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עדכון
לידידי רגבים
ט״ו בשבט התשפ״ב
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מאיר דויטש
מנכ״ל

יכין זיק
מנהל פעילות

נעמי קאהן
אברהם בנימין
מנהל מחלקת מדיניות מנהלת מחלקת חו"ל

עו״ד בועז ארזי
יועץ משפטי

איתן מלט
רכז יו״ש

דודאית רקנטי
רכזת תוכן

לבונה כספי
מנהלת משרד

עו״ד אבי סגל

אביתר דוד
רכז דרום

חנן גרינוולד
מרכז אדם ואדמה

סם ווייטפילד
מחלקת חו"ל
ניו מדיה

נטע רובינשטיין
ניו מדיה

עו״ד יעל סינמון

ליאור שמו
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מחלקת מחקר GIS

שולה ישראל
גיוס משאבים

דבר ההנהלה
חברים וידידים יקרים,
שלום רב,
כמדי שנה 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 ובסמוך
לסוף שנת הכספים.
חוברת זו תאפשר לכם לטעום מהנושאים המרכזיים שעסקנו בהם ולהתרשם מהיקף
הפעילות לאורך השנה האחרונה.
אנו עושים את מירב המאמצים על מנת שמדיניות המקרקעין של מדינת ישראל תפעל
לאורם של ערכים יהודיים וציוניים – לחזק את המגמות החיוביות ,להמשיך לדרוש
את חיזוק הריבונות ולהיאבק בכל הכלים האפשריים מול מגמות הפוכות המבקשות
לקעקע את אחיזת העם היהודי מהארץ הטובה הזו.
ב"ה בשנה האחרונה ,למרות משבר הקורונה והמצב הפוליטי בישראל ,הצלחנו
לבלום את ביטול חוק קמיניץ שחולל מהפך בשמירת אדמות המדינה ,באנו לעזרת
תושבי הערים המעורבות במהלך מאורעות תשפ"א ,המשכנו להוביל את המאבק
להשבת הסדר והחוק לנגב ,המשכנו להפעיל מכבש לחצים על הממשלה במטרה
לעצור את הקמת המדינה הפלסטינית ביהודה ושומרון ואף גיבשנו הצעה לתכנית
ממשלתית בעניין.
כל זאת לצד העשיה השוטפת ,הכוללת נוכחות יומיומית בשטח ,לחץ בלתי פוסק על
הרשויות השונות ,ופעילות משפטית עניפה.
זו ההזדמנות להודות לכם השותפים לדרך שלמרות כל הקשיים וחוסר הוודאות,
אתם אלו המאפשרים לנו להמשיך ולפעול לשמירה על ארצנו היקרה ועל כך תודתי
והערכתי.
מאיר דויטש
מנכ"ל
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הצלחות
לוד :לעזרת אחינו
הגיבורים

מבקר המדינה בדו"ח
חריף על המשילות בנגב

במהלך 'יום ירושלים' החל חמאס בירי
טילים לעבר ישראל .במקביל ללחימה,
פרץ גל אלימות ואנטישמיות בערים
המעורבות .יהודים הותקפו ,בתים הוצתו
ונגרם הרס רב לרכוש .מיד עם תחילת
הפרעות בעיר לוד ,יצאנו לעזרת אחינו.
יחד עם 'ישראל שלי' ,הקמנו חמ"ל
ארצי שריכז את הצרכים השונים ,וניתב
אלפי מתנדבים ,מאבטחים ,ציוד ביטחון
וסיוע לוגיסטי עבור יהודי לוד והערים
המעורבות .במקביל חשפנו את תיעוד
ההסתה והגשנו תלונה למשטרה כנגד
אימאם המסגד הגדול בלוד ,השייח יוסוף
אלבאז ,שהיה אחראי לליבוי ההסתה .עם
תום גל הפרעות ,המשכנו במעקב אחר
פעילות המשטרה והפרקליטות במיצוי
הדין כנגד הפורעים ברחבי הארץ ,לצד
השתתפות בדיונים שנערכו בכנסת.

אחרי שנים ארוכות של נוכחות ,מחקר
ותיעוד בעיות המשילות בנגב ,העברנו
בשנת  2017למבקר המדינה תיקי
מחקר שערכנו בנושאים שונים .המפגש
והחומרים הללו ,הבשילו לחלקים מרכזיים
בדו"ח מבקר המדינה על היבטי המשילות
בנגב ,שפורסם באוגוסט .דו"ח המבקר,
שהציף באופן מקיף ויסודי את הסוגיות
בהן אנו עוסקים במשך שנים כה רבות,
נגע לראשונה בבעיות הליבה של המצב
החמור אליו הגענו בנגב וליישום המלצותיו
יש השפעה קריטית לעתיד האזור.
אנו מאמינים כי במידה והממשלה תנקוט
בחמישה צעדים מעשיים הנגזרים מהדוח
המעמיק – היא תחולל מהפך בנגב :רישום
תושבי הפזורה במיקום גיאוגרפי ולא
ע”פ רישום שבטי ,הקמת ישובים חדשים
על אדמות מדינה בלבד במקום הלבנה,
תכנון ופיתוח על אדמות המדינה ולא על
קרקעות של “תביעות בעלות” ,הקמת
רשות מוניציפאלית תחת הרשות להסדרת
הבדואים והקמת יחידה משטרתית
לשמירה על תשתיות .תכניות העבודה
שלנו בנגב בשנים הקרובות יתבססו על
מסקנות הדו”ח והמעקב אחר יישומו.
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בדואיסטן :הספר
שחושף הכל על
ההפקרות בנגב
שנים ארוכות אנחנו עוקבים ,מסקרים
ומדברים על המצב הקשה בדרום
הארץ .כבר שנים שהנגב שרוי בכאוס
והופך להיות אקס טריטוריה של
פשיעה ואלימות .בשנה האחרונה
אובדן המשילות והריבונות בדרום הגיע
לשיא .אירועי "שומר החומות" במהלכו
כבישי הנגב נסגרו במקביל להקמת
חממות סמים ,אלימות חוצה גבולות,
סחר בנשים ,סחר בנשק ועוד הביאו את
המשילות בנגב למצב כמוהו לא היה
בדרום מאז  .1948בימים אלו יורד לדפוס
הספר החדש שלנו על מדינת הנגב -
"בדואיסטן" .הספר יציג לראשונה אי
פעם את התמונה המלאה על המציאות
המטורפת ויחשוף את המחדל המתמשך
של ממשלות ישראל – לצד מפת דרכים
לפתרון אתגרי הנגב .הספר יוצא לאור
בעזרת קמפיין מימון המונים .לתמיכה
ורכישת הספר ,חפשו בגוגל "בדואיסטן",
או סירקו את הברקוד המצורף.

