסוכנת אף יותר. המורים בשלושה בתי ספר נוספים במסאפר יטא
שנוסעים בדרך זו יורדים ליד התעלות, וממשיכים רגלית כשלושה קילומטרים. לכולם משפחות,

התחייבויות, חיים משלהם. הם עלולים להחליט שהמאמץ המכופל אינו כדאי, ולעזוב את העבודה.

 ייייייי ייייי יייייי: ייי ייי ייי
יייייי ייייי יייי יייי יייי יייייי

 יי יייייי, "ייייי" ייייי יייי יייי
 יייייי, ייייי ייי ייי יי ייייי יייי ייי

 יייייי יי יייי יייי יייייי יייייי יייייייי
 יייייי יי ייייי יייייי יייי ייייי יייייי ייייי

 ייייייי ייייי ייי יייייי. יי יי, יייי 26
 ייייי יייי ייייי 2014 יייי ייייי ייייייי

ייייי. יייייי ייייייי יייייי יייייי יייי יייי",
 יייייי ייייי יייי יי יי יייי ייייי

 ייייי יייי יי, ייי ייי ייייייי ייי ייייי
יי יייי ייייי יייייי יייי יייייי יייי

 יייייייי יייייי יי יייייי יייי יי. יייייי
 ייי ייייי יי יייי, יייייי ייייי יייייי, יי

 ייי ייייי, ייייי ייי יייייייי יייייי
 ייייי ייייי יי ייייי יי יייייייי, יייייייי

 יייי ייייי יי יייי יייייי ייייי יייייי
 יייייי ייי יי יי יייייי ייייייי יי יייי יייי

 ).75% יייייייי ייייי 25% יי ייי (יייייי
 ייייייי ייייי ייייי יי ייי יייייי ייייי
 ייייייי יייי יייייי ייייי יייייי ייייי

ייייי ייייייי ייייי ייי ייייי יי, ייי

יייייייי. יייייי
 יי ייייי ייייי יי ייייי יייי יייייי

 יייייי יי ייייי ייייייי יייייי ייייי
 ייייי ייייי ייי יייייי ייי יייייי יייייי,
 יייי, ייייי ייייי יי יייי ייייייי. יייייי

 יי יייייי ייי ייי ייייייי יייייי ייייי
 ייי ייייייי ייייי יייייייי יייייי ייייייי
 ייי ייייי יייי ייי יייייי ייי יייייי. ייייי

 יייייי ייייי, יייייייייי יייי יייייי ייייי
 ייייי" ייייי ייייי יייייי יייייי יייייי

 ייייי יייייי ייי ייייי יי, יי ייייייי.
 יייי יייי יייי ייייי יייי יייי ייייייי

 יייייי ייייי ייייי יייייי יייייי, ייייי
 יייי יייייי ייי יייייי יי ייייי יייייי יי

י יייייי.

"יייי י7 יייי ייי ייייי יייייי יי. יייי יייייי ייי ייייי
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עמוד 5

יייי ייייי
I X ייייייייי ייייי ייייי: ייייי יייי 

c ייייי יייייי יי יייייי

 יייייי "ייייי ייייי:
יייייי" ייייי ייייי יי

 ייייי ייייי יי ייייייי יייייייי ייייי: יייי ייייי ייייי ייייי יי ייי
ייייי יייייי "ייייי יייייי: • ייייייי יייייי ייייייי יייייייי יייייי

יי יי יי יייייי: בב בבבב בבבבבבבב בבב בבבבבב בבבב

יייי ייייי

בבבבב, בבבב בבבבב בבב בבבב 4
 בבבבב, בבבבב בבב בב בבבבב '

 בבבבבב בבבבבב בבבבבבב בב בבבב
בבבב בבבבב בבבבב בבבב בבבב
בב בבבבבבב בבבבבב בבבבבב בבבבב

בבבבב. בבבבב בב בבבבבב
 יייייי יי יי ייייי ייייייי

 ייייייי ,C ייייי ייייי יייייי,
-יי ייי ייייי, יי יייי יייייי

 ייייייי יי יייייי יייייי יייי ייי
יייייייייי.

 ייי יי יייי, ייייי ייייי ייייי
 ייי יייייי יייייי ייי יי יייייי

 יי ייייי יייי, יייייייי יייי יייי
 יייי, יי ייי יייייי יייי יי יייייי

 יייייי יייייי ייייי ייי ייייי ייי
-יי .C יייי יייי יייי יייי. יייייי

 יייייי ייייי יי יייייי ייייי ייי
 ייייייי ייייייייי י"ייייייי"

 יי יי יייי "ייי יייי יייייי יי,
 ייייייי ייייייי, יי יי יייייי".

