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דבר ההנהלה

טו בשבט תשפ"ג 2023

שותפים יקרים,

שלום רב! 

ט"ו בשבט הוא יום חגה של ארץ ישראל, ויום ההולדת של תנועת רגבים. 
כבכל שנה, אנו שמחים לשתף אתכם, שותפינו היקרים, בסיכום הפעילות 
שלנו בשנה האחרונה ולנצל את ההזדמנות לומר תודה על שותפות האמת 

למען שמירת הארץ הטובה הזו.

ב"ה  בישראל, הצלחנו  הפוליטי המאתגר  בשנה האחרונה, למרות המצב 
יוזמות  גם  היו  ובגליל,  בנגב  לפגוע  שאיימו  חקיקה  יוזמות  כמה  לבלום 
אותן לא הצלחנו לבלום אך הצלחנו למזער בהן נזקים. ניצלנו את המצב 
הפוליטי כדי להכין את דעת הקהל בארץ לכך שהממשלה החדשה חייבת 
ולמנוע את המשך הקמת  לנגב  והחוק  להשיב את המשילות  כדי  לפעול 

מדינת הטרור ביהודה ושומרון. 

לאורך השנה עסק קמפיין הנגב בסוגיות שצפו למרחב הציבורי סביב ביטול 
נטיעות קק"ל בנגב, חוק החשמל, תכנית החומש ההרסנית שרע"מ דרשה 
ועוד, ובמקביל הוצאנו לאור את הספר 'בדואיסטן' שנמכר באלפי עותקים 
עלינו  בנוסף  בנגב.  המשילות  מצב  את  קריאה  בשפה  לראשונה  והציף 
ההשתלטות  קטסטרופת  את  לציבור  שהבהיר  קמפיין  עם  השנה  במהלך 

הפלסטינית שזינקה בשנה האחרונה באיזור יהודה ושומרון. 

מפורטות  עבודה  תכניות  הכנו  הקהל,  דעת  להכנת  לפעילות  במקביל 
לממשלה שצפויה לקום בימים אלה, ובתקופה שלפני הבחירות ולאחריהן 
עבדנו קשה מול המפלגות השונות, כדי להכניס את תכניות העבודה לקווי 

היסוד של הממשלה החדשה. 

לחץ  בשטח,  יומיומית  נוכחות  הכוללת  השוטפת,  העשיה  לצד  זאת  כל 
בלתי פוסק על הרשויות השונות, ופעילות משפטית עניפה. על כל זאת 

ועוד תוכלו לקרוא בחוברת זו.

שותפים יקרים, אתם אלו המאפשרים לנו להמשיך ולפעול ועל כך תודתנו 
והערכתנו.

מאיר דויטש

מנכ"ל
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יוצקים תוכן, תכניות ומידע לממשלה 
החדשה!  

ציונית  ממשלה  כינון  עם  חותמים  אנחנו  השנה  את 
ימנית וחזקה, שחרטה על דגלה את השבת המשילות 
והביטחון האישי בנגב, המערכה של שטחי C ורפורמה 
השנים  במשך  שפעלנו  הסוגיות   - המשפט  במערכת 

להעלות לסדר היום הציבורי. 

בעבודה  הילוך  העלינו  ולאחריהן  הבחירות  לקראת 
ומפורטות  אסטרטגיות  תכניות  גיבשנו  הפרלמנטרית: 
ושומרון  ביהודה  בנגב,  המדינה  אדמות  לשמירת 
ובגליל, אותן העברנו לכלל המפלגות במחנה הלאומי. 
הוטמעו  מהתכניות  משמעותיים  חלקים  לשמחתנו, 
הממשלה  כי  ונוודא  נקווה  הקואליציוניים.  בהסכמים 
החדשה מקדמת בנחישות מדיניות קרקע ציונית ברחבי 

ארצנו.

בדואיסטן, יצאנו לדרך!
המונים  מימון  וקמפיין  כתיבה  של  ארוך  מסע  אחרי 
"בדואיסטן", שהיווה  הספר  את  לאור  הוצאנו  מוצלח, 
אבן דרך משמעותית בקידום נושא המשילות והריבונות 
בנגב, הופץ באלפי עותקים ועורר הדים רבים בציבור. 
בבאר  הקשה  הפיגוע  בהם  התקופה,  אירועי  לצערנו, 
שבע, האלימות והוונדליזם בנגב, הירי 
בכבישים  וההפקרות  ברחובות  החי 
את  שסקר  לספר  מדויק  מצע  היוו 
שהובילו  והתהליכים  ההיסטוריה 

למציאות בהווה. 
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5 שנים של מאבק הגיעו 
לסיומן – סולקה הפלישה 

מ"אדמות הבילויים"
לאחר חמש שנים ארוכות של מאבק 
הרשות  הרסה  שניהלנו,  משפטי 
של  המתחם  את  במקרקעין  לאכיפה 
עסא  אבו  חמולת  בגדרה.  עסא  אבו 
שליד  הבילויים"  ל"אדמות  פלשה 
בבעלות  פרטיות  קרקעות  גדרה, 
השטח  את  ותחמה  גידרה  יהודית, 
שהתקרב.  אדם  כל  על  ואיימה 
נהרסו  המתחמים  האחרונה,  בשנה 

והפולשים סולקו. 

שומרים על המורשת 
בארמונות החשמונאים

פלסטינאים  בנו  האחרונות  בשנים 
החשוב  הארכיאולוגי  באתר 
מבנים  עשרות  שני  בית  מתקופת 
את  לטשטש  בניסיון  חוקיים,  לא 
פגיעה  ותוך  היהודית  ההיסטוריה 
ספור  אין  לאחר  במקום.  עצומה 
פניות שלנו, של חברינו מ"שומרים 
בנימין,  מועצת  ושל  הנצח"  על 
וחלק  נרחבת  אכיפה  באתר  בוצעה 
ממשיכים  אנחנו  נהרסו.  מהמבנים 
מהמנהל  ומצפים  מקרוב  לעקוב 
האכיפה  את  להשלים  האזרחי 

ולשקם את האתר בהקדם.
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איך לעשות בית ספר
הקמת בתי ספר על ידי הרשות הפלשתינית 

 C ככלי להשתלטות על שטחי

דוח מצב
אוגוסט 2021 | אלול תשפ״א

בעקבות דו"ח בתי הספר 
לראשונה פעילות אכיפה 

ממוקדת 
את  חשף  אשתקד  שהוצאנו  דו"ח 
ושיטת  הפלסטינית  הרשות  נתוני 
של  הספר  "בתי  בתכנית  העבודה 
תפיסת   - כהגדרתה  המאבק", 
שטחים אסטרטגים באמצעות בניית 
חוקיים  לא  ספר  בתי  מאה  מעל 
בשטח C. הדו"ח סיפק בסיס נתונים 
עובדתי ומוצק לסוגיה בקרב מקבלי 
האחרונים  ובחודשים  ההחלטות, 
נהרס לראשונה בית ספר שנבנה בין 
לילה בתוך שטח אש. אנו מברכים 
על האכיפה היעילה ומצפים לראות 

אכיפה נוספת.  