עוצרים את הנוהל
שמעודד בנייה בלתי חוקית
המנהל
עתירה שהגשנו לבג"ץ חשפה כי ִ
האזרחי ומשרד הביטחון פועלים בשנים
אחרונות על פי נוהל פנימי ,המנוגד לחוק
התכנון והבניה ,אשר הוביל להקפאה
וטרפוד של הליכי אכיפה כנגד אלפי
מבנים לא חוקיים של פלסטינים ,והוביל
לביסוסם בשטח ולזינוק בבניה הערבית
הבלתי חוקית .הנוהל קובע כי יש
להקפיא אוטומטית את הליכי האכיפה
כנגד בניה בלתי חוקית ביהודה ושומרון,
במידה ומוגשות בקשות סטטוטוריות
שונות על המבנה הבלתי חוקי .העתירה
הוגשה לאחר שפנינו למנהל האזרחי
לפני כשנה ,בדרישה לקבל את הנוהל
המדובר לצד חוות דעת משפטית
המסבירה את השימוש בנוהל העומד
בסתירה עם לשון החוק ,וכן את הנתונים
על היקף המבנים שהוקפאו נגדם הליכי
האכיפה בעקבות נוהל זה .במקביל
להגשת העתירה פרסמנו מספר כתבות
וסרטונים בכלי התקשורת השונים.
כתוצאה מפעילות זו ,עדכנה המדינה את
בג"ץ כי היא עובדת על שינוי המדיניות
במטרה למנוע את האבסורד הקיים כיום.

סיכום שנתי תשפ״ב 5 //

דחפנו ,ליווינו והמועצות ארגון הוועדות החקלאיות
הוכרז כארגון טרור
האזוריות יורדות לשטח
כשהתחלנו את העבודה שלנו לפני
שש עשרה שנה ,רכז יו”ש ברגבים היה
האזרח היחיד שהסתובב בשטח ,תיעד
ודאג לפעול נגד השתלטות עוינת .אך
המערכה על שטחי  Cהיא מלחמה לכל
דבר ורכז אחד של רגבים ,פשוט לא
מספיק .בשנים האחרונות ,יחד עם ראשי
המועצות האזוריות ,דחפנו להקמת
מחלקות מקרקעין בכל מועצה ומועצה.
בשנה האחרונה ,בשיתוף פעולה של
מועצת יש”ע ושר ההתיישבות הקודם צחי
הנגבי ,הושג תקציב של עשרים מיליון
שקלים שיועברו למועצות האזוריות
לטובת הקמה וחיזוק של מחלקות
המקרקעין האזוריות .אנחנו עובדים
בשיתוף פעולה מלא עם המועצות
האזוריות ,ומעניקים להן ליווי מקצועי
בשטח ובמרחב המשפטי .יש עוד המון
מה לעשות ,אך זהו צעד משמעותי מאוד
לשמירת הקרקעות.

 // 6סיכום שנתי תשפ״ב

שר הביטחון בני גנץ הכריז באוקטובר
על ארגון הוועדות החקלאיות ,וחמישה
ארגונים נוספים אזרחיים לכאורה,
כעל ארגוני טרור -מאחר והם מהווים
את התשתית הכספית לארגון "החזית
העממית" .הארגונים ממומנים על ידי
כספים "הומניטריים" העוברים ממדינות
אירופה היישר לפעילות טרור בשטחי
יהודה ושומרון .החל משנת  2018חשפנו
את הקשר הישיר בין הכספים האירופאים
לארגון הטרור בפני חברי כנסת ושרים
ומול שליח האו"ם למזרח התיכון ממנו
דרשנו את הפסקת התקצוב .הוכחנו
כי ארגון הוועדות החקלאיות (]UAWC
הוא למעשה הזרוע הביצועית של ארגון
הטרור "החזית העממית" בכל הקשור
להשתלטות בלתי חוקית על שטחי C
ואחראי לאלפי הנטיעות החקלאיות
הנעשות מדי שנה בשטח במטרה לייצר
רצף התיישבות פלסטיני .בשנת 2019

מנהל הכספים של הארגון התגלה
כרוצח הנערה רינה שנרב הי"ד שנרצחה
בפיגוע טרור בבנימין .ההחלטה החשובה
של שר הביטחון ממחישה את הקשר
הישיר שבין ההשתלטות על שטחי  Cלבין
ארגוני הטרור ,והכל תחת מסווה ומימון
אירופי לארגוני 'זכויות אדם' .אנו מקווים
שהחלטת שר הביטחון תוביל לשינוי
משמעותי הן במניעת טרור והן במניעת
ההשתלטות על קרקעות.

