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בנייה תופסת מעט שטח, משיקולים כלכליים של ביצוע פיתוח שהוא יקר, ולכן הגענו ל-100 קילומטר מרובע אחרי 50, קצת למעלה 
מ-50 שנה... חוות הרועים, בשלוש שנים האחרונות יצאנו להיקף הגדול, יש להם ]כך[ כיום שטח שהוא קרוב לפי שתיים ]כך[ משטח 

הישובים הבנויים.
זאב חבר - מזכ”ל ארגון אמנה1

הקדמה
ב-16 לאוגוסט 1976 התפרסמה ידיעה בעיתון מעריב שכותרתה “גנדי יעיד לטובת חברי מושב 
שהרגו גנב ערבי”. “גנדי” היה כינויו של האלוף במיל’ רחבעם זאבי ששימש כמפקד פיקוד 
המרכז בשנים 1968-1973. על מנת להבין את ההקשר שבו התרחש האירוע שבגינו התנדב גנדי, 
לימים אחד הפוליטיקאים הקיצוניים בישראל, להעיד לטובת המתנחלים, יש צורך לחזור כמה 

שנים אחורה.

הוקמה  חורון  מבוא  התנחלות 
בראשית 1969 על אדמות הכפר 
)יחד  שתושביו  נובא,  בית 
הסמוכים  הכפרים  תושבי  עם 
ידי  על  גורשו  ויאלו(  עמואס 
ישראל ממובלעת לטרון, כשנה 
ימים ספורים  כן –  וחצי לפני 
לאחר כיבוש הגדה המערבית. 
גירוש  לאחר  חודשים  מספר 
שלושת הכפרים הללו, הוכרזה 
צבאי  כ”שטח  המובלעת  כל 
מהשטח  גדול  חלק  י’”.  סגור 
 15,500 בסה”כ  שהקיף  הזה, 
שנות  בראשית  הועבר  דונם, 
ה-70 לקק”ל והוקם עליו מה 
איילון  כ”פארק  כיום  שמוכר 
קנדה”. על חלק נוסף מהשטח 
 1 מכביש  קטעים  לימים  נבנו 
וממסילת הרכבת המהירה בין 

ירושלים לתל אביב.2 

1. הדברים נאמרו בכנס של הארגון מיום ה-21.2.2021, שנשא את הכותרת “המערכה על אדמות המדינה”.
2. לפרטים נוספים, ר’ דו”ח כרם נבות, “גן נעול: הכרזה על שטחים סגורים בגדה המערבית”, עמ’ 36. 

הידיעה לקוחה ממאגר העיתונות היהודית ההיסטורית של 
הספריה הלאומית ואוניברסיטת תל אביב
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מכיוון שמדובר בשטח גדול מאוד, שהפך להיות שטח ספר הגובל ממזרח בכמה כפרים פלסטיניים, 
נשאלה השאלה כיצד למנוע את חזרתם של הפלסטינים המגורשים לאדמותיהם. במילים אחרות, 
חורון  ולקבוע עובדות בשטח? הקמת התנחלות מבוא  ניתן לחזק את האחיזה הישראלית  כיצד 
היתה נסיון מסוג אחד להתמודד עם השאלות הללו, אבל הוא היה רחוק מלהיות מושלם. לשם כך 

צריך היה להגות פתרון מקיף בהרבה, שאמנם נמצא.

בראשית 1971 הועברו 22,000 דונם להתנחלות הצעירה, על מנת שישמשו אותה כשטחי מרעה 
כולל שטח  הירוק,  הקו  עברי  על שני  הללו התפרשו  עבורה. השטחים  עדר בקר שנרכש  עבור 
ההפקר שבשנים 3.1948-1967 הדברים תועדו בתכתובת מסועפת של ההתנחלות עם פקידי משרד 
החקלאות, כבר בראשית שנות ה-4.70 בשנת 1981 שלח מרכז המשק של מבוא חורון, יגאל גרנביץ, 
מכתב לסגן שר החקלאות מיכאל דקל. המכתב נשלח מאחר שחלק משטחי המרעה שהוקצו כעשור 
קודם לכן להתנחלות נלקחו ממנה במהלך השנים למטרות שונות, ואנשיה רצו למנוע את הפקעתם 

של שטחים נוספים:

כאשר עלינו על הקרקע לפני כ-12 שנה, הגורמים המיישבים ראו בשטחי הגבעות באזורנו, עמק אילון, פוטנציאל 
עבורנו כשטחי מרעה. במשך השנים  דונם שטחי טרשים  כ-22,000  יועדו  כן  על  יצור למשקנו  רציני כאמצעי 
וציוד אחר, ע”מ להפוך את  קנית פרות, סככות, מבנים, דרכים  השקענו מכספי עם ישראל סכום עתק בגדור, 

הקרקעות האלה לענף מכניס.5

לימים התברר כי מאבקם של מתנחלי מבוא חורון צלח ונותרו בידם די אדמות על מנת לקיים 
עדר בקר גדול. בחלוף למעלה מחמישה עשורים, ההתנחלות עדיין חולשת על אלפי דונם של 

שטחי מרעה, חלקם בתוך פארק קנדה. 

למעשה  בותקה  היא  ובכך  חורון  מבוא  להתנחלות  ממזרח  ההפרדה  גדר  נבנתה   2004 בשנת 
משאר הגדה המערבית. אך כפי שנראה להלן, השיטה של השתלטות על שטחים פתוחים נרחבים 
באמצעות הקצאתם כשטחי מרעה למתנחלים שימשה גם במקומות אחרים בגדה, שמהם כבר 

היה הרבה יותר מסובך לגרש את הפלסטינים. 

3. מדובר ברצועה בת כ-46 אלף דונם שנמתחה לאורך הקו הירוק, שבהסכמי רודוס בין ירדן וישראל נקבע כי הם יהוו שטח מפורז.  
לאחר 1967, ישראל החילה את החוק הישראלי בשטח זה.

4. תיק ארכיון המדינה, מבוא חורון גל-6886/10.
5. תיק ארכיון המדינה, מבוא חורון, א-4145/15. 
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מכתבו של רכז משק מבוא חורון לסגן שר החקלאות מיום ה-27.9.1981 בעניין אדמות שהוקצו להתנחלות
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מטרות המסמך
מסמך זה נועד לתאר את התפתחותה של רעית הצאן והבקר הישראלית בגדה המערבית, שהפכה 
לנשל קהילות  כדי  ישראל  ביותר שבו משתמשת  במהלך העשור האחרון לאמצעי המשמעותי 
פלסטיניות. מדובר על מאות אלפי דונם של שטח פתוח, שמתנחלים השתלטו עליהם באמצעות 
עשרות מאחזי וחוות רועים, שהוקמו ברובם המכריע במהלך העשור החולף. כפי שנכתב לעיל, 
השימוש ברעיית צאן ובקר להשתלטות על קרקע החל בראשית שנות ה-70 ונמשך בטפטוף גם 
בשנות ה-80 וה-90. אלא שבשנים האחרונות, חל שינוי קריטי בממדי התופעה, המשאבים 

המושקעים בה והשלכותיה ההרסניות על הקהילות הפלסטיניות.

מטרתם המוצהרת של מאחזי החוות היא “הגנה על אדמות המדינה”. אלא שבפועל, תכליתן לגרש 
והפיכתן  פרטיות,  או  ציבוריות  בין אם מדובר באדמות  וחקלאים מאדמותיהן,  רועים  קהילות 
יש צורך לעשות  זו,  יכולים לעשות בהן שימוש.6 לשם קידום מטרה  לאדמות שרק מתנחלים 
ואכן מאחזי החוות הפכו בשנים האחרונות  ובראשונה באמצעי אחד: אלימות.  שימוש בראש 
למוקדי האלימות הקשים ביותר בגדה. אין פלא! גירוש אנשים מאדמותיהם שלעיתים קרובות הן 
גם אדמות אבות-אבותיהם מחייב הפעלת אלימות קשה ומתמשכת. לפיכך, אינספור תקריות של 
איומים, הצקות ותקיפות של רועים וחקלאים פלסטינים מתרחשות סביב המאחזים הללו בשנים 

האחרונות, לא פעם בנוכחות כוחות צבא או משטרה ובגיבוים המלא. 

מאחזים אלה הם חוד החנית של מערכת השתלטות אלימה, מתוכננת היטב וממומנת בנדיבות על 
ידי גורמים ממלכתיים שונים. ביניהם: הצבא, המנהל האזרחי, המועצות האזוריות והמקומיות, 
החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית, משרדי החקלאות והחינוך, משרד ההתיישבות 
החדש, ואפילו משרד המודיעין. כולם עסוקים במה שנהוג לכנות בשנים האחרונות “המערכה 
משטחה  כ-61%  המקיפים  אלה,  משטחים  פלסטינים  של  כפוי  טרנספר  דהיינו   .”C שטחי  על 

הכולל של הגדה המערבית, ודחיקתם לתוך מובלעות מבודדות. 

המוגדרים  כאלו  כולל  נוער,  בני  עבור  תעסוקה  כמוקדי  גם  במקביל  משמשים  המאחזים  רוב 
כ”בני נוער בסיכון”. התעסוקה בחוות הללו נתפסת על ידי הרשויות האזוריות כפעילות בעלת 
פוטנציאל “שיקומי”, כזו המגייסת לבני נוער שסטו מדרך הישר למטרת העל הקולקטיבית. אך 
מאחורי “השיקום” של אותם נערים ונערות עומד גם עניין הרבה יותר פשוט ופרוזאי: הצורך 
בכוח אדם זמין, זול ואלים שמוכן ומזומן ליטול חלק בפעילות היומיומית שהחיים במקומות 

הללו מזמנים. 