אוכפים בשטח – משנים 
מציאות 

בחודשים האחרונים של השנה אכף 
במספר  החוק  את  האזרחי  המנהל 
התרענו  עליהם  אסטרטגיים  תיקים 
החל   – ארוכה  תקופה  במשך  בפניו 
לחם  בית  בפאתי  שהוקמו  ממבנים 
אפרת,  של  הצפונית  השכונה  מול 
שהוקמו  ענקיים  פאר  מבני  דרך 
באיזור אסטרטגי במזרח גוש עציון, 
בשמורת טבע ברכס צרידה בשומרון, 
בגוש עציון, בעוטף  יהודה,  במדבר 
שלנו  הפעילות  ועוד.  ירושלים 
שיתוף  בזכות  ומסתייעת  מתבצעת 
בשטח,  הגורמים  כלל  של  פעולה 

מאנשי מחלקות הקרקעות 
שסייענו   – המועצות  של 
בהקמתן וממשיכים ללוות 
מקצועית  מבחינה  אותן 
מעורבים  תושבים  דרך   -
ולעדכן  לפנות  שדואגים 
ועד  רכז השטח שלנו  את 
מצידנו.  המשפטי  הלחץ 

ככה משנים מציאות.  



סמים סוף להפקרות 
הלא  הקנאביס  חממות  תופעת  את  ושוב  שוב  הצפנו  האחרונות  בשנים 
בוחן להתדרדרות הריבונות  בנגב, כאבן  חוקיות שצצות באזורים שונים 
והמשילות בשטח. בתקופה האחרונה אנו רואים סימנים של שינוי חיובי. 
האכיפה התרחבה והתייעלה באופן חסר תקדים. בחודש האחרון השמידו 
צה"ל והסיירת הירוקה עשרות אתרי גידולי סמים בנגב, בהם כאלו שחשף 
רכז הדרום שלנו בסיוריו בשטח. מעבר לאכיפה המבורכת, אנו ממשיכים 
בלחץ על הרשויות לפעול בנחישות גם מול משפחות הפשע המגלגלות 

לכיסן הון עתק, בצל היעדר המשילות.
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דו"ח מלחמת ההתשה - 
מדינת טרור בלב ישראל

לאורך השנים אנו ממפים ומנתחים 
הערבית  הבניה  התפתחות  את 
בעדכון   .C בשטח  חוקית  הבלתי 
שהוכיחו  נתונים  חשפנו  האחרון 
כי לאורך כהונתו של שר הביטחון 

היוצא גנץ, זינק השיעור השנתי של 
הבניה הבלתי חוקית בכ-80% ביחס 
"מלחמת  דו"ח  הקודמת.  לשנה 
שדימה  במיצג  הושק  ההתשה" 
ביתו  מול  אירופי"  "מאחז  הקמת 
והנתונים החדשים  גנץ. המיצג  של 
עוררו עניין רב והפכו לנושא מדובר 

במערכת הבחירות האחרונה.



ויתורים תמורת 
חיבוקים? הגעת 

נשיא ארצות 
הברית לביקור 

בישראל
נשיא  ביקור  לקראת 

כי  חשפנו  האחרון,  יוני  בחודש  בישראל  ביידן  ארה"ב 
יאיר לפיד מתכננת, כמחוות  ממשלת המעבר בראשות 

אלפי  להלבין   ,C בשטחי  לפלסטינים  ענק  תכניות  לאשר  לנשיא,  כבוד 
מבנים בלתי חוקיים ולהקצות אלפי דונמים נוספים לכפרים פלסטיניים, 
להשתלטות  פרס   המהווה  ובאופן  הישראלית  בהתיישבות  פגיעה  תוך 

הפלסטינית. 

יצאנו בקמפיין שקרא לאגף הימני בממשלת המעבר למנוע בכל מחיר את 
המהלך. הקמפיין נחל הצלחה והמחוות נבלמו.

ניתוח מחלקת המחקר: 
היקף ההתיישבות 

 – C הערבית בשטח
כפליים מההתיישבות 

היהודית
של  והמחקר  המיפוי  מחלקת 
היקף  את  השנה  ניתחה  רגבים 
ההשתלטות  שתופסת  השטח 
C והתוצאות  הפלסטינית על שטחי 
של  הבינוי  שטח  נתפסות:  בלתי 
המונה  היהודית  האוכלוסייה 
על  משתרע  נפשות,   500,000
כ61,000 דונם בלבד, בעוד שהבניה 
 ,C בשטח  הערבית  האוכלוסיה  של 
המוערכת על פי אמדנים שונים בין 
80,000 ל-100,000  נפשות, תופסת 
כ107,000 דונם – שטח כפול בגודלו 

מההתיישבות היהודית כולה.
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מכת רע"מ לנטיעות קק"ל בנגב
במטרה  בנגב,  עצים  נוטעת  קק"ל  האחרונות  בשנים 
למנוע פלישה ובניה על אדמות מדינה ריקות. פרויקט 
היישוב  ליד  קרקעות  לשמר  שנועד  האחרון  הנטיעות 
והנטיעות  בדואים,  מצד  אלימות  בגל  נענה  מולדה, 
הופסקו. הממשלה הקודמת טענה כי העבודות בוצעו 
הן  שבוצעו  העבודות  כי  חשפנו  אנו  אולם  במלואן, 
רק חלק קטן מאוד מתכנית רחבה בהרבה ושבעקבות 
האלימות ברחוב הבדואי והאיומים של מפלגת רע"מ, 

ממשלת ישראל עצרה את ביצוע התכנית.

עובדים בשטח – גם תחת אבנים ואש חיה 
יצא לתעד בית  במהלך סיור שגרתי, רכז השטח שלנו 
קברות פלסטיני חדש ובלתי חוקי. מחבלים פתחו לעברו 
באש בזמן הצילום, ולמרבה המזל הוא לא נפגע. 
שערכנו,  הסברה  סיור  במהלך  השנה,  בתחילת 
ארועים  נופצו.  ששמשותיו  וגילינו  לרכב  שבנו 
אלו ממחישים את הקשר ההדוק בין ההפקרות 
התגברות  לבין  המדינה,  אדמות  על  בשמירה 
הטרור. לא ירי, לא אבנים, לא התפרעויות ולא 
איומים יגרמו לנו להישבר ולהפסיק את פועלנו.



