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מבוא
כבר  שנמשך  הכיבוש,  כימי  ארוכה  המערבית  בגדה  אדמות  על  להשתלט  ישראל  של  השאיפה 
למעלה מ-54 שנים. ההתפשטות הקולוניאליסטית של ישראל בשטחים הכבושים התבססה עד כה 
בעיקר על התנחלויות ומאחזים לא חוקיים. בשנים האחרונות החלה ישראל לקדם גם התיישבות 

בחוות צאן. 

בגדה  חדשות  בודדים  התנחלויות  מ-50  למעלה  הקימו  ישראלים   2021-2017 בשנים 
המתנחלים,  של  הצאן  בחוות  עוסק  זה  דו"ח  צאן.1  חוות   35 לפחות  מתוכן  המערבית, 
דונמים בשטחים  שמטרתן המוצהרת היא השתלטות על קרקע בהיקף של מאות אלפי 

הכבושים. 

חוות הצאן החדשות מוקמות על אדמות עליהן ישראל הכריזה כ"אדמות מדינה". הן מיושבות ברובן 
על ידי משפחה צעירה הכוללת מספר קטן של נפשות וכמה מתנדבים. המתנחלים משתלטים על 
אדמות נרחבות באמצעות בניית מבנים, רעיית צאן על שטחים עצומים, ניכוס מקורות מים ופעמים 

רבות גם אלימות כנגד פלסטינים בני המקום. 

כך, בתמיכתה של מדינת ישראל, תוך שנים ספורות כמה עשרות בודדות של מתנחלים 
הגזענית  הישראלית  האסטרטגיה  המערבית.  בגדה  דונם  אלף  ממאה  למעלה  על  השתלטו 
המסורתית של “מקסימום שטח – מינימום ערבים"2 נותרה בעינה, אך שודרגה ל"מקסימום שטח" 

באמצעות “מינימום מתנחלים".

באופן  כולן  את  לאפיין  ניתן  ולא  אחת  מיקשה  אינן  הכבושים  בשטחים  הישראליות  הצאן  חוות 
זהה. הן מוקמות במרבית איזורי הגדה המערבית, פעמים רבות בסמוך לקהילות רועים פלסטיניות. 
לפחות חלק מהמתנחלים הקימו את החוות באופן פיראטי ללא האישורים הנדרשים מהמפקד 
הצבאי; חלקם פולשים עם הצאן לאדמות פלסטיניות פרטיות; וחלקם פועלים באלימות קשה נגד 

פלסטינים ורכושם במטרה להרחיב את שטחי המרעה והשליטה.

כך או כך, כל חוות הצאן הישראליות בשטחים הכבושים הוקמו ללא החלטה רשמית של ישראל 
ובניגוד למדיניותה המוצהרת של הממשלה, וכמו כל שאר ההתנחלויות והמאחזים בגדה המערבית 

הן מפירות את החוק הבינלאומי.

למרות זאת, ישראל תומכת בחוות הצאן של המתנחלים, מעניקה להן הקצאות בלעדיות לשטחי 
רעייה, מענקים כספיים וסיוע בתשתיות. הסיוע ניתן באופן ישיר על ידי משרדי הממשלה, הקרן 
שונים,  גופים  באמצעות  או  הכבושים  בשטחים  האזוריות  והמועצות  )קק"ל(  לישראל  הקיימת 

הממומנים גם הם מהקופה הציבורית – החטיבה להתיישבות, מועצת יש"ע, אמנה ועוד.

בנוסף, כפי שקורה בכל רחבי הגדה המערבית, רשויות החוק הישראליות לא עושות כל מאמץ 
חיילי   – הצאן  בחוות  מתנחלים  מצד  המתמשכת  החוק  הפרת  את  להפסיק  מנת  על  אפקטיבי 
הצבא אינם מונעים אלימות של ישראלים נגד פלסטינים ולעיתים אף מסייעים לה, המינהל האזרחי 
מעלים עין מבנייה בלתי חוקית של מתנחלים והמשטרה והפרקליטות אינן מעמידות לדין ישראלים 

בנוסף לחוות הצאן, הוקמו גם חוות תיירותיות, חוות חקלאיות וחוות “חינוכיות".  1
ראו למשל: חזקי ברוך, “אנחנו רוצים מקסימום שטח עם מינימום ערבים", ערוץ 7, 27.5.2020.  2
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שמפרים את החוק ופוגעים בפלסטינים וברכושם. היעדר אכיפת החוק על ידי הרשויות, מעקר כל 
אפשרות הרתעה של העבריינים ונותן רוח גבית לעבירות נוספות מצד המתנחלים.