מכיוון  היתר  בין  הדיון,  את  למצות  מתיימר  אינו  הוא  נוסף.  מחקר  מזמין  זה  ראשוני  מסמך 
ולחוות הרועים על מרקם  שאינו מתאר באופן ממצה את ההשלכות ההרסניות שיש למאחזים 
 – הפלסטינית  הרשות  בשטחי  וחלקן   C בשטחי  חלקן   – הפלסטיניות  הקהילות  של  החיים 
מהשטח  העולה  הכללית  התמונה  זאת,  עם  יום.  לאור  נחמסת  ופרנסתן  נגזלות  שקרקעותיהן 
מכיוון ששטחי  כליל,  למכרם  אף  או  עדריהם  את  לצמצם  רועים שנאלצים  ועוד  עוד  היא של 
המרעה שלהם הולכים ומצטמצמים, לעיתים באופן דרסטי. צמצום שטחי המרעה מחייבם לרכוש 

6. השימוש במושג “אדמות מדינה” לאורך מסמך זה, אינו מבטא כל הסכמה מובלעת כי מדובר באדמות שלמדינת ישראל יש זכות 
בעלות בהן. הכוונה היא לאדמות ציבוריות שישראל, במקום לשמור עליהן לטובת הציבור הפלסטיני, כפי שהדין הבינ”ל מחייבה 

לעשות, עשתה בהן כבשלה והעבירה אותן לגופים שונים הקשורים למפעל ההתנחלויות. 
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לאוקראינה  רוסיה  של  פלישתה  מאז  בעיקר  ומאמיר,  הולך  שמחירן  גרעינים,  תערובות  יותר 
)יחדיו, שתיהן מייצרות כשליש מצריכת החיטה העולמית(. הקשיים הכלכליים הללו מצטרפים 
יוצרות סביבה עוינת  C, שיחד  להגבלות ההולכות ומחמירות על כל בנייה פלסטינית בשטחי 
לפלסטינים בשטח ובפרט כלפי הרועים הפלסטינים שמחייתם תלויה ביכולתם לנוע בחופשיות 
במרחב. התוצאה היא התדלדלות והתרוששות קהילות הרועים הפלסטיניות בשטחי C. על מנת 
לקבל מושג נוסף על השלכות המאחזים וחוות הרועים היהודים על האוכלוסייה הפלסטינית, 
אנו ממליצים לעיין בדו”ח “בשליחות המדינה: השתלטות המדינה על אדמות בגדה המערבית 
2021, ובו מספר עדויות של  באמצעות אלימות של מתנחלים” שפרסם ארגון בצלם בנובמבר 

פלסטינים המתגוררים בסמוך למאחזים. 

מתודולוגיה

מטרות.  שתי  ולה  האחרונות,  השנים  במהלך  שנערכה  שטח  עבודת  על  מבוסס  זה  פרויקט 
ומיעוט  במקומם  קבועים  נותרים  שרובם  החוות  מאחזי  את  למפות  יחסית:  פשוטה  הראשונה 
זניח מתוכם מוקמים ומפונים מפעם לפעם על ידי הצבא. חשוב לציין כי פרויקט זה אינו עוסק 
במיפוי כל המאחזים בגדה המערבית ואף לא בכל המאחזים שהוקמו בעשור האחרון, אלא רק 
רעיה.  באמצעות  המערבית  הגדה  קרקעות  על  ההשתלטות  למהלך  הקשורים  מאחזים  באותם 
המטרה השנייה מורכבת הרבה יותר: למפות את האזורים שמצויים בשליטת המתנחלים, ובכללם 
שטחים שהכניסה אליהם הפכה להיות כרוכה בסיכון משמעותי עבור רועים וחקלאים פלסטינים, 

בעקבות הקמת מאחזי הרועים. ולעניין זה יש לדייק ולהדגיש שתי נקודות חשובות: 

להפוך  עלול  לרעיה  אתמול  בטוח  דינמית: שטח שהיה  המציאות בשטח   .1
מחר למסוכן או אף סגור לחלוטין לגישת פלסטינים. גם ההפך נכון, אלא 
אינם  יותר. הסיבה לכך שגבולות השטחים  נדיר הרבה  שמדובר במהלך 
סטטיים לחלוטין, קשורה בראש ובראשונה לעונתיות המרעה: במקומות 
יותר בחודשי  וחמים  רבים משתלטים מתנחלים על אזורי מרעה נמוכים 
החורף שבהם המרעה שופע, ובחודשי הקיץ הם עולים לאזורים גבוהים 
גבולות השטחים  לזאת,  נותר עדיין עשב. בהתאם  יותר שבהם  וקרירים 

שרועים פלסטינים מנועים מכניסה אליהם משתנים במהלך השנה.
 

נגישים  שאינם  מאוד  הגדולים  השטחים  כל  את  ממפה  אינו  זה  פרויקט   .2
את  אלא  בפרט,  ההתנחלויות  ובאזורי  בכלל  המערבית  בגדה  לפלסטינים 
אותם שטחי מרעה וחקלאות שהפכו להיות לא נגישים בעקבות הקמת 
כי סך השטחים הסגורים בפני פלסטינים בגדה  לזכור  יש  מאחזי החוות. 

המערבית, גדולים הרבה יותר מאלו שאנו מציגים כאן.
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מקורות המידע
מיפוי השטחים שמתנחלים השתלטו עליהם נעשה על סמך שלושה מקורות: 

ראיונות עם רועים פלסטינים ועם מתנדבים המתלווים אליהם באזורים   .1  
שונים לאורך זמן.

תצפיות בשטח, במהלכן עקבנו אחר אזורי הרעיה של מתנחלים ופלסטינים.   .2  

תצלומי אוויר שעליהם ניתן לזהות ולסמן תוואי שטח כגון ואדיות עמוקים   .3  
ודרכים, שלא פעם משמשים כגבולות בפועל בין השטחים עליהם מתנחלים 

השתלטו לבין אלה שפלסטינים )עדיין( יכולים לרעות בהם. 

“אבקש להקפיא את פינוי החווה”: הפרת חוק-מאבני היסוד של מפעל ההתנחלויות

מתנחל: מי אתם?

אנחנו: מטיילים כאן

מתנחל: לפני שנכנסים לשטח נהוג לבקש אישור מבעל הבית

אנחנו: מי אתה?

מתנחל: אני האיש שבגללו אתם לא רואים ערבים כאן

שיח אקראי עם רועה מהתנחלות נחליאל באדמות הכפר מזרעה אל-קבליה

כמו כל המאחזים שהוקמו בשלושת העשורים האחרונים, גם עשרות מאחזי הרועים הוקמו תוך 
הפרת הדין הבינלאומי והמקומי. הפרת החוק מתבטאת הן בעצם העובדה שכל הבנייה במאחזים 
אינה חוקית אף לשיטת ישראל, והן בכך שחלק ניכר מתושבי המאחזים מעורבים בהשתלטות 
על אדמות, שאף הרשויות הישראליות מכירות בהן ככאלו השייכות לפלסטינים. בין אם מדובר 
באדמות מדינה או באדמות פרטיות, ההשתלטות כרוכה באלימות קשה ומתמשכת נגד רועים 
המסייעים  ובינלאומיים  ישראלים  פעילים  כנגד  אף  פעם  לא  שמופנית  פלסטינים,  וחקלאים 
לפלסטינים להגיע לאדמותיהם. לפיכך, גם פרק זה בעלילות מפעל ההתנחלויות, כמו כל קודמיו, 
קשור בטבורו לסוגיית אכיפת החוק על ישראלים בגדה המערבית – או ליתר דיוק להיעדרה. 
כפי שכתבנו לא פעם בעבר, אי-אכיפת החוק על המתנחלים איננה “תקלה” או “מחדל” נקודתי. 
אדרבא, היא בשר מבשרו של מפעל ההתנחלויות שמאחוריה ישנו רציונל שריר וברור, עדות 

לכך שהמדינה עומדת מאחוריו – הן במחדל והן, כמתואר בהמשך, במעש. 
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דוגמה לשיתוף הפעולה של המערכת הפוליטית עם מפרי החוק התפרסמה בפברואר 2020 בעיתון 
“הארץ”. מדובר במכתב ששלח אבי רואה, יועץ שר הבטחון לענייני התיישבות. רואה – שכיהן 
קודם לכן כראש המועצה האזורית בנימין והיה מעורב עמוקות בבנייה לא חוקית ובהשתלטות לא 
חוקית על קרקעות בבעלות פלסטינית פרטית – פנה אל קצין במתפ”ש במטרה למנוע את פינויו 
של מאחז רועים שהוקם חודשים ספורים קודם לכן כשני ק”מ מדרום להתנחלות קדר.7 בעקבות 
פנייתו של רואה, שסביר שנעשתה בתיאום עם נתניהו שכיהן באותה עת גם כשר בטחון, המאחז 
אכן לא פונה והוא עומד על תלו עד היום, אף שכנגד כל המבנים בו תלויים ועומדים צווי הריסה.8 

7. ח. לוינסון, “היועמ”ש סגר תיקי עבירות בנייה בשטחים, כי המדינה לא אכפה זאת עד היום”, הארץ, 30.3.2017. 
8. ה. שיזף, “המינהל האזרחי הקפיא פינוי של מאחז לדרישת יועץ שר הביטחון לענייני התיישבות”, הארץ, 27.2.2020. 