 אנשי השנה של
The Jewish Press

העיתון היהודי הגדול ביותר בארצות 
רגבים  תנועת  על  הכריז  הברית 
כאנשי השנה שלו, בעקבות הפעילות 
על  וההשפעה  הרחבה שלנו בשטח 
לכל  מגיע  העיתון  הציבורי.  השיח 
היבשת  ברחבי  ציוני  יהודי  בית 
משמעותי  חדשות  מקור  ומהווה 
שקורה  למה  הנוגע  בכל  ביותר 
בין  להימנות  גאים  אנחנו  בישראל. 
קובעי האג'נדה המדינית והציבורית 

גם בארץ וגם מחוץ לה. 

משחקים ב'נדמה לי' – 
התכנית של גנץ להעתקת 

חאן אל אחמר 300 מטר 
ממקומו 

חשפנו את התכנית הסודית של שר 
גנץ, להעתקת  הביטחון היוצא, בני 
המרוחקת  לנקודה  אחמר  אל  חאן 
הנוכחי.  ממיקומו  בלבד  מטר   300
התכנית המסוכנת מקבעת למעשה 
על  הפלסטינית  ההשתלטות  את 
לחם,  בית  בין  האסטרטגי  המרחב 
יריחו ורמאללה תוך יצירת רוח גבית 
המדינה  לאדמות  הפלישה  להמשך 
 – בעקביות  דורשים  אנו  באיזור. 
להעביר את תושבי המתחם לשטח 
תוך  עבורם,  הכשירה  שהמדינה 
השקעה של עשרות מיליוני שקלים, 

בפאתי אבו דיס. 
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הכירו את תופעת 'חומה 
ומסגד' בנגב 

לאורך השנה איתר רכז השטח שלנו 
סדרת צריחי מסגדים זהים, שהוקמו 
בתוך שעות ספורות ובניגוד לחוק, 
אכיפה  פעילות  למנוע  במטרה 
נגדם. תיעוד שהבאנו מהשטח חשף 
מדבר  את  חוצים  מסתננים  כיצד 
אחד  בתוך  מחסה  ומוצאים  יהודה 
הלילה.  רדת  עד  האלו  מהמסגדים 
בדואי  שייח'  מממן  אותו  המהלך 
מהווה  טרור  ומהלל  ישראלי  אנטי 
נוסף בתהליכי הקצנה דתית  סממן 
גדולים  ולאומנית שעוברים חלקים 

בחברה הבדואית. תחקיר מצולם: כך 
משלמים ביוקר על דלק 

מוזל 
כולנו,  את  מעסיק  המחיה  יוקר 
בתחנת  השבועי  בתדלוק  גם 
שיזמנו  מצולם  בתחקיר  הדלק. 
ההפקרות  את  הצפנו   13 בערוץ 
הדלק  תחנות  בתחום  המתמשכת 
אלו  הנגב.  ברחבי  הפיראטיות 
שקלים,  כמה  למתדלקים  חוסכות 
אך מהוות סכנה לחיי אדם, פוגעות 
ומעלימות  בסביבה,  אנושה  פגיעה 
בכל  שקלים  מיליוני  במאות  מיסים 
בתחום  הנקודתית  האכיפה  שנה. 
ובכל  הבעיה,  בשורשי  מטפלת  לא 
תופעה  חדשות.  תחנות  צצות  פעם 
על  שהוצאנו  דו"ח  בכל  מופיעה  זו 
הנגב, ובתכנית 'שדה בוקר', גיבשנו 

פתרון שורשי לבעיה.  



חברה ישראלית בשירות ההשתלטות הפלסטינית 
בתחקיר שערכנו עם "ישראל היום" חשפנו כי "חברת חשמל מזרח ירושלים" 
)חמ"י( הרשומה כחברה ישראלית תחת רשות החשמל ומעבירה אנרגיה 
ליהודה ושומרון, מחברת אלפי מבנים פלסטינים לא חוקיים לחשמל, ללא 
מיליוני  מאות  של  חוב  לצבירת  במקביל  זאת  לחוק.  ובניגוד  בניה  היתר 
בשנים  ישראל  מדינת  ידי  על  'נמחק'  שחלקו  החשמל,  לחברת  שקלים 
האחרונות. לצד זאת, אנו עוקבים אחרי מאמצי הרשות הפלסטינית לחתור 

אנרגטית  לעצמאות 
באמצעות קו חשמל 
לרמאללה  מירדן 
שדות  והקמת 
סולאריים עצומים, 

 סיוע משפטי לאיש עסקים בדואי 
נגד אלימות ופרוטקשן 

איש עסקים מערערה בנגב שזכה במכרז של רשות מקרקעי ישראל להקצאת 
ואיומים  ירי  תקיפות,  סופג  מפעל,  עליה  להקים  ותכנן  לתעשייה  קרקע 
מצד בדואים הטוענים לבעלות בקרקע – למרות שמדובר באדמות מדינה. 
מאחר והתלונות שהגיש למשטרה לא סייעו, הוא פנה לבקש את עזרתנו, 
כי  היטב את תפיסתנו,  סיוע משפטי. הפרשה משקפת  לו  מעניקים  ואנו 
חיזוק המשילות בנגב הוא בראש ובראשונה אינטרס של החברה הבדואית.
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ט
פ
ש

התנגדות להלבנת אלפי מבנים לא מ
חוקיים באום אל פאחם

ועדות  הפנים  משרד  מפעיל  הדיור  מצוקת  בעקבות 
הצע  את  להגדיל  שתפקידן  )ותמ"ל(  לתכנון  מיוחדות 
 ,1077 ותמ"ל  של  לעומק  בחינה  לאחר  הקיים.  הדיור 
'הרחבה' לאום אל פאחם הכוללת הלבנה של  תוכנית 
3000 יחידות דיור לא חוקיות, הגשנו התנגדות לתכנית 
הפוטנציאל  את  ממצה  איננה  שהיא  העובדה  נוכח  זו 
בלבד-  הנייר  על  פתרון  נותנת  אלא  הקיים,  התכנוני 
מלבינה רטרואקטיבית אלפי יחידות לא חוקיות מבלי 

לייצר פתרונות אמיתיים לבעיית הדיור. 