“רועים בשדות זרים" מציג את התפיסה הישראלית לפיה אדמה בגדה המערבית עליה רועים מתנחלים 
היא שטח בחזקה יהודית ומעמת אותה מול מערכת הדינים החלה בשטחים הכבושים. המסמך 
משרטט בהרחבה את שיטות הפעולה של המתנחלים בחוות הצאן – הקמה, התרחבות, פלישה 
ואלימות – ככלים לדחיקת רועים וחקלאים פלסטינים מאדמתם, ומנתח כיצד ומדוע פרקטיקות אלה 
אינן חוקיות ופוגעות באופן קשה בזכויות האדם של הפלסטינים. בדו"ח שזורות עדויות בגוף ראשון 
של פלסטינים שנפגעו וממשיכים להיפגע באופן ישיר מחוות הצאן של המתנחלים בגדה המערבית. 

חלקו האחרון של הדו"ח חושף כי כבר לפני 40 שנה ממשלת ישראל השתמשה בהקצאה של 
ארכיוניים  מסמכים  הכבושים.  בשטחים  התנחלויות  הקמת  לקראת  מקדמי  כצעד  מרעה  שטחי 
שמפורסמים כאן לראשונה תוך השוואה למפות עדכניות, מציגים את התכניות של ישראל מראשית 
באשר  עתיד  פני  כצופה  לשמש  יכול  המידע  ניתוח  כיום.  בשטח  תוצאותיהן  ואת  ה-80  שנות 

להשלכות של המדיניות הישראלית הנוכחית ביחס לחוות הצאן של המתנחלים.

מסמך זה אינו עוסק במישרין בהשוואה בין קהילות הרועים הפלסטיניות בגדה המערבית לבין חוות 
צאן של מתנחלים ישראלים או ביחס לו הן זוכות מהרשויות. עם זאת, ברור כי התמיכה המוסדית 
נוהגת ישראל מול  בחוות המתנחלים כפי שתוצג בהמשך עומדת ביחס הפוך לפרקטיקות בהן 
קהילות הרועים הפלסטיניות הכוללות הריסת בתים, גירוש משטחי מגורים ומרעה, הגבלות על 
יומיומי  חופש התנועה ועוד.3 משטר האפרטהייד שמשליטה ישראל בגדה המערבית פוגע באופן 
בזכויות האדם של הפלסטינים בשטחים הכבושים.4 חוות הצאן של המתנחלים הישראלים נסמכות 

על משטר נפשע זה, ומנשלות קהילות של רועים פלסטינים שחיו על אדמות אלו דורות רבים.

לגופם,  הנגרמת  הקשה  היומיומית  הפגיעה  את  מציגים  זה  במחקר  והנתונים  העדויות 
לאדמתם ולרכושם של פלסטינים בגדה המערבית, כתוצאה מפעילות המתנחלים בחוות 
נועדה  המתנחלים  של  הצאן  חוות  הקמת  כי  מגלה  הממצאים  ניתוח  לכך,  מעבר  הצאן. 
הכבושים,  בשטחים  הישראלית  ההתנחלות  במפת  טווח  וארוך  משמעותי  שינוי  ליצור 
ונרחבת  ולפגיעה קשה  שיוביל לצמצום מרחב המחייה של הפלסטינים בגדה המערבית 

בזכויות האדם שלהם.

ראו למשל: במקום, גישה למשאבי טבע – תנאי הכרחי לקיומן של קהילות הרועים בשטח C )יוני 2017(; בצלם,   3
קהילות בסכנת גירוש )עדכון נובמבר 2021(.