מכתבו של יועץ שר הבטחון לענייני התיישבות למתפ”ש בעניין מאחז שהוקם מדרום לקדר, 18.9.2019
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אלימות כיסוד מובנה בתהליך הנישול

“משה אמר: לא רוצה לראות אותך בעיניים שלי”

עדות של רועה פלסטיני בצפון בקעת הירדן

הורי  זה, קבלו  ביום  יום שמשי של שלהי חורף בדרום הר חברון.  יום שבת ה-13.3.2021 היה 
משפחת אבו עליאן החלטה שבמהרה התגלתה כמשגה חמור: הם החליטו לנסוע עם ילדיהם לבקר 
את אדמותיהם, שלא רחוק מהן הוקם בסוף שנות ה-90 מאחז לא חוקי, אשר לימים ייקרא “מצפה 
יאיר”. זמן קצר לאחר הגעתם ירדו מהמאחז כ-15 מתנחלים. כך התאמץ ביום המחרת האב סעיד 

לתאר את שאירע שם בדקות הבאות, כשלסתו מרוסקת והוא מאושפז בבית החולים בחברון: 

“המתנחלים השליכו אבנים, באלימות רבה, מכל כיוון. והילדים שלי התחילו לצעוק. אבן אחת פגעה לי ביד, פצעה 
אותי, וירד לי דם. לא הספקתי להבין מה קורה, ומתנחל תפס אותי, והיכה אותי עם צינור ממתכת, על הפנים, 
בכוח, ואז על הראש, שוב ושוב, ונפלתי על האדמה. איבדתי הכרה והכל נעשה חשוך. התעלפתי. אני לא זוכר 

כלום מאז. רק שהפחד הזה, על הילדים שלי, האימה הזו המשיכה. גם אחרי שהתעלפתי, האימה המשיכה.”9

מי שהתיאור הזה אינו אמין או “צבעוני” דיו עבורו, יכול פשוט לצפות בסרטון שמתעד חלק 
מהתקיפה. תקיפה זו, שגם היום, בחלוף למעלה משנה, המשטרה טרם “הצליחה לפענח”, מהווה 
הרצחנית,  סף  על  לעיתים  אלימות  בשטח:  מתבססים  החוות  מאחזי  שבו  לאופן  אחת  דוגמה 
פרנסה  לשם  בהם  תלויים  וקהילותיהם  שהם  נרחבים,  משטחים  פלסטינים  גירוש  שמטרתה 

ושמירת מרקם חייהם, תרבותם וזהותם.

9. ב. אל-עדרה, '"מתנחל היכה אותי בפנים עם צינור מתכת, והכל נעשה חשוך"', שיחה מקומית, 14.3.2021. 

חוות מצפה דותן
הוקמה בשנת 2009 על אדמות הכפר יעבד ממערב לג’נין
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הקצאות לרעיה בשנות ה-80

לא ינתן פרסום להוראות מכתב זה...

סעיף 10 במסמך הקצאת קרקע למרעה להתנחלות ריחן א’ – פברואר 1981

בראשית שנות ה-80 שב הצבא להקצות שטחים לחטיבה להתיישבות, על מנת שזו תעבירם 
להתנחלויות שונות כשטחי מרעה.10 ממספר מסמכים שהועברו אלינו במהלך השנים באמצעות 
בקשות חופש מידע )המציגים רק חלק מהתמונה(, עולה כי בשנים 1981-1982 הוקצו למעלה 

מ-5,000 דונם כשטחי מרעה לארבע התנחלויות:

• בפברואר 1981 הוקצו כ-1,000 דונם להתנחלות ריחן.	
• במרץ 1981 הוקצו כ-1,000 דונם לחטיבה להתיישבות באזור משטרת “לוציפר” 	

בדרום הר חברון, שכשנתיים מאוחר יותר הוקמה בו ההתנחלות בית יתיר.
• בנובמבר 1981 הוקצו כ-850 דונם להתנחלות שילה.	
• במרץ 1982 הוקצו כ-2,500 דונם להתנחלות רימונים. 	

במסמכים הללו צוין במפורש שעל הקצאת שטחי המרעה להתנחלויות לצרכי רעיה להיעשות 
בלא ליידע אף גורם למעט המכותבים. ההוראה להקפיד על סודיות ההקצאה מוכרת גם ממסמכי 
או  כגון: הקמת התנחלויות  נוספות,  דומות  נוספים מאותה תקופה, שנועדו למטרות  הקצאות 
את  שימשו  לא  מעולם  ידיעתנו,  למיטב  הללו,  השטחים  שבפועל,  אלא  חקלאיים.  עיבודים 
המרעה  אדמות  שאלו  הסמוכות,  הפלסטיניות  והקהילות  הקצאתם.  לאחר  לרעיה  המתנחלים 

ההיסטוריות שלהן, המשיכו לעשות בהן שימוש למטרה זו. 

10. במסמך שנכתב ב-2018 ע”י “הצוות המקצועי לגיבוש מתווה להסדרת בנייה באיו”ש”, המוכר יותר כ”דו”ח זנדברג”, מתואר 
כיצד פועלת שרשרת ההקצאות )ר’ עמ’ 49-50(. 

חוות נוף אב”י
הוקמה בשנת 2020 על אדמות העיירה סלפית
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מסמך המורה על הקצאת 1,000 דונם להתנחלות ריחן א’ לשם רעיה בפברואר 1981
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המדינה,  בפרקליטות  האזרחית  המחלקה  מנהלת  בזמנו  שהיתה  מי  שלחה   ,1981 ליוני  ב-18 
כי  ללמוד  ניתן  מכותביו,  מרשימת  הצבאית.  לפרקליטות  תשובה  מכתב  אלבק,  פליאה  עו”ד 
לרעיה  קרקע  להקצות  באפשרות  עת  באותה  דנו  ובצבא  בממשלה  ביותר  הגבוהים  הדרגים 
למספר התנחלויות נוספות )מלבד אלו שהוזכרו קודם(: קרני שומרון, תקוע, כוכב השחר וככל 
הנראה התנחלות נוספת ששמה נמחק עם העתקת המסמך. אין בידינו לקבוע האם הקצאות אלו 
מומשו בסופו של דבר, ואם כן, מה גודל השטח שכללו. מכל מקום ברור שכבר בשנות ה-80 
חלחלה בקרב מקבלי ההחלטות הבכירים ביותר ההבנה, שהקצאות שטח לרעיה הן אמצעי יעיל 

להשתלטות על שטחים נרחבים בגדה המערבית.

מכתבה של עו”ד אלבק לפרקליט הצבאי הראשי בעניין הקצאת קרקעות למרעה עבור מספר התנחלויות, 18 
ליוני 1981. באדיבות עו”ד קמר מישרקי אסעד
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מתן רשיון רעיה )הקצאת קרקע( לבני הזוג הר סיני מסוסיא

במהלך החיפושים אחר מקום מתאים לדרך החיים החדשה, התיישבנו בסוסיא, במגמה ליצור את החיבור של שורשים בארץ 
ושורשים בשמיים. בדרום הר חברון נחשפנו לחקלאות מסורתית...

מתוך אתר האינטרנט של חוות הר סיני

הרעיון של תפיסת קרקעות באמצעות רעיה מומש סביב התנחלות סוסיא שהוקמה ב-1983 על 
אדמות יטא וכפרי הבת שלה, בדרום-מזרח הר חברון, באזור המכונה “מסאפר יטא”. מדובר 
באחד האזורים שבו ישנם שטחי מרעה נרחבים, שנוכחות המתנחלים בו נותרה דלילה יחסית 
לאזורים אחרים בגדה המערבית, גם כיום. בראיון שפורסם ב-2016 ב”מקור ראשון”, תיארה 
תושבת ההתנחלות דליה הר סיני כיצד ומדוע בחרו היא ובן זוגה דאז יאיר, שנרצח ב-2001 על 

ידי פלסטינים, לעסוק ברעיה:

שנינו, יאיר ואני, במקור מעמק חפר. בני מושבים עם רקע חקלאי... התחלנו תהליך של תשובה אחרי שכבר 
לעשות  רוצים  הבנו שאנחנו  אבל  שנים,  ארבע  שם  גרנו  לבית-אל,  עברנו  לילדים.  והורים  נשואים  היינו 
חקלאות ובית-אל זה לא המקום המתאים. יצאנו לחפש, ומצאנו את סוסיא בהר חברון. היו כאן אז עשר 
משפחות. עדרי הצאן של הערבים הגיעו עד חבלי הכביסה של היישוב, למרות שהשטחים מסביב היו אדמות 
מדינה. אחרי שיאיר התהלך עם הרועים הערבים פה ולמד מה הם עושים, הוא הגיע למסקנה שהדרך לשמירה 
על הקרקעות תהיה גידול צאן... היינו הראשונים ביהודה ושומרון, לא היה אף אחד שעסק בזה. בהתחלה 
הרימו גבה בהתיישבות – “רעית צאן זה רק לערבים, מה פתאום יהודים מגדלים עזים וכבשים?” – אבל 
יאיר לא ויתר וקנינו עדר קטן. זה היה לא פשוט.... עם הערבים היו יחסים של כבדהו וחשדהו. מאוד החמיא 
להם בהתחלה שיאיר הולך בעקבותיהם, הוא אפילו למד ערבית על בוריה בשביל זה. אבל אחר כך הם ראו 
שבדרך הזו אדמות חזרו לידינו, ופחות התלהבו... יאיר היה יוצא בכל יום עם העדר למרעה מסביב לסוסיא, 
17 שנה, בהדרגתיות, הגענו למציאות שאין לה אח ורע  ולאט-לאט הערבים נסוגו אחורה... בתהליך של 

ביהודה ושומרון, עם עשרת אלפים דונם של מרעה וגידולים.11

דבריה של הר סיני מהדהדים ממסמך משנת 2004, שהר סיני העבירה לבית המשפט במהלך 
דיון משפטי שנגע לשטחים ממזרח להתנחלות סוסיא, שלגביהם היא טענה לזכויות. ממסמך 
הגיעו למקום, העניקה להם  סיני  הזוג הר  1991, מספר שנים לאחר שבני  כי בשנת  עולה  זה 
החטיבה להתיישבות רשיון להשתמש בשטח בן 4,350 דונם, המכונה במסמך “משבצת סוסיא”, 
על מנת ש”יוכלו לכלכל את ביתם ולבנות חיים”. על אף שישנן די סיבות להטיל ספק במספרים 
בהם נוקבת הר סיני בכתבה ביחס לשטח שעליהם השתלטו בפועל )10,000 דונם( ואף באלה 
המוזכרים במסמך של החטיבה להתיישבות )4,350(, נראה כי המודל של מתנחלים המנשלים 
פלסטינים בלב הגדה משטחי מרעה התבסס לראשונה באותן שנים בשטחים סביב סוסיא. כפי 

שנראה להלן, הוא הועתק משם בהמשך להתנחלויות נוספות.