עתירה נגד הגשת תוכניות בניה על ידי 
הרשות הפלסטינית בחוסר סמכות

בשנה האחרונה הגישה הרשות הפלסטינית עשרות תכניות 
החוק  פי  שעל  למרות  וזאת   C בשטחי  כפרים  להרחבת 
הקיים ביהודה ושומרון, רק מועצת התכנון העליונה ובעלי 
הקרקע יכולים להגיש תכניות מפורטות. בעתירה שהגשנו 
פועלת  הפלסטינית  הרשות  כי  הדגשנו  המשפט  לבית 
בהיעדר סמכות, תוך דרישה למנוע ממנה להמשיך לפעול 
ההשתלטות  בהעמקת  מרכזי  כלי  המהווה  זו,  בפרקטיקה 

ותפיסת קרקעות נוספות. 



בג"ץ דחה עתירה לביטול 
החוק האוסר מכירת 

קרקע ליהודים 
אחד מתיקי הדגל שלנו בבג"ץ, דורש 
תקף  שעודנו  גזעני  ירדני  חוק  לבטל 
מכירת  על  האוסר  ושומרון,  ביהודה 
קרקע ליהודים. חוק זה יוצר מציאות 
בכל  ורע  אח  לה  שאין  ובזויה  מפלה 
רחבי העולם. לאחרונה בג"ץ דחה את 
מתערב  אינו  שהוא  בטענה  העתירה 
ההרכב  וראש  הממשלה,  ב"מדיניות" 
"לבניין  הנושא  לפנות  לנו  המליץ 
עם  כעת  לכנסת.  כלומר,  הסמוך", 
מקווים  אנו  החדשה,  הממשלה  כינון 
לקחת את האמירה הצינית של בג"ץ, 

ולהצליח להגשימה בפועל. 

בג"ץ החליט – צה"ל יכול 
לפנות את הפולשים 

משטח האש החיוני
לאחר עשרים שנות סחבת משפטית, 
מאות  לפנות  ניתן  כי  קבע  בג"ץ 
 918 אש  לשטח  שפלשו  פלסטינים 
אנו  ערד.  לבקעת  חברון  הר  שבין 
שנים  מספר  האירוע  את  מלווים 
וציבורית. הפלישה  מבחינה משפטית 
הפכה  פחונים,  מספר  עם  שהחלה 
לבעיית  המשפטית  הסחבת  בחסות 
ענק עם מאות מבנים על שטח עצום 
ולזירת פעילות בינלאומית של פעילי 
BDS, אשר בעטיה צה"ל חדל להתאמן 
שלל  הדין  פסק  שנים.  במשך  בשטח 
לשכתב  השמאל  ארגוני  ניסיונות  את 
הפולשים  כי  ולטעון  ההיסטוריה  את 
בטרם  באיזור,  בקביעות  התגוררו 

הוכרז כשטח אש.

קח אחריות: 
עתירה 

להטלת מאסר 
על ראש 

המועצה שלא 
גובה ארנונה

לאחר  לבג"ץ  עתרנו  מאז  עבר  עשור 
אזורית  שבמועצה  לדעת  שנוכחנו 
ארנונה  גובים  לא  שבנגב  קאסום  אל 
סירבה  שהמועצה  אחרי  מהתושבים. 
לקיים את פסיקת בית המשפט ולחשוף 
בפנינו את נתוני גביית )או אי גביית( 
הארנונה, הטיל בית המשפט קנס יומי 
של 250 שקלים עד להעברת המידע, 
תפח  הקנס  היקף  בשלה.  היא  אך 
כך  ובעקבות  שקלים,  אלפי  לעשרות 
עתרנו מחדש לבית המשפט בדרישה 
להטיל עונש מאסר על ראש המועצה 
תשלום  אי  המשפט,  בית  ביזיון  בשל 
העבריינית  ההתנהלות  והמשך  החוב 

של המועצה בראשותו.  
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נלחמים על מחצבת בית 
פגאר בפעם השלישית

הנצח'  על  מ'שומרים  לאחר שחברינו 
במחצבת  נרחב  עתיקות  הרס  חשפו 
בית פג'אר שבגוש עציון, כשעבודות 
מים  מאמת  חלקים  השמידו  החציבה 
עתיקה שהובילה מים מבריכות שלמה 
ועד לירושלים, הגשנו עתירה שלישית 
את  לעצור  בדרישה  המשפט  לבית 
עבודות המחצבה. מחצבת בית פג'אר 
הגדולה  הפיראטית  המחצבה  היא 
ביותר בין הירדן לים. המנהל האזרחי 
עוצם עיניים מהמתרחש במקום, וכבר 
מאבק  מנהלים  אנחנו  מעשור  יותר 
משפטי נרחב כדי לעצור את העבודות 

ולנסות לשקם את הקרקע מחדש. 

אין סיבה למסיבה 
אחרי  עוקבים  אנו  האחרונה  בשנה 
גני  פארקים,  הקמת  של  תופעה 
ענקיים  אירועים  ומתחמי  שעשועים 
הנבנים בניגוד לחוק באזורים בשליטה 
מתחמי  בבניית  הזינוק  ישראלית. 
כי  הנפוצה  הטענה  את  סותר  הפנאי 
לצרכי  נועדה  חוקית  הבלתי  הבניה 
מגורים ונעשית מחוסר ברירה. לאחר 
שהמנהל נמנע מדרישתנו לפעול כנגד 
גן אירועים ענק ולא חוקי, החולש על 
גוש  מזרח  בין  המחבר  ליברמן"  "ציר 
עציון לירושלים, עתרנו לבית המשפט 
הצפת  תוך  החוק,  לאכיפת  בדרישה 

התופעה הרוחבית. 

בית המשפט הורה למנהל 
האזרחי להעביר לידינו 

נתונים שהסתיר 
דורשים  אנחנו  וחצי  כשנה  מזה 
את  לנו  להעביר  האזרחי  מהמנהל 
ידו  על  שבוצעו  האכיפה  נתוני  מלוא 
בשנים 2020-2021, זאת לאור תגובתו 
אוכף  אינו  כי  והקבועה  הלקונית 
עדיפויות".  "סדרי  בשל  החוק  את 
עתירת  הגשנו  נענינו  שלא  לאחר 
להטעות  ניסה  המנהל  מידע.  חופש 
ממסירת  ולחמוק  המשפט  בית  את 
המידע המלא, הצפוי לגרום לו מבוכה 
המשפט  בית  לשמחתנו  אך  ציבורית, 
סירב להתרשם והורה לו להעביר את 

המידע במלואו תוך שישים יום.