החזרנו את הנשק לרכזי
ביטחון עוטף עזה
לפני כשנה נלקח נשקם האישי של
רכזי הביטחון של היישובים אבשלום
ושדה ניצן הממוקמים באזור 'עוטף
עזה' ,המשמשים מזה שנים ארוכות
כמתנדבים מצטיינים במשטרת ישראל,
וזאת בעקבות תלונת שווא שהגישו

עבריינים בדואים כנגדם למח"ש .לאחר
פנייתם אלינו לעזרה ,הגשנו ערר משפטי
למשרד לביטחון פנים ,ובמהלך התהליך
המשפטי שהובלנו כנגד ההחלטה
המקוממת .בתחילת אירועי "שומר
החומות" נדקר הרבש"ץ על ידי מחבל
חמוש בסכין שחדר מרצועת עזה ולמרות
שנאלץ להסתער עליו בידיים חשופות,
הרבש"ץ הצליח למנוע אסון .הבאנו את
הסיפור המקומם באופן מיידי לראש
סדר היום התקשורתי ,ובעקבות הצפת
המקרה ,הפעילות המשפטית שלנו
והתערבותו של השר הקודם לביטחון
פנים אמיר אוחנה ,הסיפור הגיע לסוף
טוב :ליווינו את שני הרבש"צים לתחנת
המשטרה לקבל את נשקם בחזרה,
והענקנו להם תעודות הוקרה ותמיכה.
אנחנו שמחים מאוד על הזכות שנפלה
בחלקנו לסייע להם בהשבת נשקם
וביטחונם ,להם ולכל תושבי העוטף.
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סוף לפקקים הבלתי נגמרים במקום .זהו
סוף סוף ,מרחיבים את
רק אחד מבין עשרות מבנים בהם בוצעה
הכביש לירושלים!
אכיפה בעקבות הפעילות המשפטית
למרגלות הציר הראשי המחבר בין חבל שלנו השנה .תיק זה משמעותי במיוחד
בנימין לירושלים ,וצמוד לכפר חיזמה ,לאור ההשלכות הרוחביות שיש למבצע
שכן מתחם עסקים פיראטי .המתחם האכיפה על המרחב כולו.
גרם לעומסי תנועה רבים לעשרות אלפי
נוסעים מדי יום ,שהעמידו את תושבי הפולשים סולקו,
האזור ,יהודים וערבים כאחד ,בפקקי
ענק .המתחם גרם לסכנות ביטחוניות ,החקלאים חזרו לקרקע
בטיחותיות וסביבתיות בשל התנהלותו מושב נבטים שליד באר שבע מוקף
הרשלנית וקרבתו לגדר הביטחון .רק במקבצים של פזורה בדואית בלתי חוקית,
לאחר שהגשנו עתירה לבית המשפט וסובל שנים ארוכות מפשיעה ,וונדליזם,
המחוזי בירושלים ,המדינה הציגה בפני פריצות ושוד חקלאי .בתחילת השנה
בית המשפט תכנית מסווגת לאכיפה .בית חולל בית הקברות במושב על ידי בדואים
המשפט מחק בהסכמתנו את העתירה מהפזורה .הגשנו תלונה במשטרה
לאחר שהתרשמנו כי הוא אכן התעמק והעבריינים נלכדו .תושב בדואי נוסף
בתכנית ,אך דרשנו בכל תוקף שהאכיפה פלש לאדמות החקלאיות של המושב,
במקום תתבצע במהירות האפשרית .זמן ניכס לעצמו את השטח ,הקים בו סככה
קצר לאחר מכן ,עיריית ירושלים וכוחות באופן בלתי חוקי ומנע מחקלאי המושב
הביטחון הרסו את המתחם .כעת ניתן להיכנס לשדות ולעבד את אדמתם.
יהיה סוף סוף להרחיב את הכביש ולשים לאחר שהחקלאים פנו אלינו בבקשה
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לעזרה פנינו לרשויות בדרישה לעצור את
האיום .לאחר פעילות משפטית הפולשים
סולקו ,הסככה שהוקמה בשטח נהרסה,
האיום הוסר וחקלאי המושב חזרו לעבד
ולחרוש את אדמתם.

מסדירים את הפזורה
 מחזירים את הקרקעלמדינה
למרות לחץ כבד של מפלגת רע"מ לשנות
את נוסח החלטת הממשלה בנוגע להקמת
שלושה ישובים חדשים בנגב ,עבודה
שלנו מול לשכת השרה שקד ,שימרה
את הנוסח שהוסכם בתקופת ממשלת
נתניהו .היישובים החדשים אמורים לקום
במטרה לכנס את הפזורה הבדואית

הלא חוקית ליישובי קבע והקמתם היא
סיכוי לעומת סיכון .מדובר בהזדמנות
לשינוי פני הנגב ,החזרת קרקעות לידי
מדינת ישראל ,והתחלת כינוס הפזורה
הבדואית מהשטחים הפתוחים בנגב אל
תוך הישובים החוקיים .בעקבות מאמצינו,
החלטת הממשלה החדשה קובעת תנאים
לפינוי הפזורה ליישובי הקבע בתקופה
קצובה בזמן ,ובמידה ותנאים אלו לא
יתממשו – הקמת הישובים תבוטל .חובת
ההוכחה היא על הממשלה.
השילוב בין נוכחותנו בשטח לבין הפעילות
המשפטית והלחץ הציבורי שהפעלנו
לאורך השנה כולה ,הוביל למבצעי
אכיפה רבים על ידי הרשויות ,ולפעילות
למניעת השתלטות על קרקעות בכל
רחבי הארץ :בצפון ,ביהודה ושומרון,
בנגב ובשפלה.
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שטח