-ייי ייייייי: ייייי. ייייי ייייי
ייייייי יייייי יייייי ייייי יי

 ייייייייי, יייי יי ייייי ייייי
-יי ייייי יייייי יייי ייייי ייי

 ייייי, יייי יייייי ייייייייי ייייי
 יי יייייייי, ייייי יייי ייייי, ייי

 יייי. יייייי יייי ייייי,
-ייי יי ייייייי ייי ייי ייייי

 ייייי ייייייי יי ייייי ייי, ייי
 יי ייייי ייייי יייייייי, ייייייי

 יייי ייייייי, ייייייי ייי ייייי
 ייייי, ייייי ייייי ייי ייייי יייי

 ייי יייי יי ייייייייי יייי ייייי

ייי. ייייי יייייי
 יייייי ייייי ייי ייייייי יייי

 יייייי יי ייייי יייייי. ייייייי
 יייי ייייי יייייי. יייי יי יייי יי

 ייייי יייייי יי ייייייי יייייי יי

 יי ייייי ייייייייי, יייייי יייייי
-ייי ייייייי יי יייייייי יייייייי

 ייי ייייי: יייייייי ייי יייי. ייייי
 יייי ייי ייייייייי ייייי ייייי

יייי. יי יייייי ייייי ייי

-יייי יייי ייייי ייייי, ייייי
 יייי, ייייייי ייייי יי ייייי יי

 ייייי, יי יייייי "יי ייייייי:
 ייייייי ייייי ייייייייי ייייייי

יייייי". יייי
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ייי ייייי
 יי ייייי ייייי ייייי ייייי יי ייייייי יייייי ייי יייי

 ייייייי יייייי ייייי ייייי יייי ייייייי ייי יי יייי ייייי,
"ייייי" יייייי ייייי ייייי יייייי ייי, יי ייייי ייייייי.

יי ייייי

 ייי ייייי ייייי יייי, ייי
-יי ייייייי ייייי יי יייייי

 יייייי ייייי יייי יי יי יי.
 ייייייי, ייייי יייייי יי

 ייייייי יייייייייי יייייי
 יייייייייי יייייי יייייי יי

 ייייייי, יייייי, ייייי ייי
-ייי ייייי ייייי יייי, ייייי

ייייי. יייי
 ייי יייייי יייייי 26י

 ייייייי יייי יי ייייייייי
 יייי יייי יי יייייי יייייי,

-ייי ייייי יייי ייי ייייייי
-יי יייי ייי, ייייי יייי יי

 ייי, יייייי יייי יייי ייי
 8י ייייי יייייייי ייייי

-יייי ייייייייי ייייייי
 ייייייי ייייי יייי ייייי. יי

 יייי ייייי יייי יייי ייי
 ייייייי יייייי יייייי ייייי
 ייי יייייי ייי ייי ייי, ייייי

-יי ייי יייייייי. ייייי ייי
 יייייי יי יייייייי ייייי
-יי ייי, ייייייי יייי ייייי.
 יייייי יייייי יייייי ייייי

 ייייי, יייי, יייייי, יייייי, -
יייי. ייי ייייי

יייייי ייייי יייי ייייי
 יייי יייייי יי יי יי יייי יי

-יי יייי, יייי יייי ייייי
-ייי ייייי יייי "ייייי ייי
 יייי יייי יייייי יייייי". יי

-יייי "ייי יי יייי יייייי"
-ייי יייייי יי ייייייי ייי
 ייייי ייייי". יייי ייייי ייי
-ייי 2017 ייייי ייייי, ייי יי

 יייייי יייייי "ייייי", יי
-ייי יייייי, ייייי ייייי יי
 יייייייי יייי ייי ייייי יי

-"יי ייייייי ייייי ייי ייייי
 ייייי ייי. יייייי יייייי" יי

-יייי יייייייי ייי ייי יייי
 ייייייי ייייייי יי יי ייי יי,

 יייייי יייייי יייי יייייי

ייי. יי ייייי

 בבבבב: בבבבבבב בבבבבב
 בבבבבב בבב בבבבבבב

 ,בבב בבבבב בבב בבבב
בבבבבבב בבב בב בבבבב

-יייי 26 ייייי ייי ייייי
-יי ייייי ייייי, ייי יייי יי
 יייייי יייייי, ייייי, ייייי יי

-ייי ייי ייי. יייי יייי ייי
 ייי יייי יי יייי ייייי ייי

 יייי ייי, יייייי יייייי
 ייי ייי ייייי. ייי יייייי,

-יי ייי יייי. יייי ,57 יי ייי,
 יי ייייי, יייי יי - ייייייי

-ייי יייייייי יייייייי יייי
-יייי יייי יי יייייי, יי יי

 ייייי ייי. יי ייי ייי יי.
 יייי ייייי ייי ייייי ייי

ייייי.
-יי יייי ייייייי יייייי

-יי ייייי יייייייי יייייי יי
 יייי יייי ייי יייייי יי

-יייייי ייייי יי יייייייי

 ייי יייי יייי ייי ייייי יי.
 ייי ייי, יייי יי ייי ייייי,
 ייייייי. ייייייייי יייייי
-יי ייי. יייי יייי יייייי