מזבלת הענק ממשיכה 
להסריח על חשבון כולנו 

מובילים  אנו  האחרונות  בשנתיים 
מזבלה  נגד  וסביבתי  משפטי  מאבק 
פיראטית לא חוקית שהוקמה במחצבה 
נוקתה  המחצבה  פסגות.  ליד  נטושה 
על חשבון משלם המיסים וללא עונש 
בקרקע.  קשות  שפגעו  לעבריינים 
את  לחייב  ביקשה  שהגשנו  העתירה 
הוצאות  את  להטיל  האזרחי  המנהל 
הניקיון על העבריינים, אותם תיעדנו 
מספר פעמים, אך בית המשפט החליט 
שלא להתערב בעמדת המנהל האזרחי. 
החלטה מצערת זו מעניקה רוח גבית 
פעם  לראות,  שממשיכים  לעבריינים 
אחר פעם, שבמדינת ישראל משתלם 

לעבור על החוק. 

הצלחה בבג"ץ: תוקן נוהל 
לא חוקי המקפיא הליכי 

אכיפה
האכיפה  אי  בתרבות  מהמאבק  כחלק 
של המנהל האזרחי כלפי בנייה בלתי 
עתרנו  ביו"ש,  הערבי  במגזר  חוקית 
של  קיומו  כנגד  לבג"ץ  אשתקד 
הקפאה  המאפשר  חוקי  בלתי  נוהל 
אוטומטית של הליכי אכיפה, במקרים 
בהם העבריינים מגישים בקשות סרק 
העתירה,  בעקבות  הבנייה.  להלבנת 
פורסם השנה נוהל חדש, ממנו הוסרו 
בקנה  עולים  שאינם  מהסעיפים  חלק 
הנוהל  וגם  מאחר  החוק.  עם  אחד 
הגשנו  החוק,  מהוראות  חורג  החדש 
השנה עתירה חדשה בדרישה לתיקון 

מוחלט של הנוהל והכפפתו לחוק. 
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"סדרי עדיפויות" על 
חשבון קרקע פרטית של 

יהודים 
נגד  יוצאת  שהגשנו  חדשה  עתירה 
מהבניה  האזרחי  המנהל  התעלמות 
הפרטיות  הקרקעות  על  המאסיבית 
קרני  ליד  זר  משה  של  בבעלותו 

בכל  שומרון. 
ההפוכים  המקרים 
כי  נטען  בהם   -
יהודים פלשו לקרקע 
האכיפה   - ערבית 
סדר  בראש  מדורגת 
העתירה  העדיפויות. 
דורשת  החדשה 
החוק  מרשויות 
בסטנדרטים  לפעול 
ולהחזיר  אחידים 
הקרקע  את  בהקדם 

לבעליה. 



עתירות נוספות 

עוקף פונדוק: עתירה כנגד מבנה ענק שהוקם לאחרונה על התוואי המתוכנן 
על  התנועה  עומסי  בהקלת  לסייע  אמור  הכביש  בשומרון.  מרכזי   כביש  של 

התושבים היהודים והערבים כאחד.

חרבת בריזעה: עתירה לבג"ץ כנגד בניה בלתי חוקית נרחבת בכפר בריזעה 
ובצמוד לכביש ירושלים- מזרח גוש עציון, שמטרתה לחבר את בית לחם לכפרי 

מזרח ירושלים. 

ביטול "נוהל מוכתר": השתתפנו בקואליציית ארגונים שנאבקה לביטול "נוהל 
מוכתר" בירושלים,   אשר הוביל להשתלטות על אדמות מדינה ואדמות פרטיות 
במזרח העיר. בעקבות הפעילות הנמרצת לאחרונה שונה הנוהל באופן שישמור 

על בעלי הזכויות בקרקע.

ועדה  למינוי  בדרישה  הפנים,  שר  נגד  עתירה  קרואה:  ועדה   – קאסום  אל 
קרואה במקום ראש המועצה וחברי המועצה ביישוב אל קאסום אשר נמנעים 

מגביית ארנונה מתושבי המועצה בניגוד לחוק ולפסיקת בג"ץ. 

יזם ערבי להקים  מאבק סביבתי בתחנת הדלק: הגשנו התנגדות נגד כוונת 
תחנת דלק ומרכז מסחרי, סמוך לצומת רימונים שבבנימין, על אגן ההיקוות של 

נחל מכוך - איזור רגיש מבחינה סביבתית.

הישוב  שטחי  של  להגדלה  התנגדות  הגשנו  במכחול:  להרחבה  התנגדות 
הבדואי מכחול שבנגב, וזאת לאור קיום חלופות לתכנון בתוך תחומי היישוב 

הקיים.

עתירת חופש מידע - היתרי רעיה באדמות המדינה: לאחר התעלמות רמ"י 
מפניותינו לקבלת מידע, בית המשפט הורה להעביר את כל הנתונים על רעיה 
לא עונתית ברחבי מדינת ישראל. הנתונים יאפשרו לנו לעקוב אחר השתלטות 

על אדמות מדינה.

את  שיחייב  המשפט  לבית  עתרנו  הליכים:  הקפאת   – מידע  חופש  עתירת 
המדינה למסור לידינו מידע מלא על היקף המבנים הבלתי חוקיים בהם הוקפאו 
הליכי אכיפה. לאחר העתירה ובעקבות דרישת בית המשפט, המדינה העבירה 

לידינו את המידע.   

עתירת חופש מידע – בתי ספר: ביקשנו לקבל את רשימת בתי הספר הלא 
חוקיים בשטחי C ביהודה ושומרון. בסיומה של העתירה המידע התקבל ומשמש 

אותנו לפעילות השוטפת בשטח.
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טרי 
מנ

ל
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קידום תוכניות "שדה 
בוקר" ו"קו המחרשה"

המפלגות  לכל  הגשנו  הבחירות  לקראת 
שתי  הקואליציה  את  שהרכיבו  הציוניות 
צעדים  לקידום  מפורטות  עבודה  תוכניות 

חיונים בנגב וביהודה ושומרון: תוכנית "שדה בוקר" המציבה חזון 
הבדואים,  סוגיית  והסדרת  ההתיישבות  פיתוח  תוך  לנגב  לאומי 
ותוכנית "קו המחרשה" הכוללת התווית מדיניות ממשלתית ביהודה 
ושומרון ובכלל זה מאבק בהשתלטות הפלסטינית, הסדר מקרקעין, 
מפקד אוכלוסין, תוכנית מתאר מחוזית ותוכנית אב לשמירה על 
הללו  התוכניות  מתוך  העקרונות  לשמחתנו  הפתוחים.  השטחים 
הוכנסו במסגרת המשא ומתן הקואליציוני על ידי המפלגות השונות 

ונמשיך לפעול ולבחון את התקדמות יישומן בפועל. 