דו"ח בתי הספר
השנה פרסמנו דו"ח חדש שחשף כי
בשתיים עשרה השנים שחלפו מאז
פרסום 'תכנית פיאד' – התכנית של
הרשות הפלסטינית להקמת מדינה
באמצעות קביעת עובדות בשטח ,הקימה
הרשות מאה בתי ספר חדשים ובלתי
חוקיים בשטח  Cכאשר חלק ניכר מהם
הוקם במימון בינלאומי .הדו"ח החדש
שלנו הוגש לשרים ולחברי כנסת ,מוכיח
כי בעשור האחרון הרשות הפלסטינית
"עושה למדינת ישראל בית ספר",
פשוטו כמשמעו .במקום שמדינת ישראל
תבלום את המגמה הזו
בצורה נחושה וברורה ,היא
נותנת לכך יד ,ומאפשרת
לרשות הפלסטינית לפעול
בשטח כראות עיניה .היא
לא אוכפת את החוק ,ואפילו
מאשרת ביודעין תכניות
בניה שישראל יודעת כי
הן כלי אסטרטגי פלסטיני
לתפיסת קרקעות.
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מנהרת הר ציון
עתרנו לבית המשפט המחוזי בירושלים
נגד עיריית ירושלים שהסתירה את קיומה
של מנהרה תת קרקעית שפרצה כנסיית
'דורמציון' הקתולית בהר ציון .בעקבות
לחץ משפטי שהפעלנו נאלצה העירייה
לבצע מיפוי של תוואי המנהרה הפולשת
בניגוד לחוק לקרקעות ציבוריות באזור
רווי שרידים ארכיאולוגיים ,אך העיריה
התעלמה .דרשנו פעם אחר פעם
מעיריית ירושלים לפרסם את תיעוד
הממצאים בהתאם לחוק חופש המידע,
ולנקוט בהליכי פיקוח ואכיפה כנגד
המנהרה והשבת המצב
בשטח לקדמותו ,באמצעות
אטימה או הריסה .בדיון
שהתקיים לאחרונה נזף בית
המשפט בעיריית ירושלים
והורה לה להכנס למנהרה
ולבצע פעולות מדידה
ובדיקה לקראת הדיון הבא.

חירבת פארסין
סמוך ליישוב חרמש שבצפון השומרון,
קיים אתר ארכיאולוגי מוכרז בשם
'חורבת פארסין' .בתחילת ינואר פלש
ערבי לאתר ונכנס לגור באחד המבנים
עם בני משפחתו ,תוך ביצוע של עבודות
בניה במקום ,ופגיעה בממצאים עתיקים
למנהל
הגודשים את האתר .פנינו ְ
האזרחי בדרישה לסילוק הפולש
ועצירת העבודות הבלתי חוקיות במקום.
במנהל השיבו כי סיירו במקום ,ומסרו
לידי הפולש "צו הפסקת הרס עתיקות".
לאור העובדה כי הפולשים נותרו בשטח,
תוך שהם ממשיכים לפגוע בעתיקות
במקום ,פנינו בשנית בדרישה לביצוע
אכיפה מיידית .פקחי המנהל הגיעו
למקום והחרימו חלק מציוד הבניה ועצים
שניטעו בשטח .מאחר והפולש ומשפחתו
לא פונו מהאתר אנו ממשיכים לעקוב
ולפעול בעניין.

מזבח יהושע בן נון
במהלך סיור לימודי שערכנו לצוות
רגבים בעיר שומרון-סבסטיה ,בירת
ישראל הקדומה ,ובהר עיבל שבשומרון
חווינו על בשרנו את המציאות הבלתי
נתפסת המתרחשת באזור יהודה ושומרון
בשנים האחרונות .בעודנו מסיירים
בהר עיבל עליו שוכן מזבח יהושע בן
נון ,נתקלנו בחבורת צעירים ערבים
שעשתה לא פחות מ’מנגל’ על המזבח
עצמו .כשהסברנו להם שמדובר באתר
ארכיאולוגי משמעותי וחשיבותו ליהדות
 הם סירבו לכבות את האש ולהעבירההצידה .דאגנו לפרסם בתקשורת את
האירוע המזעזע שחידד עבורנו שוב את
חשיבות המאבק היומיומי והנוכחות שלנו
בשטח.

שמורת הכרמל
הודות למעקב שלנו אחרי הרשתות
החברתיות ,גילינו מבעוד מועד כי תושבי
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דלית אל כרמל מתארגנים לסלילה
משותפת של כביש לא חוקי באמצע
שמורת הכרמל ,כאשר תושבים שונים
תרמו כלים הנדסיים ,אספלט ,מכבשים
ועוד .עוד באותו הלילה שיגרנו מכתב
דחוף למשנה ליועץ המשפטי לממשלה,
ארז קמיניץ ,ליחידה הארצית לפיקוח
על הבניה ולמשטרת ישראל ,והתרענו
כי תושבי דלית אל כרמל מתכוננים
לסלול כביש לא חוקי בלב שמורת
הכרמל .עוד בשנת  2012היה ניסיון
לבצע מחטף ולסלול את הכביש באופן
בלתי חוקי ,ולאחר פניות של רגבים
הודיעה המדינה בזמנו ,כי הדרך חייבת
להישאר כדרך חקלאית בלבד ולא
תאושר סלילת אספלט .גם הפעם
הפניות הבהולות שלנו הצליחו לשמור
על פארק הכרמל.

תמונת מצב – 2021
מיפוי הבניה הבלתי
חוקית ביו"ש
מספר מבנים פלסטיניים לא חוקיים
יהודה ושומרון
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2008

הודות לפעילות מיפוי ומחקר מוקפד,
רגבים הפכה זה מכבר למסד נתונים
ומידע מקצועי עבור גורמי מקצוע,
מחוקקים וגורמי ביטחון .השנה השלימה
מחלקת ה GIS-שלנו  ,סריקה ומיפוי של
כל המבנים החדשים שהתווספו בארבע
השנים האחרונות ביהודה ושומרון,
על פי פילוח שנתי .הנתונים שהוצאנו
מסייעים ללמידת השטח ,ולמיקוד
אזורי הפעילות הנדרשים במסגרת
המאבק כנגד ההשתלטות הפלסטינית
על קרקעות יהודה ושומרון.