11. ה. כריש-חזוני, “אלמנת נרצח הפיגוע מתחתנת: ‘אם רוצים לנקום זו הדרך’”, מקור ראשון, 19.10,2016.

12

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/841/872.html


מסמך של החטיבה להתיישבות המאשר שהיא הקצתה 4,350 דונם לבני הזוג הר סיני. 
באדיבות עו”ד קמר מישרקי אסעד
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מאחזי הרועים בשנות ה-90

אבל אני אהבתי אפרטהייד... אני עדיין חושב אפרטהייד זה הדבר הכי טוב בעולם.

יעקב טליה – דרום הר חברון

הסכמי אוסלו חילקו את הגדה המערבית בין הרשות הפלסטינית וישראל לתקופת ביניים בת 
 A – שטחי  הפלסטינית  הרשות  של  המוגבלת  לאחריותה  הועברו  מתוכה  כ-39%  שנים.  חמש 
ו-B – ואילו יתר 61% האחוזים נותרו בשליטה ישראלית מלאה – שטחי C. חלוקת הגדה כשלב 
ביניים, שבמהלכו היה אמור להיחתם הסכם קבע, הפכה את ההשתלטות על קרקעות בשטחי 
C לעניין דחוף עבור כל אלו שרצו לסכל את ההסכם, וכאלו היו לא מעטים. אחד מהם נבחר 
1996 לעמוד בראש ממשלת ישראל. לאחר הקמת ממשלת נתניהו הראשונה, החלו  בסוף מאי 
לצוץ ברחבי הגדה המערבית עשרות מאחזים חדשים. רובם המכריע היו מאחזי מגורים בלבד, 
שלא התקיימה בהם או סביבם, פעילות חקלאית משמעותית. אך במקביל, היו שהחליטו ללכת 
בעקבותיהם של בני הזוג הר סיני ולהקים מאחזים המבוססים על חוות צאן. במחצית השנייה של 
שנות ה-90 הוקמו מספר מאחזי רועים סביב ההתנחלויות בית יתיר )ע”י יעקב טליה(, איתמר 
)אברי רן(, כפר תפוח )אברהם הרצליך(, מעון )יהושפט תור(, טנא עומרים )שלמה מור(, ואלון 

מורה )יצחק סקאלי(. 

מבין המאחזים הללו, היחיד שיש בידינו כיום איזשהו מסמך רשמי לגביו, הוא המאחז שהקים 
לכן  יתיר. טליה, שהגיע עם משפחתו שנים ספורות קודם  בית  יעקב טליה מצפון להתנחלות 
מדרום אפריקה, התגייר ועבר להתגורר בשלב ראשון בסמוך לאתר הארכיאולוגי ח’רבת סוסיא 
שהופקע על ידי ישראל בשנת 1986 והועבר לאחר מכן לרשות המתנחלים. ביולי 1996, כשבועיים 
לאחר הקמת ממשלת נתניהו הראשונה, קיבל טליה מההתנחלות בית יתיר שטח בן 3,200 דונם 
למשך שנה לשם “עיבוד חקלאי ו/או מרעה”. אף שהחוזה פקע על פניו לפני חצי יובל, המאחז 
עדיין שם ובני משפחתו של טליה, שנהרג ב-2015 בתאונת עבודה, טוענים שבידיהם מסמכים 

המעניקים להם גם כיום זכויות בקרקע.

14



חוזה הקצאת קרקע )כ-3,200 דונם( בין התנחלות בית יתיר ויעקב טליה. באדיבות עו”ד קמר מישרקי אסעד.
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חוות הרועים שהוקמו במהלך העשור האחרון

אנחנו מגדלים בחווה עדר כבשים של כ-400 אמהות שיוצא למרעה בשטח של כ-7,000 דונם סביב נגוהות... לפני שאתה עולה 
לחווה, חשוב מאוד ולדעתי ברוב המקומות זה עובד ככה, עובדים על חוזה רעיה. למה? כי ברגע שיש לי חוזה על שמי, אני 
בעצם סוג של בעלים של השטח....זה הופך את זה הרבה יותר פשוט לבוא לצבא ולהגיד יש לי עדר שנכנס לי לשטח יש לי 
פה טרקטור שעובד לי בשטח פולש. נמשיך עם משהו שברוך השם עובד מצוין, לרתום את הצבא כמה שיותר למהלך.... ברגע 
שיש לך משהו הרבה יותר קל להפעיל אותו....כאשר העדר במרעה גם הערבים רואים את העדר ולדעתי זה לא פחות חשוב. 
זה מראה נוכחות, זה מראה שאנחנו חזרנו לאדמה הזאת כדי לעבוד אותה וכי אנחנו מאמינים שזה שלנו....  אנחנו אישית גם 
מפעילים רחפן שכל יום מבצע סיור בכל השטחים, כי אנחנו יודעים שהעדר לא יכול להיות בכל מקום בכל רגע נתון. המטרה 
זה לעצור כל דבר בהתחלה ולא להגיע למצב שפתאום אחרי חודש עושים סיור ומגלים שיש לנו מבנה חדש ועכשיו לך תטפל 
בו. ברגע שהצלחת לתפוס עכשיו איזה באגר או איזה משאית.... בהתחלה, אתה עוצר את זה, מחרים את הכלים.... בעצם 

המטרה היא שמרגע שמצאת משהו היא להפעיל את הצבא. אנחנו לא פה במערב הפרוע...

חגי ניסים, מאחז חוות נגוהות12

הקמת מאחז חדש היא משימה הדורשת ידע משפטי, מיומנות טכניות מגוונות ומשאבים כספיים 
המתנחלים  בידי  מצויים  הללו  והמשאבים  הידע  שכל  ייתכן  לא  מאוד.  משמעותיים  זמינים 
לחייהם.  המוקדמות  ה-30  או  ה-20  בשנות  מצויים  רובם  אשר  הללו,  במאחזים  המתגוררים 
יתרה מכך, מדובר בעסקים שידרשו לכל הפחות מספר שנים, על מנת להגיע לעצמאות כלכלית. 
אחזקתם דורשת אפוא סבסוד מתמשך, ארוך טווח. לאור זאת, אין כל ספק שמאחורי המפעל 

עומדים גופים ציבוריים.

מספר החוות והמאחזים

היו לי 300 ראש, היום נשארתי עם 100. המתנחלים לקחו לנו את ההרים ואין היום מספיק אוכל לצאן.

א.ס – דרום הר חברון

נכון להיום, פזורים בגדה המערבית 77 חוות ומאחזים בגדלים שונים, שרעיה מהווה מרכיב בבחירת 
מיקומם במרחב ולרוב גם בכלכלתם. מתוכם, 66 הוקמו בעשור החולף ו-46 בשנים 2017-2021 
הייחודיות ששררו  הנסיבות המדיניות  נתניהו.  לבדן, שנות ממשל טראמפ, במקביל לממשלות 
בשנים אלו, שהושפעו בין היתר גם מהסתבכותו המשפטית של נתניהו שהגבירה את תלותו בימין 

הקיצוני, תרמו ללא ספק באופן משמעותי להתרחבות תופעה זו ולהגעתה לממדיה הנוכחיים. 

12. הדברים נאמרו בכנס אמנה, “המערכה על אדמות המדינה”, 21.2.2021.
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את המאחזים הללו ניתן לחלק לשלוש קטגוריות:

מאחזי רועים קבועים.

מאחזים חקלאיים צעירים שהוקמו בעשור האחרון, שמרכיב הרעיה בהם נכון להיום משני 
או אף מזערי, אם כי קיימת אפשרות שהוא יהפוך למשמעותי בעתיד.

מאחזי בת – שלוחות של מאחזי רועים קבועים, שחלקן מוקמות ומפונות מעת לעת.

גודל השטח הנתון לשליטת מתנחלים 

2021 תחת הכותרת: "המערכה על אדמות המדינה", שממנו  בכנס אמנה שהתקיים בפברואר 
הבאנו עד כה מספר ציטוטים, אמר זאב חבר, העומד מזה עשרות שנים בראש הארגון, שהשטח 
עליו חולשים מאחזי החוות מקיף כ-200 אלף דונם. שאלת ההיקף המדויק של אותו שטח היא 
למיטב הבנתנו, מדובר בהערכת- זה.  בפרוייקט  שעמדה במוקד המאמץ המחקרי שהשקענו 
חסר: השטח עליו חולשים מתנחלים בעקבות הקמת החוות הללו מקיף כיום כ-238 אלף דונם, 

.C שהם קצת פחות מ-7% מכלל שטח

כנאמר לעיל, המספר הזה אינו כולל את כלל האזורים בגדה המערבית שגישת פלסטינים אליהם 
מנועה או כרוכה בסיכון. ואף לא קרוב לכך. הנתון אף אינו כולל את כלל השטח שנסגר לגישת 
המתנחלים  ידי  על  שנעשו  להשתלטויות  במקביל  שכן  האחרונות,  בשנים  פלסטינים  רועים 
או  התנחלויות,  סביב  השטחים  בגודל  דרסטית  עליה  נרשמה  הרועים,  במאחזי  המתגוררים 
או  נאסרה  פלסטינים,  רועים  של  כזו  ובפרט  אליהם,  פלסטינים  שכניסת  “רגילים”,  מאחזים 
הוגבלה קשות. מיפויים של שטחים אלה יחייב מאמץ לא מבוטל נוסף, שראוי יהיה לעשותו על 

61
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מנת להציג תמונה מלאה יותר של המתרחש. חשוב גם לחזור ולהדגיש כי הגדרת השטח ככזה 
“הנתון לשליטת מתנחלים” אינה בהכרח משקפת מצב בינארי, כי אם רצף של מצבי שליטה 
הנוטה לטובת המתנחלים ומאפשר להם למנוע או למצער לצמצם מאוד את גישתם של פלסטינים 

לשטחים אלו.