דרישה ליחידת אכיפה משטרתית שתגן 
על התשתיות הלאומיות 

יזמנו דיון קריטי בכנסת בעקבות דו"ח מבקר המדינה שקבע שמדי 
שנה נפגעות בדרום הארץ תשתיות של חשמל ומים בשווי עשרות 
מיליוני שקלים, על ידי גניבות, התחברות פיראטית לקווי חשמל 
ומים. תיקון הנזקים ממומן מכספי משלם המיסים הישראלי. לכן 
על  להגנה  מיוחדת  אכיפה  יחידת  בהקדם  להקים  בדרישה  יצאנו 
התשתיות הלאומית שתפעל למנוע את הנזקים העצומים לתשתיות 
החשמל והמים בדרום, ותחזיר בזמן קצר את ההוצאות על הקמת 

היחידה.  



 החזרת תקציבי האכיפה במגזר הערבי – 
חרף לחצי רע"מ

לאחר שהממשלה הקודמת החליטה בלחץ מפלגת רע"מ להוציא את פרק האכיפה מתוכנית 
החומש לחיזוק החברה הבדואית בנגב, יצאנו בחריפות כנגד המהלך. הדגשנו כי שילוב 
בתחום  משמעותי  לשיפור  הוביל   ,2017 בשנת  שאושרה  החומש  בתכנית  האכיפה  פרק 
האכיפה בשנים לאחר מכן, וההחלטה החדשה תסיג את המצב לאחור, ותהווה זריקת מרץ 
להמשך הבנייה הלא חוקית. בעקבות הלחץ והביקורת שהובלנו, הוקצו משאבים לרשויות 

האכיפה, אם כי בנפרד מתכנית החומש. 

חשיפת מסמך החתרנות של האיחוד 
האירופאי – ודיון דחוף בוועדת חוץ 

וביטחון
המפרט  האירופי  האיחוד  של  מסמך  חשיפת  בעקבות 
צעדים לחיזוק ומימון ההשתלטות הפלסטינית הבלתי 
הקמת  מקרקעין,  הסדר  ביניהם:   ,C שטח  על  חוקית 
תשתיות, ומעקב אחר פעילות ארכיאולוגית ישראלית, 
הובלנו פניה של יותר מעשרה חברי כנסת לשר הביטחון 
גלנט לקיים דיון דחוף בוועדת חוץ וביטחון בסוגיית 
החתרנות של האיחוד האירופי, המשקיע מאות מיליוני 
אירו בפעילות בלתי חוקית של הרש"פ בשטחי יהודה 
ושומרון, במסווה של פעילות הומניטרית וזאת בניגוד 

לחוק הישראלי ולחוק הבינלאומי.
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שאילתות בכנסת – דמי 
חסות, צווי תיחום, זיהום 

נחל קנה 
כלי פרלמנטרי נוסף בו אנו עושים שימוש, 
שונות,  בסוגיות  שאילתות  הגשת  הוא 
את  המפנים  הכנסת  חברי  באמצעות 
מעל  להם  המשיב  הממונה,  לשר  השאלות 

דוכן הכנסת. 

הקודמת  הממשלה  של  פעילותה  במהלך 
שאילתה  בהן  שאילתות,  מספר  הגשנו 
על  זנדברג  תמר  הסביבה  איכות  לשרת 
חוק  יישום  על  שאילתה  קנה,  נחל  זיהום 
שיבוב הגמלים בדרום הארץ, שאילתה על 
המאבק בגביית דמי החסות בנגב, שאילתה 
מנהליים  אכיפה  בכלי  השימוש  היקף  על 

ביהודה ושומרון, ועוד.  

דיונים בכנסת היוצאת 
של  רב  במספר  השתתפנו  היוצאת  בכנסת 
פרי  מהם  חלק  הכנסת,  בוועדות  דיונים 
בוועדה  דיון  יזמנו  השאר  בין  יוזמתנו. 
נגד  שוטרים  אלימות  על  פנים  לביטחון 
על  רבות  עדויות  הוצפו  במהלכו  אזרחים, 
דיון  נשק.  ולקיחת  שווא  מעצר  אלימות, 
שיזמה  בנגב  המשילות  לחיזוק  משמעותי 
של  נתונים  הצגנו  בו  ישראל,  ארץ  שדולת 
מחלקת המחקר שלנו. וועדת חוץ וביטחון 
על  מהיר  לדיון  הצעה  ביוזמתנו  קיימה 
 ,C השתלטות הרשות הפלסטינית על שטחי

ועוד. 



מביאים את חברי הכנסת 
לשטח

וסיורי שטח  במהלך השנה קיימנו פגישות 
הסיעות  מכלל  כנסת  חברי  עשרות  עם 
הציוניות בכנסת במטרה לרתום אותם אל 
הפעילות של רגבים, והיכרות ישירה שלהם 

עם השטח והאתגרים שנמצאים לפתחנו. 
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מתנגדים לתוכנית המחצבות 
של המנהל האזרחי

מקיפה  משפטית  התנגדות  הגשנו 
כנגד תמ"א 52/1 המבקשת להלבין 
מחצבות פיראטיות ביהודה ושומרון, 
נוספים  דונמים  באלפי  להגדילן 
בניגוד  פרועה  חציבה  ולאפשר 
במדינת  הנדרשים  הסף  לתנאי 
חוץ  בוועדת  שיזמנו  בדיון  ישראל. 
עם  יחד  היוצאת  בכנסת  וביטחון 
רשויות מקומיות וארגונים נוספים, 
החמורים  הכשלים  את  הצפנו 
אנושה  לפגיעה  שתוביל  בתכנית 
ובאתרי  הסביבה  באיכות  בטבע, 
יו"ר  דרש  הדיון  בסיום  מורשת. 
להקפיא  ברק,  בן  רם  דאז,  הוועדה 
בהם  הימים  חלפו  התכנית.  את 
יהודה ושומרון הפכו לפח הזבל של 

המדינה ללא שום התנגדות

רגבים בירוק 
בשיתוף פעולה עם ארגון

שורפים את הטבע ליד 
ההורדיון

בסמוך לאתר ההרודיון שבמזרח גוש 
עציון הקימו פלסטינים מוקד שריפת 
צמיגים ופסולת אלקטרונית, לצורך 
בחודשים  ומכירתו.  ברזל  הפקת 
האחרונים המוקד מוצת מעת לעת 
סיירי  עם  סביבתי. יחד  אסון  ויוצר 
ושוב  פנינו שוב  ותושבים  המועצה 
למשטרה, כיבוי אש, צה"ל ולרשות 
הטבע והגנים, אך כל רשות מגלגלת 
מאחר  אחרת,  לרשות  אחריות 
הרש"פ.  בהחזקת  בשטח  ומדובר 
מבחינים  אינם  הסביבה  מפגעי 
ארגוני  אך  מדיניים,  בגבולות 

הסביבה האחרים נעלמו מהאופק. 