משפט
עתירה נגד חוק 'איסור
מכירת קרקע ליהודים'
ביהודה ושומרון קיים עד היום חוק גזעני
מתקופת הירדנים ,הקובע כי כל אדם
שאיננו ממוצא ערבי ,אינו יכול לרכוש
קרקעות פרטיות במרחב .או במילים
אחרות ,אסור ליהודים לרכוש קרקעות
ביו"ש  -בגלל שהם יהודים .לפני כשנה
הגשנו עתירה לבית המשפט שהתבססה
על חוות דעת של משרד הביטחון
שהמליץ על ביטול החוק הגזעני,
לאחרונה הודיע שר הביטחון גנץ לבג"ץ
כי אין בכוונתו לבטל את החוק – זאת
בניגוד לעמדת גורמי המקצוע במשרדו
ושרי הביטחון שקדמו לו .אנו ממתינים
לדיון בבג"ץ בנושא זה.

בית ספר הרודיון
בשנת  2017בנתה הרשות הפלסטינית
בית ספר חדש ובלתי חוקי סמוך לאתר
ההיסטורי "הרודיון" .לאחר שהגשנו
המנהל האזרחי כדי
בעבר עתירה נגד ִ
שיסלק את המבנה ויאכוף את החוק
המנהל לאכוף את
בשטח ,התחייב ִ
החוק במקום "בסדר עדיפות גבוה" ,אך
המנהל להסתתר מאחורי
בינתיים בחר ִ
תירוצים והליכים משפטיים ולא לבצע
את תפקידו והתחייבותו .משכך עתרנו
בשנית לבית המשפט המחוזי בירושלים
בדרישה לאכיפת החוק .בית הספר הוא
אחד מתוך  100בתי ספר נוספים שהוקמו
שלא כחוק ותופסים שטחים אסטרטגים
וחשובים משטחי יהודה ושומרון.
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עתירה להסדרת גשר
המוגרבים

איך בכוונת המדינה לאכוף את החוק
במקום .בג”ץ הזכיר למדינה כי התחייבה
פעמים רבות לאכוף את החוק ואף ננקטו
תאריכים ספציפיים לביצוע האכיפה ,אך
המועד שונה כל פעם מחדש .החשיבות
של התיק אינה במיקום הספציפי הזה,
אלא בעובדה כי תיק זה הוא מקרה בוחן
של כל המערכה על שטחי  Cוהיחס אליו
ישפיע על האכיפה כנגד מאות מקבצים
אחרים שנבנו על ידי הרשות הפלסטינית
ברחבי יהודה ושומרון.

מעלה המוגרבים הינו הכניסה היחידה
המיועדת לעליית יהודים ותיירים להר
הבית .בשנת  2004התמוטט הכבש
הישן ,ואושרה תב"ע הכוללת גשר קבע,
אך בלחץ הוואקף והירדנים הוקם גשר
"זמני" שנותר עד היום ,והפך לאחרונה
למסוכן מאוד .ושוב ,בגלל חשש מאלימות
מוסלמית ,החליט רה"מ לשפץ את הגשר
הישן במקום לדאוג לפתרון קבע .הגשנו
עתירה מהירה לבית המשפט להפסקת עתירה למימוש צו
העבודות שנעשו ללא היתר באתר
ארכיאולוגי ולקידום פתרון הקבע החוקי .מבנים חדשים
העתירה נידונה כעת בבית המשפט.
המדינה חוקקה ב 2018-צו אכיפה
אפקטיבי כנגד ההשתלטות הפלסטינית
המנהל האזרחי
ביהודה ושומרון ,אך ִ
עדכון חאן אל אחמר
נמנע מלעשות בו שימוש – חרף אישור
לצערנו ,נראה כי בעשור האחרון כל אחד בג"ץ .לאחר שלוש עתירות שהגשנו לבית
ואחד מהסיכומים השנתיים שלנו כלל המשפט בעקבות אי שימוש בכלי החשוב
עדכון קצר על הנעשה ב”חאן אל אחמר” .הזה ,המאפשר לאכוף בניה לא חוקית ללא
בחודשים האחרונים ,במסגרת העתירה התעסקות בירוקרטית נזף בית המשפט
השישית שלנו בנושא ,בג”ץ נתן למדינה במדינה והורה לה להשיב מדוע לא נעשה
דחייה נוספת בת חצי שנה כדי להודיע שימוש בצו זה כנגד בניה בלתי חוקית.
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עתירה נגד השתלטות
בכפר דומא

ביר הדאג'  -דחיית
עתירת בעלי הקרקע

הכפר הערבי דומא שבבנימין מבצע
השתלטות מאסיבית על אדמות מדינה
מרוחקות מהכפר באמצעות בנייה בלתי
חוקית ופריצות דרכים .בעתירה שהגשנו
לבית המשפט דרשנו מבית המשפט
להשתמש ב"צו לסילוק מבנים חדשים"
ולהרוס את המבנים במהירות .לאחר
הגשת העתירה ובנוסף ללחץ משמעותי
שהפעלנו על רשויות החוק ,בוצעה
אכיפה יעילה והמבנים נהרסו.