מעמדן המשפטי של הקרקעות עליהן השתלטו מתנחלים 

לאחר שהשלמנו את מיפוי השטחים עליהם מתנחלים השתלטו באמצעות מאחזי החוות, פנינו 
לבדיקת מעמדם המשפטי, כפי שהוגדר על ידי המנהל האזרחי.13 להלן עיקר הממצאים:

• שטחי  אש – כ-83 אלף דונם מתוך סך השטח עליו השתלטו מתנחלים באמצעות 	
הכריזה  שישראל  לשטחים  חופפים  השטח,  מכלל  כשליש  כלומר  החוות,  מאחזי 
עליהם כעל “שטחי אש”, שהם על פי הגדרה “שטחים צבאיים סגורים”, גם עבור 
מתנחלים. כל שטחי האש הללו נמצאים ברצועה המזרחית של הגדה המערבית, 
ממאמצי  ניכר  שחלק  מלמד  זה  נתון  בדרום.  ליטא  ועד  בצפון  טובאס  מאזור 
לאורך  הפלסטינים  הכפרים  שבין  באזורים  מתמקד  המתנחלים  של  ההשתלטות 
של  ההיסטוריים  והחקלאות  המרעה  שטחי  הם  אלה  הירדן.  בקעת  ובין  ההר  גב 
דונם מתוכם כעל  1967-1971 על מאות אלפי  הכפרים, שישראל הכריזה בשנים 
“שטחי אש”.14 כפי שיוסבר להלן, מאמץ ההשתלטות על שטחי אש מתבטא בכך 

שכמה וכמה מבין מאחזי החוות הוקמו במכוון מטרים ספורים מחוץ להם.

• שמורות טבע – כ-39 אלף דונם מסך השטח שמתנחלים השתלטו עליו באמצעות 	
מאחזי החוות מצויים בתוך שמורות טבע מוכרזות שהרעיה בהן אסורה בלא אישור 

רשות הטבע והגנים.15 

• שטחי הרשות הפלסטינית – כ-4,000 דונם מסך השטח שמתנחלים השתלטו 	
כמה  הפלסטינית.  הרשות  שטחי  בתוך  נמצאים  החוות,  מאחזי  באמצעות  עליו 
ממאחזי החוות הללו הוקמו מלכתחילה ובמכוון לאורך גבולות שטחי C עם שטחי 

הרשות הפלסטינית, במטרה לדחוק ולהרתיע פלסטינים מלהיכנס לשטחים אלו.16

13. הנתונים המופיעים בפרק זה מבוססים על שכבות ממ”ג )GIS( שהועברו אלינו מהמנהל האזרחי במהלך השנים, במסגרת פניות 
בסיס חוק חופש המידע.

14. למפת שטחי האש בגדה המערבית, ר’ “גן נעול’, עמ’ 58.
15. צו 363 בדבר הגנה על הטבע. אין ברשותנו מידע, האם רט”ג העניקה אישורי רעיה למי מאותם מתנחלים.

16. למידע נוסף על השתלטות מתנחלים על שטחי הרשות הפלסטינית, ר’ כרם נבות, “הכל צפוי והרשות נתונה: הפרות ישראליות 
של ריבונות הרשות הפלסטינית”. השטח עליו חולשים מתנחלים בתוך שטחי הרשות הפלסטינית מסתכם בכ-10,000 דונם, מתוכם 

כאמור, כ-4,000 דונם כתוצאה ישירה של הקמת מאחזי חוות. 

18
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חלוקת הבעלות על הקרקעות 

• אדמות מדינה בטאבו – כ-64 אלף דונם מסך השטח שמתנחלים השתלטו עליו 	
באמצעות מאחזי החוות נרשמו בטאבו כאדמות מדינה.17

• אדמות מדינה מוכרזות – כ-46 אלף דונם מסך השטח שמתנחלים השתלטו עליו 	
באמצעות מאחזי החוות הוכרזו על ידי ישראל כ”אדמות מדינה”.18

מסתבר אפוא שכ-128 אלף דונם מסך השטח שמתנחלים השתלטו עליו באמצעות מאחזי החוות 
לא נרשמו בטאבו ולא הוכרזו על ידי ישראל כ”אדמות מדינה”. המשמעות היא ששטח זה אינו 
יכול להיות מוקצה למתנחלים לשום מטרה, אם מכיוון שהרשויות הישראליות מכירות בו כשטח 
בבעלות פלסטינית פרטית ואם מכיוון שסוגיית הבעלות עליו טרם הובהרה על ידן. מה ניתן בכל 

זאת לומר על אדמות אלו? 

• אדמות פרטיות בטאבו – כ-38 אלף דונם מסך השטח שמתנחלים השתלטו עליו 	
ככולם  שרובם  ספק  ואין  פרטי  כרכוש  בטאבו  נרשמו  החוות  מאחזי  באמצעות 

רשומים על שם פלסטינים.

• אדמות פרטיות לא מוסדרות – כ-43 אלף דונם מסך השטח שמתנחלים השתלטו 	
עליו באמצעות מאחזי החוות מופו על ידי המנהל האזרחי כשטח בבעלות פלסטינית 
כי במקרים רבים מדובר  יש לציין  בשל היותו מעובד, אף שלא נרשמו בטאבו. 
במיפוי בלתי מדויק, כך שאין בידינו מידע מוצק ביחס לגודל השטח הפרטי שלא 

נרשם בטאבו. 

• באמצעות 	 מתנחלים  השתלטו  עליו  השטח  מסך  דונם  כ-2,000   – וקף  אדמות 
מאחזי החוות נרשמו על שם ההקדש המוסלמי.19

• 45 אלף דונם הנותרים אינם כלולים בשכבות הבעלות שהועברו לידינו מהמנהל 	
האזרחי ואין בידינו יכולת לומר דבר מוסמך באשר למעמדם המשפטי.

המסקנה מנתונים אלה ברורה: הטענה כאילו מאחזי החוות נועדו “להגן על אדמות המדינה” אינה 
אלא כסות שנועדה לאפשר למתנחלים להשתלט באלימות על מאות אלפי דונם בגדה המערבית, 
שחלקם הגדול אינם אדמות מדינה אפילו על פי הגדרותיה הנדיבות מאד של ישראל. קרוב לשליש 
מהשטח עליו השתלטו מתנחלים נמצא בתוך אזורים שהוכרזו כ”שטחי אש”, שאף ישראלים אסורים 
בכניסה אליהם. בדומה לכך, עשרות אלפי דונם נמצאים בתוך שמורות טבע שהרעיה בהן אסורה 
בלא תיאום עם רשות הטבע והגנים. אלא שבגדה המערבית, כידוע, אין חשיבות לחוק כל עוד 
הוא אינו משרת את האינטרסים הנשלניים של מפעל ההתנחלויות. זאת יודעים היטב מנסיונם 

ארוך השנים כל אלה שעומדים מאחורי הגלגול הנוכחי של מפעל זה, האלים במיוחד. 

17. ישראל החלה את הליך רישום המקרקעין בגדה המערבית בשנת 1968, ולפיכך מדובר על רישומים בטאבו שנעשו בתקופת 
המנדט ובתקופת השלטון הירדני.

18. מדובר בשטחים עליהם הכריזה ישראל כעל “אדמות מדינה” לאחר בג”ץ אלון מורה בשנת 1979.
19. ע. אלדר, “אלפי דונם של אדמות ווקף בגדה הופקעו מאז 67’ להקמת התנחלויות”, הארץ, 5.8.2012. 
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בחירת המיקום

נקודה מאוד אסטרטגית. היא שומרת פה על שטחים של קק”ל ועל אדמות מדינה שנמצאות פה בגזרה. החווה ממוקמת 
על ההר האחרון בין גוש עציון לירושלים, וזה יוצר רצף טריטוריאלי מאוד מאוד חשוב. 

דף הפייסבוק של מאחז נווה אורי

מיקומם של המאחזים נבחר בקפידה על מנת להימנע מסיבוכים משפטיים שיחייבו את פינויים 
במידה ויוגשו כנגדם עתירות בדרישה לפנותם. לפיכך, רוב המאחזים יושבים על אדמות שנרשמו 
בטאבו כאדמות מדינה, או כאלו שישראל הכריזה עליהן כאדמות מדינה, או כאלו שהמתנחלים 
מאמינים שניתן יהיה להכריז עליהן אדמות מדינה בדיעבד מאחר שהן אינן מעובדות. אלו מכונות 
על ידי המנהל האזרחי “אדמות סקר”. מיקומם של המבנים על “אדמות מדינה” או “אדמות סקר” 
קריטי למניעת התערבות אפשרית של בג”ץ, שמעניק למדינה מרחב תמרון כמעט בלתי מוגבל, על 
מנת להכשיר כל בנייה בלתי חוקית על קרקע שהיא מתכחשת להיותה בבעלות פלסטינית פרטית. 
אלא שכפי שהראנו קודם, למיקום המבנים הארעיים או הקבועים המוקמים על ידי המתנחלים אין 
קשר לסוג הבעלות על הקרקע בשטחים עליהם המתנחלים חולשים בפועל סביב אותם מאחזים, 
היותם בבעלות פלסטינית פרטית. הנחת העבודה  על  הכוללים מרחבים עצומים שאין מחלוקת 
)המאוד ריאלית יש להודות( של המתנחלים היא שלמערכת אכיפת החוק אין כל כוונה או רצון להגן 
על זכויותיהם של בעלי קרקעות פלסטינים להגיע לאדמותיהם סביב אותם מאחזים. על כן, מיקומם 

המדויק של המבנים הפך 
לעניין שולי בכל הקשור 
סביב  המציאות  לעיצוב 

מאחזי החוות.

דוגמה מצוינת שממחישה 
זאת, ניתן לראות בתצלום 
אוויר של המאחז שהקים 
בשם  אדם   2019 בשנת 
מדרום  פזי  בן  נריה 
על  רימונים,  להתנחלות 
טייבה  הכפר  אדמות 
לרמאללה.  ממזרח 
לראות  ניתן  בתצלום 
בקצה  יושב  שהמאחז 
שנרשמה  אחת  חלקה 
בתקופה הירדנית בטאבו 
כאדמות מדינה, שסביבה 

ישנם אלפי דונמים של אדמות פרטיות, שהמתנחלים במאחז זה אינם מאפשרים לפלסטינים לרעות 
או לעבד אדמות בתוכם. שיטה זו תועדה כאמור, בעוד עשרות מקומות נוספים.