דיון סביבתי להצלת הנגב 
בכנסת  משמעותי  בדיון  השתתפנו 
על העדר האכיפה הסביבתית בנגב. 
חשפנו תיעוד של פגיעה סביבתית 
מזבלות  מאות  וקשה,  נרחבת 
הזרמת  חיות,  פגרי  פיראטיות, 
של  הקשר  על  הסברנו  ועוד.  ביוב 
התופעה לארגוני הפשיעה, והזכרנו 
כי בין אשדוד לאילת ישנם חמישה 
מה  הסביבה,  להגנת  בלבד  פקחים 
הנרחבת.  ההפקרות  את  שמעודד 
בשיתוף  לפעול  לרשויות  קראנו 
ההיבט  את  ולשים  מלא,  פעולה 

הסביבתי בראש סדר העדיפויות.

ניצחון בבג"ץ - מט"ש 
עפרה יופעל בהקדם  

שנים של פגיעה סביבתית, לחינם. 
חברינו  עם  יחד  שהגשנו  בעתירה 
שופטי  התקשו  עכשיו",  ב"ירוק 
סירבה  שהמדינה  להאמין  בג"ץ 
שפכים  טיהור  מתקן  להפעיל 
הערבים,  ולכפרים  לעפרה  משותף 
שקלים,  מיליוני  עלתה  שהקמתו 
ובכך גרמה להזרמה של מיליוני קוב 
ביוב גולמי לאקוויפר. בית המשפט 
את  להפעיל  המדינה  שעל  פסק 

המט"ש במהירות. 
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חברי הBDS מפגינים נגד רגבים 
מנהלת המחלקה הבינלאומית, נעמי קאהן, יצאה למסע 
הסברה בצפון אמריקה שכלל סבב הרצאות ומפגשים 
קיבלו   BDS פעילי  היהודית.  הקהילה  חברי  מאות  עם 
את פניה בהפגנות סוערות בניסיון למנוע מאיתנו את 
האפשרות להלחם נגד הנראטיב האנטי-ישראלי השקרי. 
לעשייה  היהודיות  הקהילות  את  לחבר  פועלת  רגבים 
עובדתי  מידע  ולספק  בארץ  מקיימים  שאנו  הציונית 
וניתוח מעמיק של האתגרים והפתרונות. הפגנות כאלה 

מתרחשות לא פעם במקומות אליהם אנו 
מגיעים, אך עד היום, וגם בעתיד, הם לא 

יצליחו להשתיק אותנו. 

שאילתות בפרלמנט 
השוויצרי – מדוע ממשלת 

שוויץ מממנת פעילות בלתי 
חוקית?

שוויץ  ממשלת  כי  גילינו 
מימנה לאחרונה בניית בית 
ספר לא חוקי בגוש עציון, 
הבינלאומי.  לדין  בניגוד 
למיליוני  מצטרף  זה  מימון 
האירו המועברים בכל שנה 
הפלסטינית  הרשות  לידי 
את  לקבע  במטרה 
אדמות  על  ההשתלטות 
מדינת ישראל. הגשנו שתי 

שאילתות לפרלמנט השוויצרי באמצעות חבר פרלמנט, 
הסיוע  שוויץ:  ממשלת  של  המימון  מדיניות  בנושא 
בבניית בתי הספר המהווים כלי מרכזי של ההשתלטות 
טרור  כארגוני  שהוכרזו  עמותות  ומימון  הפלסטינית, 
נידונות  עדיין  השאילתות  ישראל.  ממשלת  ידי  על 

בפרלמנט השוויצרי. 



תלונות לממשלת קנדה 
על פעילות פסולה 

ביהודה ושומרון
קנדה  מצבא  קצינים  כי  חשפנו 
מכוח  כחלק  בארץ,  השוהים 
בינלאומי שאמור לפקח על מנגנוני 
הביטחון של הרש"פ, חורגים באופן 
בוטה מהמנדט שניתן להם להכשיר 
לתפקידי  הרש"פ  משטרת  את 
הקצינים  בלבד.  וסדר  חוק  אכיפת 
ולבושי  חמושים  כשהם  תועדו, 
ועידוד  תמיכה  ביקורי  בזמן  מדים, 
את  ישראל  אכפה  שבהם  באתרים 
חוקית.  בלתי  בניה  כנגד  החוק 
גבית  רוח  מעניק  הביקורים  סבב 
על  מבצעת  שהרש"פ  להשתלטות 
הישראלי  לחוק  בניגוד   ,C שטח 
תלונות  הגשנו  הבינלאומי.  ולדין 
למשרד  הקנדי,  לשגריר  בעניין 
רשמיים  ולגורמים  הישראלי,  החוץ 

נוספים.

דוברות שפונה לעולם
את  מנגישה  הבינלאומית  המחלקה 
האג׳נדה, המחקרים והעשייה שלנו 
שאינם  ובעולם  בארץ  לקהלים 
מדיפלומטים   - עברית  דוברי 
קהל  ודעת  מדיניות  ומעצבי  זרים 
בארצות העולם ועד לאחרון צורכי 

החדשות שמעוניינים להבין ולגבש 
לשם  בישראל.  הנעשה  לגבי  דעה 
סיורי  קיימנו  החולפת  בשנה  כך, 
מצרפת,  זרים  כתבים  עבור  שטח 
גרמניה,  שודיה,  פינלנד,  אוסטריה, 
ועוד,  ארה״ב  הודו,  יפן,  אנגליה, 
לצד כתבים לכלי תקשורת לועזיים 
שערכנו  השטח  סיורי  מקומיים. 
ערוץ  יצרו  זרים  דיפלומטים  עבור 
מידע  להזרמת  חשוב  תקשורת 
שלנו  המחקר  תוצרי  והעברת 

למדינות זרות. 

הסברה לקהילות ברחבי 
העולם  

הרצאות  עשרות  ערכנו  השנה 
הצגנו  בהם  והעולם,  הארץ  ברחבי 
לקהלים  שלנו  הפעילות  עיקר  את 
בצפון  ציוניות  בקהילות  מגוונים: 
בסקנדינביה,  אוסטרליה,  אמריקה, 
מרחבי  לסטודנטים  ועוד,  באנגליה 
ומעצבי  לפוליטיקאים  העולם, 
הפעילות  קצב  ועוד.  קהל,  דעת 
של מחלקת חו״ל אף מתגבר לאור 
ובשנה  הקורונה,  במגבלות  ההקלה 

הבאה צפויה פעילות נרחבת יותר.
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מציאות מדומה: 
האמת מאחורי נרטיב 

"הכפרים ההיסטוריים" 
של הבדואים בנגב

הכפרים
אהבדו  יים

בנימין // 1 

איגרת לתושבי בנימין

2021
גוש עציון // 1 

איגרת לתושבי גוש עציון

2022

ת
דיניו

מ
דוחות 

נלחמים על הבית 

לעורר  במטרה 
המודעות  את 
הפצנו  והמעורבות, 
הרשויות  לתושבי 
ביהודה  המקומיות 
ושומרון, דוח ממוקד 

גיאוגרפית אותו קיבלו לפתח ביתם על מצב הבניה הלא 
חוקית המתרחשת "מעבר לדלת" - בתחומי המועצה, 

העיר או היישוב בו הם מתגוררים.  