למעלה מעשור שאנחנו מנהלים הליכים
משפטיים מול פולשים בדואים שפלשו
לקרקע יהודית פרטית בנגב .בעלי
הקרקע שעתרו יחד איתנו ביקשו לקצוב
למדינה לוח זמנים לפינוי הקרקע עליה
הוקמו במשך השנים כבר מאות מבנים
בפזורת ביר הדאג'  -בירת הפשע של
הנגב .גם הפעם בית המשפט העליון
דחה את העתירה ,ונמנע מלקצוב
למדינה לוחות זמנים לאכיפה וסילוק
הפולשים.
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עתירות נוספות
פדואל :עתירה כנגד שכונה לא חוקית
שהולכת ונבנית כהרחבה של כפר א-דיק
בסמוך לישוב ,במסגרת תכנית הרשות
הפלסטינית להשתלטות על המרחב.
כביש בתיר חוסאן :עתירה כנגד ציר
שסללה הרשות הפלסטינית לאורך נחל
חלץ ,ובסמוך לכפר בתיר חוסאן ,שבגוש
עציון .לאחר הגשת העתירה החלו
פעולות אכיפה במקום.
חירבת כורקוש :עתירה כנגד פלישה
והשתלטות ערבית לאדמות מדינה ליד
אתר ארכיאולוגי הסמוך לאזור התעשייה
אריאל .בעקבות העתירה המבנה נהרס.
צומת יקיר הגדולה :בעקבות לחץ גדול
המנהל האזרחי ועתירה
שהפעלנו על ִ
שהגשנו לבית המשפט ,נהרס מבנה ענק
ולא חוקי שנבנה בצומת וסיכן את חיי
הנוסעים על הכביש.
א-סאוויה :עתירה כנגד הרחבת הכפר
בצורה בלתי חוקית במסווה של פריצות
דרכים חקלאיות ובניית עשרות בתים
בלתי חוקיים ,כולם על אדמות מדינה
שטרם הושלם רישומן.
כיסאן :בית הספר בכיסאן במזרח גוש
עציון נבנה בצורה לא חוקית על אדמות
מדינה .לאחר שהעתירה הראשונה שלנו
נדחתה הגשנו עתירה שניה לבית המשפט.
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סדרי עדיפויות לאכיפה :לאחר שחשפנו
כי המנהל האזרחי מחזיק בשתי רשימות
נפרדות לאכיפת החוק כנגד יהודים
וערבים ביהודה ושומרון ,עתרנו בדרישה
ליצירת מדרג אכיפה אחיד ושיוויוני.
ארנונה במועצת אל קאסום :לאחר
סיומו המוצלח של בג"ץ ,בו התחייבה
המועצה לגבות ארנונה ,הגשנו עתירת
חופש מידע שתחייב את המועצה לחשוף
בפנינו את נתוני הגבייה.
בית ספר להשתלטות :עתירת חופש
מידע לקבלת נתוני האכיפה כנגד
בתי ספר לא חוקיים שהקימה הרשות
הפלסטינית בשטחי .C
'נגב  :'2030עתירת חופש מידע לקבלת
תכנית שגיבשה רשות הבדואים להסדרת
ההתיישבות בנגב עד .2030

רגבים בירוק

בשיתוף פעולה עם ארגון
בשנה האחרונה התחלנו בשיתוף פעולה ארגוני עם העמותה הסביבתית הוותיקה
'ירוק עכשיו' הפועלת שנים רבות במגוון סוגיות סביבתיות ברחבי הארץ .שיתוף
הפעולה מכפיל את כוחנו ,ואנו מקווים לראות פירות בעמל המשותף.

תחנה מרכזית לזיהום
סביבתי

ניצחון סביבתי:
המשרפה בוטלה

כמות עצומה של אוטובוסים ישנים של
חברת 'אגד' אשר יצאו משימוש החברה
הועברו למגרטה פיראטית ולא מוסדרת
בשטח אש  ,203תוך פגיעה סביבתית
אדירה ,וללא כל פיקוח על החלפים
הישנים שפורקו מהאוטובוסים והוחזרו
לשוק החלפים בישראל .לאחר לחץ
המנהל
תקשורתי אדיר שהפעלנו על ִ
המנהל פינה את המגרטה
האזרחי ִ
שפעלה בלב השטח ,והחרים את הכלים
של מפעיליה.

לאחר עתירה וקמפיין ציבורי נרחב של
“ירוק עכשיו” ,בשיתוף שלנו ,החליטה
הממשלה לבטל את החלטתה הקודמת
משנת  2017בדבר הקמת משרפת
פסולת במעלה אדומים .אין זה ראוי
שמדינת ישראל המתקדמת תפעיל
תכנית מזהמת ואנטי-סביבתית לסילוק
פסולת באמצעות שריפה ,במקום
התוויית פתרונות מתקדמים .זהו ניצחון
משמעותי להגנת הסביבה ביהודה
ושומרון.
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לפני
פינוי הר הזבל

אחרי
באופן מיידי את מתקן הטיהור ויביא לסוף
הזיהום הסביבתי.

המנהל
בעקבות מאבק משפטי שניהלנוִ ,
האזרחי פינה את הזבל מ"מזבלת
הקורונה" של עיריית רמאללה .המזבלה ,חשיפת השקר
השוכנת בתוך מחצבה נטושה ,שימשה האנטישמי בוועידת
את העיר לאורך השנתיים
האחרונות האקלים
ללא שום פיקוח והיתרים וגרמה לזיהום
סביבתי אדיר .אנו ממשיכים לפעול ראש ממשלת הרשות הפלסטינית
בדרישה לחייב את העבריינים בהוצאות מוחמד אשתייה האשים בוועידת האקלים
הנזק שגרמו.
בגלזגו את מדינת ישראל בזיהום “הטבע
הפלסטיני” .הוצאנו בזמן אמת פרסומים
שהוכיחו כי המצב הפוך לגמרי ,כמובן.
עתירה לבג"ץ -
הזרמת הביוב ,הרי האשפה ,מגרטות
הרכבים ,המחצבות ,והזוהמה שמייצרת
להפעיל את המט"ש
הרשות הפלסטינית ברחבי יו”ש הוא לא
לאחר  13שנה שהמתקן לטיהור שפכים
פחות מקטסטרופה סביבתית שמדינות
ביישוב עפרה שבבנימין עומד שומם
אירופה התומכות ברש”פ מתעלמות
וזרמי הביוב ממשיכים לזרום אל הטבע
מקיומה.
הפתוח ,הגישה "ירוק עכשיו" עתירה
לבג"ץ בכדי שיחייב את הרשויות להפעיל
 // 18סיכום שנתי תשפ״ב

בולמים את המטמנה
בעקבות עתירה של “ירוק עכשיו”,
ובשיתוף פעולה שלנו ,ההכנות להקמת
“מטמנת ראמון” נעצרו .לפני שנים
הציע הבנק הגרמני לממן הקמת
מטמנת אשפה סמוך לישובים רימונים
ולכפר ראמון שבמזרח בנימין – תוך
התניה כי המטמנה תיועד לפלסטינים
בלבד .בזמנו בלמנו את התכנית ,שכן
הטמנת אשפה היא שיטה מיושנת ובלתי
סביבתית .בשנה האחרונה הוצאה
התכנית מהקפאה ,ושוב עתרה “ירוק
עכשיו” לבית המשפט כדי לעצור את
הקמת האתר המשלב חוסר סביבתיות
וגזענות .בג”ץ הוציא צו על תנאי המקפיא
את העבודות עד להגשת מתווה על ידי
המדינה שיאפשר סילוק ומיון פסולת גם
לתושבים הישראליים.