להרחבה ראו: יש דין, הכיבוש הישראלי בגדה המערבית ופשע האפרטהייד: חוות-דעת משפטית )יוני 2020(.  4

https://bimkom.org/%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%90%d7%91%d7%99-%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a8%d7%97%d7%99-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%a9%d7%9c/
https://bimkom.org/%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%90%d7%91%d7%99-%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a8%d7%97%d7%99-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%a9%d7%9c/
https://www.btselem.org/hebrew/facing_expulsion_blog
https://www.btselem.org/hebrew/facing_expulsion_blog
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Apartheid+2020/Apartheid+Heb.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Apartheid+2020/Apartheid+Heb.pdf
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"אדמות מדינה" ≠ אדמות היהודים
אדמות הן מהמשאבים החשובים ביותר של הגדה המערבית. אחד הכלים בהם משתמשת ישראל 
או  מדינה",  “אדמות  כעל  עליהן  להכריז  הוא  הכבושים  על קרקעות בשטחים  להשתלט  במטרה 
המונח המדויק יותר משפטית “אדמות ציבור".5 ואולם, “אדמות מדינה" בגדה המערבית אינן 
אדמות של מדינת ישראל והיא אינה יכולה להשתמש בהן כרצונה. קל וחומר שאדמות אלו 

אינן שייכות בבלעדיות למתנחלים הישראלים בשטחים הכבושים.6

ככלל, “אדמות מדינה" הן אדמות שאינן פרטיות אשר הריבון מופקד על ניהולן. תחת משטר הכיבוש 
בגדה המערבית מדובר על מי שבא באופן זמני בנעלי הריבון – המפקד הצבאי הישראלי, אשר שואב 

את סמכויותיו ביחס לגדה המערבית מהחוק הבינלאומי.7 אמנת האג קובעת כי:

המדינה הכובשת נחשבת רק לנאמן ולנהנה של הבניינים הציבוריים, נכסי דלא ניידי, 
הכבושה.  במדינה  והנמצאים  האויבת  למדינה  השייכים  חקלאיים  ומפעלים  יערות 

עליה לשמור על קרן הנכסים האלה ולנהלם לפי כללי טובת-ההנאה.8

חובת הנאמנות במשפט הבינלאומי, אוסרת על המעצמה הכובשת לנצל את השטחים הנתונים 
לעשות  מוסמכת  אינה  ישראל  כלומר,  מוגבלים.  ביטחוניים  לצרכים  מלבד  לצרכיה,  לשליטתה 
ב"אדמות מדינה" כבשלה, והן אמורות לשמש לצרכי האוכלוסייה המקומית בגדה המערבית, למשל 

לטובת הקמת ישובים, פיתוח תשתיות, כבישים, מבני ציבור ופארקים.

חשוב להבהיר כי דו"ח זה עוסק באדמות הנמצאות בשטח C, כפי שהוגדר בהסכם הביניים הישראלי-
פלסטיני. אזורי C מהווים כ-60% מאדמות הגדה המערבית והינם באחריותה הביטחונית והאזרחית 
של ישראל, אולם מדובר על שטחים שנמצאים תחת כיבוש צבאי ולא שטחים שבריבונותה של 

מדינת ישראל.

הכרזה על “אדמות מדינה"
צו בדבר רכוש ממשלתי )מס' 59(, תשכ"ז-1967 מגדיר את המקרקעין בגדה המערבית שיחשבו 
וזכויותיו של המפקד הצבאי לגביהם. הצו גם קובע כי קצין מטה  לרכוש ממשלתי ואת חובותיו 
)קמ"ט( אפוטרופוס במינהל האזרחי הוא הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש בגדה המערבית 

ואחראי על ניהולו.

המושג “אדמות ציבור" מדויק יותר מן הבחינה המשפטית, אך מטעה מן הבחינה המהותית. זאת כיוון שכפי שיפורט   5
בהמשך ישראל מקצה אדמות אלו באופן כמעט בלעדי לטובת האינטרס הישראלי ההתנחלותי. לצורך דו"ח זה בחרנו 
להשתמש במושג המוכר והנפוץ יותר “אדמות מדינה", אך בשל העובדה שמדובר בשטח כבוש והאדמות אינן שייכות 

למדינת ישראל המושג יוצג באמצעות סימן מירכאות.
נזכיר כי כלל ההתנחלויות והמאחזים הישראלים בגדה המערבית מנוגדים לחוק הבינלאומי )סעיף 49 של אמנת ז'נבה   6

הרביעית ]1949[(.
מאז כיבוש הגדה המערבית על ידי ישראל בשנת 1967, המסגרת המשפטית שחלה בשטח היא של דיני התפיסה   7