נגב הולך לאיבוד

הקרקעות  סוגיות  על  מקיף  דו"ח 
הנוגעות לבדואים בנגב - רקע היסטורי, 
תביעות הבעלות, התיישבות הבדואים, 
בשנים  חוקית  הבלתי  הבנייה  מיפוי 
וגיבוש  ההשלכות  ניתוח   ,2005-2021

עקרונות לתכנית הסדרה מקיפה. 

מלחמת ההתשה 2022

ביהודה  הקרקעות  מצב  דו"ח 
הבניה  ניתוח   .2022 ושומרון לשנת 
הפלסטינית הבלתי חוקית מתצלומי 
מגמות  ניתוח   ,2022 משנת  אוויר 
לאור   2018-2022 בשנים  הבניה 
הפוליטי  והמשבר  טראמפ  תכנית 

בישראל. 

הכפרים הבדואיים

ותקדימי  מקיף  מחקר 
המפריך את נרטיב "הכפרים ההיסטוריים" של 
תצלומי  של  השוואתי  ניתוח  בנגב.  הבדואים 
נטען  בהם  המקומות  בכל  היסטוריים  אוויר 

לקיומו של יישוב בדואי ערב הקמת המדינה. 



מסבירים רגבים
במהלך השנה האחרונה לקחנו חלק בעשרות כנסים ופאנלים, בהם עסקנו 
פאנל  חי,  תל  כנס  בניהם  ועוד.  מדיניות  קרקעות,  אקטואליה,  בנושאי 

על  כנס  באילת,  הנדל"ן  עיר  אירועי  רייכמן,  באוניבריסטת 
ועוד.  הפרוטקשן  תופעת 
במהלך השנה העברנו גם 
הרצאות  סיורים,  עשרות 
מעיתונאים   - בית  וחוגי 
קהל,  דעת  ומובילי 

גופים  דרך 
ם  י י נ ו ח ט י ב
ם  י ד י ק פ ו
ם  י י ת ל ש מ מ
תלמידי  ועד 

מכינות.

תקשורת וניו מדיה
מאות פוסטים בפייסבוק, 5 מיליון חשיפות ואלפי 

שיתופים ותגובות

135 סרטונים מהשטח, מהכנסת ומבתי המשפט שקיבלו 
1.6 מיליון צפיות

הצטרפו גם אתם ל1,879 העוקבים שלנו ברשת 
אינסטגרם

מאות ציוצים בטוויטר, 2 מיליון חשיפות ואלפי שיתופים 
ותגובות

מאות פרסומים ברשת טלגרם שזכו לשיתופים רבים 
ומעל מיליון חשיפות

נכנסנו באמצע השנה לרשת טיק-טוק וכבר צברנו אלפי 
עוקבים ולייקים, ומעל חצי מיליון צפיות בתכנים שלנו

קבוצות ווטסאפ עם עדכונים פעילים מהשטח, עם מאות 
חברים
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5/8/22, 10:25 AM ?ומה עם סליחה על הפוליגמיה

https://www.ynet.co.il/news/article/sy5zr20x9 1/3

חדשות

ומה עם סליחה על הפוליגמיה?
בפרק של הסדרה המצוינת "סליחה על השאלה" התבקשו בדואים ובדואיות להתייחס לתופעת

ריבוי הנשים. ניצול? פדופיליה? היו שם בעיקר צחקוקים

בפרק של הסדרה המצוינת "סליחה על השאלה" של התאגיד ששודר לאחרונה השתתפו מרואיינים ומרואיינות בדואים כדי 

לענות בחביבות על שאלות שהופנו אליהם על חייהם. מטרת הפרק היא כמובן להכיר טוב יותר אוכלוסייה שלמה שחיה 
בתוכנו ולהפריך סטריאוטיפים, אך נדמה שהצפייה דווקא הוכיחה חלק מהם כנכונים. 

 :ynet-טורים נוספים בערוץ הדעות ב
• זאת לא השואה של אביהו מדינה 

• גם האיסלאמיסטים יבינו שארדואן הוא פרגמטיסט 

+ynet הצטרפו עכשיוהתחברותתל אביב - יפו22°המייל האדוםמבזקים

חיפושעודיהדותאוכללאשהדיגיטלרכבבריאותרכילותתרבותכלכלהספורטחדשות+ynetראשי

06:34 | 10.04.22 | 74 תגובותמאיר דויטש

4 דקותהאזינו לכתבה

(Shutterstock :צילום) אילוסטרציה
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 ליצירת קשר ותרומות:
רגבים )ע"ר( • ת.ד 44439 ירושלים 9144302

office@regavim.org • 052-6317405  • 02-5470022 .טל

 • www.regavim.org. il ׳תנועת רגבים׳

תרומה באמצעות כרטיס אשראי

₪  לחודש.  תרומה קבועה באמצעות כרטיס אשראי בסך של 

 תרומה חד פעמית בסך של  ₪.

מס' כרטיס 

/ מס' זהות   הכרטיס בתוקף עד: 

תאריך   חתימה 

בס"ד

פרטי התורם:

שם משפחה:   שם פרטי: 

כתובת:   

טל':      טל' נייד:  

דואר אלקטרוני: 

 אני רוצה להיות מעודכנ/ת על ידי רגבים בדואר האלקטרוני.

תרומה באמצעות המחאה

משלוח המחאה לפקודת 'רגבים' לכתובת:  ת.ד. 
 44439, ירושלים, מיקוד 9144302 

או באמצעות מעטפת התגוביינא המצורפת

תרומה באמצעות העברה בנקאית

הפקדה לחשבון העמותה:
חשבון מס' 744026  

 בנק פאג"י )52(
סניף מודיעין עילית )180(

התרומה מוכרת למס ע"פ סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה

היה שותף, תרום להעצמת הפעילות! 

לנוחיותכם מגוון דרכים להעברת תרומה

office@regavim.org  כתובת למשלוח קבלה יש לשלוח למייל

תרומה באמצעות דף התרומות

סרקו את הקוד לגישה מהירה לדף 
התרומות המאובטח