 16,000דונם של
מחצבות
המנהל האזרחי
חשפנו בתקשורת כי ִ
מתכנן לאשר את פעילותן של מחצבות
ערביות בלתי חוקיות ביהודה ושומרון,
ההורסות את משאבי הטבע והסביבה
ומהוות מפגע סביבתי מהחמורים
בישראל .כבר שנים אנחנו מנהלים מאבק
משפטי כנגד המחצבות הפיראטיות.
למרות שבבית המשפט המדינה הצהירה
כי בכוונתה לאכוף את החוק ,בפועל
היא מקדמת הלבנה והגדלת המחצבות
בעשרות אלפי דונמים .אנו מובילים מערך
עם כלל הרשויות שייפגעו מהתכנית,
הכולל הגשת התנגדויות תכנוניות ,לצד
פעילות ציבורית ומשפטית.
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פרלמנטרי
המצב הפוליטי שנוצר לאחר ארבע מערכות בחירות ב ,2019-2021הוביל לקרע
קשה במחנה הלאומי .ערב הקמת הממשלה הנוכחית ,התרענו יחד עם ארגונים
רבים בפני כל מפלגות הימין שאסור להקים ממשלה הנשענת על מפלגה תומכת
טרור .לצערנו ,הוקמה ממשלה בשילוב מפלגת רע”מ תומכת הטרור ,והאזהרות
התממשו .עם זאת ,כארגון לא פוליטי ,אנחנו ממשיכים לפעול מול הממשלה
והכנסת כדי לקדם את מטרתנו :שמירה על אדמות המדינה .האתגר והקשיים
הם גדולים הרבה יותר ,אך אין לנו את הפריבילגיה להפקיר את הזירה הציבורית
לגורמים עוינים.

שדולת א"י
שדולת ארץ ישראל ,שאנחנו שותפים
בפעילותה ובהקמתה ,הושקה בכנסת
בדיון שעסק במשילות ובביטחון אישי
בארץ .מאז שהוקמה בהובלת ח”כ
אורית סטרוק וח”כ יואב קיש ,השדולה
מלווה אותנו במאבקים שונים שאנחנו
מנהלים בכנסת ,ופעילותה חשובה
ומשמעותית במגוון סוגיות ,דיונים
והצעות חוק.
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חוק החשמל
אנחנו נאבקים בחוק החשמל שמנסה
להעביר יו"ר סיעת רע"מ ,ח"כ ואליד
טאהא המבקש לחבר לחשמל עשרות
אלפי בתים שנבנו ללא היתר ביישובים
הערביים .קידמנו מתווה להעברת
החוק ,באופן שיהווה מינימום פגיעה
בשלטון החוק של מדינת ישראל .חוק
החשמל הוא רע במהותו ,אך ללא
המעורבות שלנו הוא היה יוצא לדרך
באופן רע הרבה יותר.

סיורים

דיונים
לקחנו חלק ב 16-דיונים בוועדות הכנסת
השונות ,שחלקם התקיימו ביוזמתנו .בין
הדיונים הבולטים ניתן לציין את סוגיית
חוק החשמל ,הקמת שלושה יישובים
חדשים בנגב ,דיוני מעקב בעקבות
הפרעות בערים המעורבות ואירועי
"שומר החומות" ,סוגיות התכנון במגזר
הערבי ,המאבק בפשיעה החקלאית
ועוד.
כלי נוסף בו אנו עושים שימוש ,הוא הגשת
שאילתות בסוגיות שונות ,באמצעות
חברי הכנסת המפנים את השאלות לשר
הממונה ,המשיב להם מעל דוכן הכנסת.

בסיורים שלנו בנגב בגליל ביהודה
ושומרון סיירו איתנו ,בשיתוף פעולה של
שדולת ארץ ישראל בכנסת:
חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ' ,אריאל
קלנר ,עמיחי שיקלי ,משה אבוטבול,
אורית סטרוק ,עומר ינקלביץ' (חכ"ל),
ניר ברקת ,גלית דיסטל-אטברייאן ,יולי
אדלשטיין ,מיקי זוהר ,אופיר סופר ,יצחק
פינדרוס ,גילה גמליאל ,איתמר בן גביר,
ניר אורבך ,אמיר אוחנה ,מיכל שיר ,יום
טוב כלפון ,שמחה רוטמן ,מיכל וולדיגר
ואבי דיכטר.
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מחלקת חו"ל
המחלקה הבינלאומית פועלת ללא הרף בזירה הבינלאומית .בשנה החולפת רשמנו
הישגים חשובים במספר מישורים ,לצד הרחבה משמעותית של מעגל ההשפעה
בעיתונות העולמית .השקענו מאמץ מיוחד בבניית שיתופי פעולה עם ארגונים פרו-
ישראלים ברחבי העולם .שיתופי פעולה אלו שימשו כמכפלת כח ,וסללו את הדרך
להישגים חשובים.