המאחז של נריה בן פזי מדרום להתנחלות רימונים, על רקע סיווג 
בעלויות הקרקע באדמות הכפר טייבה
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שיקול משמעותי נוסף במיקום המאחזים הוא מקסום אפקט ההשתלטות על שטח פתוח סביב 
המאחז. לפיכך, על המאחז להיות מרוחק דיו מהתנחלויות או מאחזים קיימים, אם כי לא מרוחק 
ולסייע למתנחלים השוהים בו במקרה של  יהיה להגיע במהירות למקום  מדי, על מנת שניתן 
התנגשות אלימה עם אותה אוכלוסייה פלסטינית, שתושבי המאחז אמונים על גירושה. התוצאה 
היא שעל אף שבכל מאחז מתגוררים אנשים ספורים, יכולתם לשנע כוחות חמושים של מתנחלים 
ובעיקר של הצבא שמספק לכל המאחזים שירותי אבטחה צמודים, מבטיחה להם עליונות מקומית 
על פני הפלסטינים, כמעט בכל זמן ומקום בו הם בוחרים להקים מאחז חדש. כאן ראוי להדגיש 
שוב כי כל אחד ממאחזי החוות מהווה חלק ממערכת אזורית של התנחלויות ומאחזים נוספים, 
לזכור  חשוב  שטח.  מקסימום  על  שליטה  להשיג  במטרה  שונים  מכיוונים  במקביל  שפועלים 
נקודה זו, מכיוון שעל אף שמחוללי רוב האלימות הם מתנחלים שאכן קשורים למאחזים הללו, 
לא כולם בהכרח מתגוררים בהם כל הזמן. למעשה קיימת ניידות גבוה בין המאחזים ובין עצמם 

ובין המאחזים וההתנחלויות, שתושביהן מהווים עתודת כוח אדם חיונית למאחזים.

בחירת המיקום קשורה להיבט חשוב נוסף: גבולותיהם של שטחים שהוכרזו כ”שטחי אש” בגדה 
המערבית ובפרט בשוליה המערביים של בקעת הירדן.20 שטחי אש מוכרזים פורמלית כשטחים 
צבאיים סגורים עבור כל אזרח, למעט “תושבים קבועים” בשטח. ישראל מסרבת כידוע להכיר בכל 
תושבי הקהילות הפלסטיניות המתגוררות בתוך שטחים שהוכרזו כ”שטחי אש”, כתושבים קבועים 
ובאופן רשמי היא טוענת כי הם מתגוררים במקום באופן בלי חוקי. על מנת להימנע מסיבוכים 
משפטיים גם בהיבט זה, בחירת מיקומם המדויק של חלק מהמאחזים החדשים, נעשית תוך תכנון 
גבול שטח האש, כאשר שטחי המרעה שעליהם המתנחלים  יוצבו ממש על  מוקפד שהמבנים 
משתלטים הם כמובן בתוך שטח האש עצמו. מצב זה מלמד על כך שהגופים שעומדים מאחורי 
מפעל מאחזי החוות, סימנו כמטרה להשתלט על אותם שטחים נרחבים שהוכרזו כ”שטחי אש” 

על ידי הצבא, שהיסטורית שמשו 
משמשות  עדיין  רבים  ובמקרים 
את הקהילות הפלסטיניות כשטחי 
מרעה הנחוצים לכלכלתם ושימור 
ספק  כל  אין  חייהם.  אורחות 
שהצבא והמנהל האזרחי מודעים 
היטב לפרט הזה והם מאפשרים 
אש  בשטחי  לעשות  למתנחלים 

פיקטיביים אלו כבתוך שלהם. 

על פי עדויות רבות של פלסטינים 
שהגיעו לידינו, בניית המאחזים 
משרתת  אש,  לשטחי  בסמוך 
יכולתם  נוספת:  חשובה  מטרה 
של המתנחלים להזעיק את הצבא 
פעם  בכל  האזרחי  המנהל  ואת 

שהם מבחינים בפלסטינים שמעבדים קרקעות או רועים באותם שטחים המוגדרים כ”שטחים 

20. קרוב למיליון דונם, שהם קרוב לחמישית משטח הגדה המערבית, הוכרזו על ידי ישראל כ”שטח אש”, אך בקרוב ל-80% 
מהשטח לא מתקיימת כל פעילות אימונים צבאית. ר’ “גן נעול”, עמ’ 9-10.

מאחז החווה של מיכה הוקם על אדמות כפר מאלכ בשנת 2020 – 
המבנים על אדמות מדינה מטרים ספורים מגבול שטח אש 906
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המערבית,  הגדה  של  שונים  באזורים  עצמן  על  שחוזרות  זה  מסוג  עדויות  סגורים”.  צבאיים 
האזרחי,  והמנהל  הצבא  המתנחלים,  בין  הקיים  והשוטף  העמוק  הפעולה  שיתוף  על  מלמדים 
שפועלים יחד על מנת למנוע מפלסטינים כניסה לאותם שטחים נרחבים מאוד. שיתוף פעולה זה, 
שבמסגרתו המתנחלים הופכים למעין פקחים בשירות רשויות המדינה, אינו מפתיע. אחרי הכל 

מדובר ב”מערכה על שטח C” הדורשת גיוס ושיתוף פעולה בין כל ה”יחידות”.

מימון

במהלך השנים האחרונות, אנו משקיעים משאבים לא מעטים במהלך של שמירה על אדמות המדינה, באמצעות חוות רועים.21

סוגיית המימון היא אחת הסוגיות שהעומדים מאחורי מאחזי החוות מקפידים להותיר עמומה. 
מדובר במפעל הכרוך כאמור בהפרת חוק שיטתית ולכן הגופים המממנים נמנעים לפי שעה 
להציג  שביכולתנו  המימון  תמונת  כן  על  להרשיעם.  שעשויות  חד-משמעיות  ראיות  מלספק 
כאן לפי שעה, היא חלקית מאד. אין ביכולתנו לומר כמה כסף הושקע במאחזים הללו, אם כי 
ברור שמדובר בעשרות רבות של מיליוני ש”ח, אם לא למעלה מכך. הסכומים הללו מועברים 
לגופים  בעקיפין  מועברים  חלקם  ואילו  בהם,  שחיים  ולמתנחלים  למאחזים  ישירות  בחלקם 
עליהם  בשטחים  וסיור  שמירה  שירותי  ובראשם  הללו  למאחזים  שונים  שירותים  שמעניקים 
הכוללת   – מהמאחזים  גדול  בחלק  הכספית  ההשקעה  להשתלט.  מבקשים  המאחזים  תושבי 
פריצת דרכים, רכישת עדרי צאן או בקר, רכישת מבנים ניידים שחלקם מוצבים על משאיות 
שנרכשו לצורך זה, ציוד, רכבי שטח ורכבים חקלאיים – עשויה להערכתנו להגיע למיליוני 
במאחזים  המתגוררים  מבין  מי  כי  סביר  לא  מאד  קודם,  כפי שכתבנו  למאחז.  בודדים  ש”ח 
הללו, המצויים בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, יוכלו להוציא סכומים כאלה מכיסם. לפיכך, אין 
ספק כי מאחורי המעל הזה עומדים גופים עתירי תקציבים שממנים לא רק את הקמת המאחזים 
ממשהו.  להתפרנס  שצריכים  הללו,  במאחזים  המתגוררים  המתנחלים  את  גם  אלא  וציודם, 
ואמנם, יש להניח כי כל מאחזי החוות הללו אינם רווחיים עם הקמתם, וכי מדובר בתהליך 

שעשוי להימשך לכל הפחות מספר שנים.22

21. מנחת כנס אמנה, “המערכה על אדמות המדינה”, 21.2.2021
22. ערוץ אחד של העברת כספים למתנחלים שמתגוררים במאחזי חוות, הוא מינויים לרכזי בטחון שוטף )רבש”צים(. בשנת 2021 

מינתה המועצה האזורית גוש עציון את יאיר בן דוד ויוסי לויט לרבש”צים במאחזי החוות הלא חוקיים אותם הקימו.

מאחז חוות לכתחילה ממערב להתנחלות מצפה יריחו בעת הקמתו ב-2019

22
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להלן רשימה של כמה מהגופים שאנו יודעים בוודאות לומר כי הם מעורבים במימון מאחזי החוות:

אמנה – אין ספק שהגורם הדומיננטי מאחורי הקמתם ומימונם של המאחזים הללו הוא אותו 
ארגון שעומד מאחורי הקמת רוב המאחזים הוותיקים יותר, והמעורב במקרים רבים בהשתלטות 
על שטחים בבעלות פלסטינים ובזיוף מסמכי רכישה ובעלות שונים. אמנה הוא הגוף המנוסה 
ביותר בכל הקשור להקמת מאחזים, והוא חולש על תקציבים גדולים מאוד. מכיוון שהוא מאוגד 
שלא במקרה, כאגודה שיתופית, הוא לא מחויב בשקיפות כספית ואין דרך יעילה לעקוב אחר 

הזרמת כספיו למאחזים.