הלוחמתית )Belligerent Occupation(, כפי שגם הוכר בעמדת הרשויות הישראליות ובפסיקת בית המשפט העליון.
סעיף 55 בתקנות הנלוות לאמנת האג )1907( )התרגום מאתר האגודה לזכויות האזרח בישראל(.  8



www.yesh-din.org8

ם ד א ת  ו י ו כ ז ל ם  י ב ד נ ת מ ן  ו ג ר א ן  י ד ש  י

המינהל האזרחי אימץ מנגנון של הכרזה על “אדמות מדינה" כדי ליטול חזקה על קרקע שהוא 
מחשיב כרכוש ממשלתי. לאחר ההכרזה ניתן להקצות את הקרקע או לתת הרשאה לשימוש בה 

למגורים, תעסוקה, חקלאות, מרעה, תשתיות, שטחים פתוחים ועוד.9 

בראשית שנות ה-80, בעקבות פסק הדין בבג"ץ אלון מורה שאסר על ישראל להקים התנחלויות 
על שטחים שנתפסו בצווים צבאיים10, החל הממשל הצבאי להכריז על מאות אלפי דונמים בגדה 

המערבית כעל “אדמות מדינה".

באופן מקומם, ישראל אינה חושפת את הנתון המדויק לגבי היקף “אדמות המדינה" בגדה המערבית. 
במהלך דיונים בבית המשפט בעתירה שעסקה בעניין, המדינה אף טענה כי למינהל האזרחי אין 
המבוססות  הערכות  פי  על  הכבושים.11  בשטחים  המדינה"  “אדמות  היקף  לגבי  מדויקים  נתונים 
על  עולה  המערבית  בגדה  המדינה"  “אדמות  היקף  האזרחי,  המינהל  שפירסם  מידע  שכבות  על 

2,000,000 דונם, המהווים כשליש משטחה הכולל של הגדה המערבית.12

באופן  מדינה"  כ"אדמות  שהוכרזו  באדמות  משתמשת  ישראל  הבינלאומי,  לחוק  בניגוד 
כמעט בלעדי לטובת פרויקט ההתנחלות הישראלי בשטחים הכבושים ומדירה מהן יחידים 
האזרחי  שהמינהל  המערבית  בגדה  המדינה"  “אדמות  כלל  מתוך  פלסטיניות.  וקהילות 

הקצה לשימוש כלשהו מאז 1967, רק 0.24% הוקצו לשימוש של פלסטינים.13

אדמות מרעה
בגדה המערבית מתגוררות כיום כ-180 קהילות רועים פלסטיניות, בהן חיים כ-35,000 פלסטינים.14 
ישראל  ידי  על  שגורשו  לאחר  שנים,  עשרות  כמה  ואחרות  שנים  מאות  באזור  נמצאות  חלקן 
הרועים הפלסטיניות משמרות מרקם  קהילות   .1948 הוקמה המדינה בשנת  עליהם  מהשטחים 
חברתי ותרבותי ייחודי, ותלויות בין השאר בגישה לאדמות מרעה ולמקורות מים, בהיותן נסמכות 

על משאבים טבעיים כמקור כלכלי מרכזי.

אדמות מרעה הינן לרוב קרקעות שאינן משמשות לגידולים חקלאיים. כבשים, עיזים ופרות ניזונים 
מצמחיית הבר מבלי לגרום לה נזק בלתי הפיך ובאופן המאפשר התחדשות טבעית. האכלת הצאן 
באדמות מרעה היא קריטית לרבות מקהילות הצאן הפלסטיניות, כיוון שפרנסתן הדלה תלויה בהן 

ורכישת אוכל לצאן כרוכה בהוצאות כבדות. 

להרחבה על מנגנון ההכרזה ראו: יש דין, יהא חוטא נשכר – גזל אדמות פלסטיניות באמצעות הכרזה על “אדמות   9
מדינה", במקומות שבהם נקטעו הליכי הסדר זכויות במקרקעין עם כיבוש הגדה המערבית )פברואר 2021( )להלן: יש 
דין, יהא חוטא נשכר(; הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש בגדה המערבית, “נוהל פרסום הרשאות/הקצאות 

מחוץ לתחומי יישובים ישראלים".
בג"ץ 390/79, דויקאת ואח' נגד ממשלת ישראל ואח', פסק דין, 22.10.1979.   10

האגודה לזכויות האזרח בישראל, עתירת חופש מידע: אדמות מדינה בגדה המערבית, 28.3.2013.  11
ניתן לחלק את “אדמות המדינה" לשלוש קבוצות מרכזיות: א. “אדמות מדינה"  ירושלים המזרחית. ככלל  כולל  לא   12
שנרשמו במרשם המקרקעין )טאבו(, לרוב לפני 1967 – על פי הערכות מדובר על למעלה מ-500 אלף דונם. ב. אדמות 
שישראל הכריזה עליהן כ"אדמות מדינה", בעיקר מראשית שנות ה-80 ועד מחצית שנות ה-90 – למעלה ממיליון דונם. 