מאבק בהזרמת כספים
זרים להשתלטות וטרור
לאורך השנה כולה אנו פועלים למיגור
תופעת הכספים הזרים המממנים את
ההשתלטות הפלסטינית על שטחי .C
בעזרת ארגונים פרו ציוניים שרתמנו
למשימה ,הצלחנו להוביל לעצירת כספים
מממשלת הולנד שהועברו לפעילות
ערבית בלתי חוקית ביהודה ושומרון.
אנו מקדמים מהלכים מקבילים מול
ממשלות נוספות באירופה וארגוני סיוע
זרים .כפי שפורט לעיל ,הצלחה בולטת
נוספת היא ההכרזה של שר הביטחון גנץ
על "איגוד הועדות החקלאיות" כארגון
טרור והוצאתו מחוץ לחוק.
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תקשורת וכנסים
הפעילות והפרסומים של רגבים קיבלו
במה מכובדת מאד בהרצאות ,ימי עיון
וכנסים משותפים בנושאי הליבה של
הציונות ומדיניות ציבורית בישראל ,זכויות
העם היהודי בארץ ישראל ,המערכה על
שטחי  ,Cהחוק הבינלאומי ודיני מקרקעין
בישראל ,ביהודה ושומרון ,בנגב ובירושלים.
כנסים וירטואליים ,בהשתתפות מאות
שומעים ,נערכו בשיתוף ארגונים ציוניים
בקנדה ,ארה״ב ,אוסטרליה ,אנגליה
ומדינות נוספות .השנה רשמנו הרחבה
משמעותית של מעגל ההשפעה בתקשורת
הבינלאומית ,עם פרסומים בתקשורת
כמעט בכל שפה מדוברת באירופה ,ואפילו
בתקשורת הסינית היפנית והקוריאנית.

מאבק בפתיחת
קונסוליה פלסטינית
בירושלים
בשיתוף פעולה עם כ 20-ארגונים
ציוניים נוספים ניהלנו מאבק נגד
התכנית של הממשל האמריקאי לפתוח
נציגות דיפלומטית לרשות הפלסטינית
בלב ירושלים – בניגוד לחוק הישראלי,
האמריקאי והבינלאומי .הובלנו מחאה
ציבורית שהביאה את ראש הממשלה
בנט ושר החוץ לפיד להכריז באופן
פומבי שמדינת ישראל מתנגדת למהלך
הזה ואינה מוכנה לשאת ולתת בעניין.
המאבק עדיין בעיצומו ,ואנחנו ממשיכים
לדרוש מממשלת ישראל לעמוד איתנה
מול הלחץ הבינלאומי.

נמצאים בשטח
למרות מגבלות הקורונה ,במשך השנה
קיימנו כ 40-חוגי בית ,הרצאות ,סיורים,
שיחות רקע ועדכון ,אירועים ציבוריים
ואפילו עצרות רבי-משתתפים .המשכנו
ואף הגברנו את תדירות המפגשים עם
הקהל הרחב ,עם קבוצות פעילים ,עם
ראשי ארגונים ציוניים ,עם דיפלומטים
זרים ועם נציגי גופים בינלאומיים.
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תקשורת וניו מדיה
לאורך השנה קיימנו עשרות סיורי שטח עם עיתונאים,
פובליציסטים ואנשי תקשורת סביב סוגיות הנגב ,יהודה
ושומרון והיבטים סביבתיים ,כמו גם עם בכירי בנק
דיסקונט ,עובדי החטיבה להתיישבות ,גורמים בקק”ל
ובמנהל התכנון ,לצד אנשי השומר החדש ,תכנית
חברותא במכון הרטמן ,ארגון ‘הביטחוניסטים’ ,סטודנטים
ומכינות.
לצד מאות אייטמים וידיעות שפרסמנו בכלי התקשורת,
מחלקת הניו מדיה פועלת בזירת הרשתות החברתיות עם
פרסום של מאות פוסטים וציוצים ,לצד מעל  150סרטוני
שטח וסרטוני הסברה.
בנוסף השקנו בשנה האחרונה אתר אינטרנט חדש
ומתקדם המאגד בתוכו את הספרייה המשפטית שלנו,
עדכונים חודשיים ופוסטים מתעדכנים .מוזמנים לקפוץ
לביקור.

פירסמנו  757פוסטים שזכו ל 10,327,633חשיפות
 64,507עוקבים בפייסבוק בעברית ,אנגלית וצרפתית
 180סרטוני שטח שזכו ל 2,819,660חשיפות ברשתות
החברתיות ובעמוד היוטיוב שלנו
 12עדכונים חודשיים
 2,323עוקבים באינסטגרם בעברית ובאנגלית
 348ציוצים  5.5 /מיליון חשיפות /
כ 13,286עוקבים בעברית ובאנגלית
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כנסים:
כנסי עיתונות :השתתפנו השנה בכנסים
של העיתונים מקור ראשון ובשבע ,בהם
עסקנו בין השאר במאורעות “שומר
החומות” בערים המעורבות ,מאבק
בהשתלטות הרשות הפלסטינית על
שטחי יהודה ושומרון ,החלת הריבונות,
ועוד.
השקת ספר ‘דיני יהודה ושומרון’ :יחד עם
מרכז "אדם ואדמה" ,מכון המחקר מבית
רגבים ,ערכנו כנס השקה לספר "דיני
יהודה ושומרון – משפט מסחרי" .ספר זה
הינו הכרך השני בסדרה שכבר מקבלת
ביטוי בפסקי דין ובחוות דעת משפטיות
שונות .בהשקה השתתפו השרה איילת
שקד ,חברי הכנסת אמיר אוחנה ,צחי
הנגבי ,שמחה רוטמן ,אורית סטרוק ,יואב
קיש ,שר המשפטים לשעבר דן מרידור,
משפטנים ואנשי ציבור נוספים.

כנסים מקצועיים לראשי רשויות:
השתתפנו בכנס הדרכה מקצועי לראשי
הרשויות ביהודה ושומרון על האתגרים
הכרוכים במערכה על שטחי  – Cועל
העבודה המשותפת הן בשטח והן בשדה
הציבורי והפרלמנטרי .קיימנו כנס דומה
לעובדי ומנהלי חברת “אמנה” שעסק
במצב השטח והאתגרים לשמירת
אדמות המדינה.
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215,743

קילומטראז'
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תיקים חדשים

31
 21דיונים בכנסת

הרצאות ופאנלים
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