במתן  החטיבה  מעורבות  על  נרחב  פרסמנו תחקיר   2018 באוקטובר   – החטיבה להתיישבות 
הלוואות למתנחלים המתגוררים במאחזים לא חוקיים, ובכללן הלוואות ייעודיות לרכישת עדרי 

צאן או בקר וציוד נוסף הנדרש להקמת מאחזי רועים.23 

מועצות מקומיות ואזוריות – גופי השלטון המקומי הישראליים בגדה המערבית חולשים על 
שטחים בני מאות אלפי דונם ותקציבים ציבוריים גדולים מאוד המסתכמים במאות מיליוני ש”ח 
לשנה. מעורבותם באה לידי ביטוי בפריצת דרכים, ובהעמדת סיוע לוגיסטי, בטחוני ומשפטי 
למתנחלים. וכן בגיוס מעגלי תמיכה ומשאבים כספיים מתוך ההתנחלויות שתושביהן לרוב רואים 

במאחזי החוות הללו, את “חיל החלוץ” הפועל בשם המחנה כולו.24

משרד החקלאות העביר עד היום מיליוני שקלים לעמותות קדמה, השומר יו”ש ומכינת בית 
יתיר, המספקות שירותי שמירה בהתנדבות במאחזי החוות.25 

משרד החינוך העביר עד היום מיליוני ש”ח לעמותת קדמה וכן לעמותת הרועה העברי שהקימה מאחז 
חווה לא חוקי ממערב לכפר אדומים, המשמש כמוסד חינוכי עבור נוער בסיכון.26 

משרד ההתיישבות העביר ב-2021 קרוב ל-19 מיליון ש”ח ל-13 מועצות אזוריות ומקומיות בגדה 
המערבית, לשם “הקמה ותפעול של מחלקת סיור קרקעות”. יש להניח שחלק מהסכומים הללו משמש 

גם להקמה ולביסוס של מאחזי חוות שונים “השומרים על אדמות המדינה”.27 

בכמה  שעובדות  לאומי,  שירות  למתנדבות  תקנים  מספקת  הלאומי-אזרחי  השירות  רשות 
ממאחזי החוות.28

23. י. ברגר, “החטיבה להתיישבות סייעה במשך 20 שנה לממן הקמת מאחזים לא חוקיים”, הארץ, 22.10.2018
24. המועצה האזורית שומרון למשל ארגנה מה שהיא מכנה “השתלמות מזכירים” המיועדת למזכירי התנחלויות, בחוות שונות 

https://shomron.tickchak.co.il/17937?ref=nwc ’בתחומי המועצה. ר
25. ה. שיזף, “כפרי סטודנטים במימון המדינה מספקים שירותי שמירה למאחזים בלתי חוקיים”, הארץ, 21.9.2021. ה. שיזף, 

“המדינה הודתה שהקצתה אלפי דונם חקלאי למאחזים לא חוקיים בגדה”, הארץ, 29.7.2021. 
26. י. ברגר, “משרד החינוך תומך במאחז בלתי חוקי סמוך למעלה אדומים”, הארץ, 23.1.2017. 

27. א. זיו, “הנתונים נחשפים: כך ממנת המדינה מחלקות סיירים של מתנחלים”, שיחה מקומית, 18.4.2022. 
28. ה. שיזף, “המדינה מאפשרת להתנדב לשירות לאומי במאחזים בלתי חוקיים”, הארץ, 17.3.2022. 
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ש”ח   200,000 ב-2021  הקצתה  המשפטים  במשרד  העזבונות  ועדת   – המשפטים  משרד 
לארגון השומר יו”ש, לשם הקמת שני “צוותים ניידים” שישמרו על “אדמות המדינה”, ולשם 

רכישת רחפנים.29

משרד התיירות מארגן סיורים לקבוצות יעד שונות, הכוללים גם ביקורים במאחזי חוות.30

הרבנות הראשית – מחלקת הכשרות של הרבנות הראשית מעניקה הכשרים למגדלי הצאן והבקר 
המתגוררים במאחזי חוות ובכך מתאפשר להם לשווק את תוצרתם לקהל הרחב.31  

אוניברסיטת אריאל – מעניקה נקודות זכות לסטודנטים שמתנדבים במאחזי חוות במסגרת 
ארגון השומר יו”ש.32

קבלני המשנה

בינואר 2013, עם נזקי הסערה הגדולה, התבררו ממדי גניבות העדרים ונזקיהם ברחבי מדינת ישראל וביהודה ושומרון 
בפרט. דירים נסגרו, אחרים נכנסו לחובות עצומים, נפגע והושפל החוסן והחוזק הלאומי.

מתוך אתר האינטרנט של ארגון השומר יו”ש

כמו מערכות ציבוריות לא מעטות נוספות שמדינת ישראל מממנת, גם מערכת ההשתלטות על 
קרקעות הגדה המערבית עברה בשנים האחרונות הפרטה חלקית, וחלקה נעשה כיום באמצעות 
של  בהקשר  הבולטים  הארגונים  אחד  חלקי.  או  מלא  באופן  מממנת  שהמדינה  שונים  גופים 
2018, קיבל  2013. מאז שנת  יו”ש, שהוקם בשנת  קרקעות סביב מאחזי החוות, הוא השומר 
הארגון למעלה מ-5.6 מיליון ש”ח מהמדינה, רובם דרך תקציב משרד החקלאות עבור “פעילות 

29. ניתן לצפות במסמך המלא בקישור.
30. למשל, ב-20.3.2022 קיים משרד התיירות סיור ל”כתבים ובלוגרים בשומרון”, שכלל ביקור במאחז גבעות עולם שתושביו 

מעורבים בהשתלטויות אלימות על מאות דונמים. 
31. ניתן לצפות ברשימה המלאה של משקים שאושרו בקישור.

32. עמוד הפייסבוק של השומר יו”ש

מתוך דו”ח ועדת העזבונות לשנת 2021, שבו הוקצו 200 אלף ש”ח לארגון השומר יו”ש )עמ’ 66(
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בשטחי חקלאות איו”ש”.33 מטרתו הרשומה של הארגון היא “חיזוק הבטחון האישי והכלכלי של 
החקלאים, החוות ומגדלי העדרים ביהודה ושומרון”. בפועל הארגון משמש כמיליציה חמושה 
שנוטלת חלק פעיל בגירוש פלסטינים משטחים שמתנחלים במאחזי חוות מבקשים להשתלט 
למתנחלים  שמסייעים  חוות,  לאותן  מתנדבים  בשינוע  הוא  הארגון  של  פעולתו  עיקר  עליהם. 
סמוכות.  פלסטיניות  קהילות  על  אימים  להלך  כלומר,  “לשמור”,  קבע  באורח  במקום  שחיים 
בהתאם לכך, פעילי הארגון תועדו לא פעם נוטלים חלק בפעולות אלימות. שני גופים נוספים 
הממונים על ידי משרד החקלאות לשם אותה מטרה הם עמותת קדמה, שמפעילה מספר כפרי 

סטודנטים בגדה המערבית, והמכינה הקדם צבאית שיושבת בהתנחלות בית יתיר.

אחד האפיקים הדומיננטיים לאספקת כוח אדם ולהעברת כספים למאחזי החוות, הוא גיוס בני 
נוער, שרבים מהם ממוקמים איפשהו על סקאלת הסיכון. ישנם מאחזים שמלכתחילה מוקמים 
כ”מוסדות חינוך”, אך רובם מגלים את ה”פוטנציאל החינוכי” המתקיים במאחזים הללו, לאחר 
הקמתם. גיוס בני נוער מוטמע בשיטת המאחזים בשל מספר סיבות: 1. הוא מעניק למאחזים 
נוספת של הגנה מפני הסכנה  חיונית שמעניקה להם שכבה  הללו כסות של שליחות חברתית 
שהם יפונו. כי מי באמת לא בעד שיקום של נוער בסיכון? 2. מדובר בכוח אדם זמין, זול שלרוב 
קל יחסית לעשות בו שימוש על מנת להוציא לפועל את מה שהמאחזים הללו מיועדים לעשות 
כצינור  משמשת  חינוך”,  כ”מוסדות  הללו  המאחזים  של  הצגתם   .3 פלסטינים.  לגרש  באמת: 

משמעותי לתיעול כספים מהמדינה.34

.https://www.guidestar.org.il/organization/580575629/govsupport ’33. למידע על התמיכה הממשלתית בארגון, ר
34. כרם נבות, "מוסדות חינוך כסיפור כיסוי - רק בשטחים הכבושים", 30.10.2019. 

צילום: עבדאללה אבו רחמה
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הקצאות הקרקע

ניהול קרקעות המדינה הוא נושא רגיש מבחינה מדינית ופוליטית, ואני לא רוצה שיידעו את האיחוד האירופי על כל קרקע 
שבונים עליה.

ח”כ סמוטריץ’ בדיון בוועדת החוקה על הצעת חוק החטיבה להתיישבות, 21.12.2015

סוגיה קריטית נוספת שהרשויות והמתנחלים המעורבים בהקמת מאחזי חוות עושים מאמץ גדול 
לערפל היא סוגיית הקצאות הקרקע. דהיינו, אותם רשיונות רעיה שמונפקים )או לא( עבור אותם 
שטחים שמתנחלים טוענים שהוקצו להם לשם רעיה. למיטב הבנתנו, מאחורי מדיניות העמימות 

הזו עומדים שלושה מניעים עיקריים: 

בהתבסס על מיקומם של המאחזים וסיווג הבעלות של הקרקעות סביבם, אנו   .1 
יודעים לומר בוודאות כי לחלק מהמתנחלים במאחזים הללו, אין ולא יכול 

להיות רשיון רעיה תקף מגורם שמוסמך להנפיקו. 

כפי שנראה להלן, גם מעט המאחזים שיש בידיהם מסמכי הקצאה רשמיים,   .2 
הם  שכן  רשמי,  באופן  להם  שהוקצו  לשטחים  “להיכבל”  מעוניינים  אינם 

פועלים על מנת להשתלט על שטחים גדולים לאין ערוך.

על  מלמדים  כה  עד  ידינו  לשים  הצלחנו  עליהם  הבודדים  הרעיה  רשיונות   .3 
מדיניות הקצאת הקרקעות הנשלנית והגזענית של ישראל בגדה המערבית, 
וברור כי לרשויות אין כל אינטרס לחשוף את המסמכים הללו. כל אחד מהם 
לעיל  כפי שהראינו  לזוג  או  בודד,  הועברו למתנחל  דונמים  מוכיח שאלפי 

במקרה של הר סיני. 