 ייי יי יייי. 45 - ייייי יייי
 יייייי יי ייייי. יייי יייייי

-יייי ייייי ייייי יייי, יי
 יייי יייי 2012י ייייי יי

 ייי יי. יייי ייייי יייי ייי,
-יי יייייי ייייי ייייי ייי

-יי ייייי ייי יייי יייי יי

ייייי. ייי יייי

-ייי יייייי ייייי יייי
-יי יייי ייייי יייייי, יי,
 יייי יייי יייי יייייי: ייי

-יי יי. ייי יייי יייי יייי,
 ייי ייייי יייייי 4x4 יי
 ייייייי ייי ייי יייי יי

ייי ייייייי יייי יי יייייי,

 בבבבבבב בבבבבב,
 בבבבבב בבבבבבב,

 בבבבבבב בבב בבבבבב
בבבבב בבב בבבבבבב

 יייייי יייייי יייי יייי.
 ייי יייייי יייייי יייי. יי

-ייי ייי יייייי יייייי ייי
-ייי ייי יייייי יי יייי יייי
 יייייי ייייי יייייייי ייי,

 יייייי, ייייי ייייייייי.
 יי ייייי. יייי יייייייייי,

-יי יייייי יייייי יייייי
-יי יי יייייי יייי, יייי יייי

 יייייי ייי יייייי יייי.
 ייייייי יייייי ייייי יייייי.

-יי ייייי, ייי ייייי, ייי
 יייייי. ייייייי ייייי יייי

-יי יייי ייייי יייייי ייייי
 ייייי ייייייי ייייי יייי

ייייי. יייי יי
 יי ייי ייי יייייי, ייי
 ייי יי ייייי יייייי, ייייי

-יייי ייייייי ייי ייייי,
 יי ייי ייייי. יייי יייי יי

 יי. - ייי ייי יי. ייייי יייי
 יייי, יייייייי, יי ייייי,

-יי ייי. ייייייי ייייי ייי
 יייייי ייייי יי ייייי ייי

 יייי, יייייי ייי יייייי
 ייייי ייייי ייי יייייי ייי

 ייייייי, ייייייי: ייייייי
 ייייי יייייי. יייייי ייייי,

-יי יייייי ייייי יייי יייי
 45 יייייי: יייי יייייי ייייי

-יי ייייי ייייי יייי ייי
-ייי ייי ייייי יייייי ייי.

ייי יייייי. יייי, יייייי, יי,

 - ייי יי יייי ייייי ייייי
 יי יייי יייי יייייי, יייי יי

-יייי יייי. ייי 80יי ייייי
 יייייי יייייייייי יייי יי

ייייי. ייייי
 יייייי ייי ייייי ייייי

 יייייי ייייייי ייייי, ייי
-יי יייי ייי יייייי. ייייי
-יי יייי יי ייייייי יי יייי

 ייי ייי, ייי יי יייי ייי
 ייייי יייייייי: ייי יייייי.

 ייייי ייי ייייייי. ייי ייייי
 ייייי יייייי. יייי ייייי ייי
 יייייי, ייייי יייייי ייי יייי,
 ייי ייייי ייי ייי ייי יייי

-יי ייי ייייי יייי ייייי
-יי ייי 45ייי ייייייי יי
 ייייייי, יייייי יייי ייי. יי

 יייייי ייי ייייי יייייי ייי
 יייייי ייייי יייייי יייייי
-יייי יייי ייייי - ייייי

-ייי ייייייי ייייי ייי יי יי
 יי יייייי ייייי .1948יי יי

 ייייייי יייי יי ייי יייי
יייייי. יייי יייייי

 יייייי" יייי יייי יייייי
-יי ייייייי יייייייי יייי

 יייי יייייי ייייי יייייי יי
 יייי: ייייי". ייייי ייייי יי

 ייייי ייי ייייי יייייייייי

 ייייי יייייי: ייייייי, יייי
 ייייי ייייייי יייי, יייי ייי

-ייי ייייי ייי - 317 ייייי
-ייייי יייי, יי יייייי ייי
ייייייי. ייי

-יי ייי ייייי יייי יייי
ייייי יייייי, ייייייי יייי

-יי יייי ייייי "יייייי יייייי
 יייייי יייי ייייי ייייי יייי

-ייי יייייי ייייייי יייי,
 יייי יייייייייי ייייייי יי

 יייייי ייי יייייי ייייי.
-יי ייייי יייייי יייי ייי
 יייייי יייייי יייייי". יי

-ייי ייי "ייייי", ייייי יי
 ייייייי "יייייי" יייייי ייי

ייייי". "ייי

918 בב בבב
 יייי יייייייייי ייייייי

 ייי ייייייי ייייי ייי יייי
-ייי יייי יייייי 19י יייי
 יייי יייייי יייי ייי יייי
 יייייי ייי יייייי ייי, ייי
-יי 1980י יייייי. ייייי ייי
 יייי ייי 30י יי ייייי יייי

 יייייי .918 יי יייי ייייי
 יייייייי. ייי ייייי יייייי
 יייי ייייי, ייייי יי ייייייי

 יי יייי יייי יייי יייי ,1999
 יייי ייייי ייי יייייי, 700

יייי, יייייי ייי יייייי
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