האזרחי,  למנהל   2019 בפברואר  העברנו  הקרקע,  הקצאות  סוגיית  את  ולברר  לנסות  מנת  על 
בקשת חופש מידע ובה ביקשנו נתונים על הקצאות קרקע שנעשו עבור ישראלים למטרות רעיה. 
לאחר כחצי שנה, הגיעה תגובת המנהל האזרחי שבה נטען כי המידע המבוקש אינו מצוי בידיו. 
בעקבות זאת הגשנו עתירת חופש מידע לבית המשפט המחוזי בירושלים, ובה דרשנו כי המנהל 
האזרחי יעביר את המידע המבוקש, על אף טענתו כי המידע אינו ברשותו, מכיוון שעל המנהל 
האזרחי האמון על הרגולציה של הקצאות הקרקע בגדה המערבית, להחזיק את המידע המבוקש 
כי  גרסת המנהל האזרחי: התברר  לעיון הציבור.35 לאחר הגשת העתירה, השתנתה  ולהעמידו 
“עלה בידו” לאתר עוד מספר מסמכי הקצאות לרעיה משנות ה-80 )אליהם התייחסנו מוקדם 
יותר במסמך זה(. ובאשר ליתר ההקצאות, נטען כי החיפוש אחר מסמכי הקצאות נוספים “יהיה 

כרוך בהקצאת משאבים בלתי סבירה”. בעקבות זאת, העתירה נמחקה והמידע לא נחשף. 

35. עת”מ 6128-08-19, “כרם נבות ואח’ נגד המנהל האזרחי ואח’”.
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הצלחתה המוגבלת מאד של העתירה הזו היא תוצאה של מהלך מחושב שנועד לאפשר למדינה 
להסתתר מאחורי החטיבה להתיישבות, שכל פעילותה למעט העניינים הכספיים, הוחרגה במתכוון 
הסוכנות  ושל  העולמית  הציונית  ההסתדרות  של  מעמדן  ל”חוק  בתיקון  המידע,  חופש  מחוק 
המשפטי  המצב  לעכשיו,  נכון   36.2015 בשנת  סמוטריץ’  ח”כ  שיזם  לארץ-ישראל”,  היהודית 
המסמכים  כי  ולטעון  להתיישבות  החטיבה  מאחורי  ולהסתתר  להמשיך  למדינה  אפוא  מאפשר 
על  חל  אינו  המידע  חופש  חוק  כי  לטעון  חופשיה  להתיישבות  שהחטיבה  בעוד  בידיה,  אינם 
מדיניות הקצאת הקרקע שלה. אלא שכפי שיתואר כאן מייד, כשנתיים מאוחר יותר, עלה בידי 

המנהל האזרחי לאתר חוזי הקצאה שנוגעים לששה מאחזי חוות. 

בעקבות  התקבל  החדש  המידע 
עכשיו  שלום  תנועת  של  פנייה 
בדרישה  החקלאות,  למשרד 
התמיכות  העברת  את  לעצור 
לארגון  המשרד  של  הכספיות 
תועדו  שפעיליו  יו”ש  השומר 
פועלים במספר רב של מאחזים 
את  דחה  המשרד  חוקיים.  לא 
מממן  הוא  כי  בטענה  הדרישה 
רק פעילות של הארגון במאחזים 
קרקע  הקצאות  ישנן  שבהם 
שאושרו על ידי המנהל האזרחי. 
המשרד  צירף  כאסמכתא, 
של  פירוט  ובו  מסמך  לתשובתו 
את  המנחים  התמיכה”  “מבחני 
כספים  ומתן  בחישוב  המשרד 
נוספים  גופים  ולשני  לארגון 
מתנדבים  בהעמדת  העוסקים 
מאחזים,  באותם  לעבודה 
קדמה  עמותת  קודם:  שהוזכרו 
בית  צבאית  הקדם  והמכינה 
יתיר. מדובר במסמך חשוב שכן 
צוהר  דרכו  נחשף  לראשונה, 
ניתנו  שאכן  לרעיה  להקצאות 
בין  ניתן  שממנו  למתנחלים, 
המתנחלים  מדוע  להסיק  היתר 
בסיוע רוב הרשויות המעורבות 
בעניין, מאוד משתדלים להסתיר 

את המידע הזה:

36. סעיף 2, חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל )תיקון מס’ 2(, התשע”ו–2015. 

מכתב תשובה שנשלח מהמנהל האזרחי בעניין הקצאות קרקע 
למתנחלים לצרכי רעיה, 4 ביולי 2019
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המנהל  ידי  על  שאושרו  קרקע  הקצאות  ישנן  מהמאחזים  מאוד  קטן  שלחלק  מתברר   .1  
האזרחי. עובדה זו מעמידה סימני שאלה גדולים על ההקצאות שנעשו או סביר יותר לא נעשו, 
עבור עשרות מאחזי חוות נוספים. סימני השאלה גדלים ומתחדדים כאשר בוחנים את הפערים 
האדירים בין גודל השטחים שעבורם שלושת הגופים הללו ביקשו תמיכות בשנים 2019-2020, 

לעומת אלו שאושרו להם על ידי משרד החקלאות.

אנו יכולים לומר בוודאות שלפחות שלושה מבין המתנחלים המוזכרים במסמך מעורבים   .2  
פי המסמך הוקצו להם. הנה כמה  מונים מאלו שעל  גדולים עשרות  בהשתלטויות על שטחים 

דוגמאות:

בעמוד  טוען  אברהם  חוות  בשם  חברון  הר  מערב  בדרום  במאחז  שיושב  קושלבסקי  שבתאי 
בעוד  מדינה”,  אדמות  דונם  כ-9,000  של  שמירה  על  “אחראית  החווה  כי  שלו  הפייסבוק 
שההקצאה שניתנה לו על פי המסמך היא ל 2,000 דונם, שטח עצום כשלעצמו, אך פחות מרבע 

מהשטח שקושבלסקי מציג את עצמו כפטרונו.37

דידי עמוסי )שמו מאוית במסמך באופן שגוי( שיושב במאחז הסמוך להתנחלות רותם בצפון 
בקעת הירדן קיבל הקצאה לרעיה עבור 370 דונם, אלא שאשתו שירה עמוסי, נקבה במספרים 
שונים לחלוטין: “השטחים סביב היישוב מקיפים שטח של כ-4000 דונם שבהם אנו רועים את 

הצאן וכך שומרים על האדמות...”38

נריה בן פזי )גם שמו מאוית במסמך באופן שגוי( שהוזכר קודם, אשר הקים את אחד ממאחזי 
החווה האלימים ביותר בגדה המערבית מדרום להתנחלות רימונים, השתלט להערכתנו על שטח 
בן למעלה מ-6,000 דונם, שרובו המוחלט רשום בטאבו בבעלות פלסטינית פרטית. אך באופן 

רשמי הוקצו לו רק 546 דונם, על פי המנהל האזרחי.39

37. עמוד הפייסבוק של חוות אברהם
http://myesha.org.il/?CategoryID=379&ArticleID=7684 .18.9.2017 ,38. אתר מועצת יש”ע, ראיון עם שירה עמוסי

39 א. אשרמן, "היכו אותי אבל אני לא הסיפור", הארץ, 15.4.2021.

חוות איתמר כהן
הוקמה בשנת 2013 על אדמות הכפר עקרבא מדרום מזרח לשכם
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מסמך “מבחני התמיכה בקבוצות מתנדבים ביישובים חקלאיים ובמתנדבים בחקלאות” של 
משרד החקלאות, 3 ביוני 2021. באדיבות שלום עכשיו
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מתנחל: 1 – שטח: 3,600 דונם

במסמך של החטיבה להתיישבות, בולטת הקצאה אחת של שטח בן 3,600 דונם שניתן לאדם 
בר מזל אחד: יהושפט תור, אחד ממקימיו של מאחז חוות מעון בדרום הר חברון – מהמאחזים 
האלימים ביותר בגדה המערבית. מידע זה מוצלב עם מסמך שפעיל תעאיוש צילם במהלך פעילות 
ליווי רועים, ביום שבת ה-9.2.2019: מדובר ברשיון הרעיה שנחתם בין החטיבה להתיישבות 
ובין תור, בראשית שנת 2019 למשך שנה, שבו החטיבה להתיישבות העניקה לתור זכויות רעיה 
ב-3,600 דונם, שטח עצום החופף כ-90% משטח השיפוט של ההתנחלות מעון.40 אך מאחר 
ולתור לא היה צורך וגם לא יכולת, לחלוש בפועל על כל השטח העצום הזה, בשנת 2020 הוקם 
מצפון להתנחלות מעון מאחז חווה נוסף על ידי מתנחל בשם יששכר מן, שכנו לשעבר של תור 
אפוא  לסכם  ניתן  אלימה.41  לאומנית  בפעילות  בעבר  נחשד  תור,  כמו  הוא  מעון, שאף  בחוות 
ולומר, כי אין צורך בהרבה דמיון על מנת לשער מדוע המנהל האזרחי לא מצא את “המשאבים” 
על מנת לנסות ולאתר את חוזי ההקצאה לרעיה, אותם ביקשנו – אותם חוזים שמשרד החקלאות, 

הצליח לאתר שנתיים מאוחר יותר. 

יהושפט תור ויששכר מן באדמות יטא, 8.8.2020. תצלום: גיא בוטביה

40. על ההיסטוריה של ההתנחלות מעון, ראו דו”ח “תפסת מרובה לא תפסת”, עמ’ 60. 
41. ע. הס, “עקבות החשוד בפשע שנאה נגד פלסטינים הובילו לשום מקום”, הארץ, 15.2.2014. 

יהושפט תור ויששכר מן באדמות יטא, 8.8.2020. תצלום: גיא בוטביה
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הסכם הרשאה לרעייה שנחתם בין החטיבה להתיישבות לבין יהושפט תור מהמאחז הלא חוקי חוות מעון. 
צולם ע”י פעילי תעאיוש ב-9.2.2019
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