ג. אדמות סקר, שישראל בוחנת את מעמדם החוקי בניסיון להסדירן כ"אדמות מדינה" – למעלה מ-600 אלף דונם.
שלום עכשיו, אדמות המדינה בשטחים מוקצות ליהודים בלבד, 18.7.2018. ראו גם: יש דין, בראי האינטרס הישראלי –   13

המינהל האזרחי בגדה המערבית )דצמבר 2017(, עמ' 15-14.
במקום – מתכננים למען זכויות תכנון, Mobile Pastoralist Database )עדכון נובמבר 2021(.  14

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/state+land+report+2021/state+land+report_HEB.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/state+land+report+2021/state+land+report_HEB.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/state+land+report+2021/state+land+report_HEB.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/state+land+report+2021/state+land+report_HEB.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/procedureforrealestateassignmentsinstaffingg/he/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%90%D7%99%D7%95%D7%A9.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/procedureforrealestateassignmentsinstaffingg/he/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%90%D7%99%D7%95%D7%A9.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/procedureforrealestateassignmentsinstaffingg/he/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%90%D7%99%D7%95%D7%A9.pdf
https://law.acri.org.il/he/2463
https://law.acri.org.il/he/2463
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Minhal+Ezrahi/YeshDin+-+Haminhal+-+Hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Minhal+Ezrahi/YeshDin+-+Haminhal+-+Hebrew.pdf
https://peacenow.org.il/state-land-allocation
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Minhal+Ezrahi/YeshDin+-+Haminhal+-+Hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Minhal+Ezrahi/YeshDin+-+Haminhal+-+Hebrew.pdf
https://mpcommunities.bimkom.org/who-are-the-mps/
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מבחינה חוקית, אלא אם הוגדר אחרת, אדמות הגדה המערבית מותרות למרעה בשימוש 
מפורש  אישור  בהינתן  רק  עליה  לרעות  מותר  פרטית15,  באדמה  מדובר  כאשר  הוגן. 
מהבעלים. על “אדמות מדינה", הרעייה מותרת כל עוד הן לא הוקצו לשימוש בלעדי של 
גורם כלשהו. בנוסף, קיימות הגבלות על רעיית צאן באזורים שהוכרזו כשמורות טבע או 

בקרקעות שהצבא הפקיע או הכריז עליהן כשטחי אש.

הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש במינהל האזרחי, שהוא גם נציגה של רשות מקרקעי ישראל 
)רמ"י( בשטחים הכבושים, הינו בעל הסמכות להקצאת אדמות למרעה בגדה המערבית.16 על אף 
זאת, בתגובה לשאלת עיתון הארץ, המינהל האזרחי טען ש"הממונה על מתן הרשאה לאדמות 

מרעה בגדה הוא משרד החקלאות".17

ממומנת  )שפעילותה  העולמית  הציונית  בהסתדרות  להתיישבות  החטיבה  גם  האחרונות,  בשנים 
ברובה מתקציב המדינה( מנפיקה “הסכם הרשאה לרעייה", באדמות שנמסרו לה בחוזים ארוכי טווח 

על ידי הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש. 

ולחטיבה להתיישבות במסגרת חוק חופש  דין פנה למינהל האזרחי  יש  בראשית אוגוסט 2021, 
המידע. הבקשה עסקה הן במידע הנוגע להקצאות לשימוש בקרקע לטובת הקמתן של חוות צאן 

בגדה המערבית והן במידע לגבי הרשאות שימוש בקרקע כאדמות מרעה בשנים 2021-2017. 

החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית הבהירה במענה לבקשה, כי היא “לא מקצה 
קרקעות למטרת הקמת חוות חקלאיות" וכי “אין בחטיבה להתיישבות מידע לגבי החוות החקלאיות". 
להיקפי ההקצאה של שטחי מרעה למתנחלים  הנוגע  כל מידע  החטיבה להתיישבות לא מסרה 

ישראלים, אך ציינה כי:

רשות  נציג  בה  מרעה שחברים  בוועדת  אישור  אחרי  רעייה" מתקבלת  “הרשאת 
המרעה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, נציג המועצה הרלבנטית, נציג החטיבה 
ההרשאה  בעקבות  להתיישבות.  בחטיבה  הרלבנטי  המרחב  ומנהל  להתיישבות 

נחתמים הסכמי מרעה לתקופות קצרות )שנה(.18

המינהל האזרחי, שהוא כאמור הגוף שאחראי על הקצאת אדמות למרעה בגדה המערבית, לא 
השיב לבקשת המידע עד סוף שנת 2021, וזאת חודשים ארוכים אחרי פרק הזמן המוקצב בחוק.

**

תמיכה  כספי  בעניין  לפנייה  החקלאות  ממשרד  מענה  עכשיו  שלום  תנועת  קיבלה   ,2021 ביולי 
לעמותות שפועלות בגדה המערבית. מתשובת משרד החקלאות התברר כי ככל הנראה רק שתי 
חוות צאן חדשות של מתנחלים )ועוד ארבע חוות ותיקות יותר( קיבלו מהמינהל האזרחי אישור 
קיבלה  אשר  עומרים,  טנא  להתנחלות  הסמוכה  אברהם  בחוות  מדובר  קרקע.  להחזקת  רשמי 

הכוונה לאדמה פרטית מוסדרת )קרקע הרשומה בלשכת רישום המקרקעין( או לאדמה פרטית שאינה מוסדרת )קרקע   15
המוחזקת ומעובדת באופן רציף(.

בשטחי מדינת ישראל רמ"י היא הגוף המוסמך לתת הרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר למטרת מרעה   16
על “אדמות מדינה" )רשות מקרקעי ישראל, בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר למטרת מרעה 

ולמטרת עיבוד עונתי(.
הגר שיזף, “המדינה הודתה שהקצתה אלפי דונם חקלאי למאחזים לא חוקיים בגדה", הארץ, 29.7.2021.   17

מאת רמ"ט יו"ר החטיבה להתיישבות והממונה על חוק חופש המידע אל יש דין, “בקשה לקבלת מידע", 14.9.2021.  18

https://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_SeasonalUse.aspx
https://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_SeasonalUse.aspx
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הקצאה של 2,000 דונם ובחווה של נריה הסמוכה להתנחלות רימונים שקיבלה הקצאה של 546 
דונם19 )דוגמאות למעשי אלימות שהתרחשו בסמוך לחוות אלו נגד חקלאים ורועי צאן פלסטינים 

ראו בעמודים 26, 33 ו-37(.

מתשובת משרד החקלאות עלה גם כי המינהל האזרחי הקצה לכל שש החוות 8,719 דונם. זאת 
לאחר שבבקשת התמיכה העמותות דרשו מימון ביחס לשטח של 52 אלף דונם.20 כלומר, חוות 
המתנחלים טענו לשליטה על שטח הגדול פי שישה, לעומת השטח שאושר באופן רשמי על ידי 

המינהל האזרחי.

בנייה בלתי חוקית
תשובת משרד החקלאות לשלום עכשיו מעלה שתי שאלות מרכזיות. ראשית, האם שאר עשרות 
חוות הצאן של המתנחלים בגדה המערבית הוקמו ללא ידיעתו ואישורו של המפקד הצבאי? ושנית, 
האם האישורים שנתן המינהל האזרחי הינם לשטחי מרעה בלבד או גם היתרים להקמת חוות 

ומבני מגורים? 

בהיעדר המידע המבוקש מהמינהל האזרחי, התשובה לשאלה הראשונה נותרת כרגע ללא מענה. 
אולם את התשובה לשאלה השנייה ניתן להעריך באמצעות שילוב של תשובת החטיבה להתיישבות 

ושל צווי הריסה שהוציא המינהל האזרחי.

כאמור, החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית הבהירה כי היא “לא מקצה קרקעות 
למטרת הקמת חוות חקלאיות".21 בנוסף, לידי יש דין הגיע “הסכם הרשאה למרעה" בין המתנחל 
שהקים את חוות אברהם לבין החטיבה להתיישבות. ההסכם, שנחתם בינואר 2018 וחּודש מאז, 
מאשר לבעל החווה “להשתמש בקרקע לתקופת ההרשאה למטרת רעייה בלבד". מקים החווה 
מתחייב בהסכם “לא לבצע כל שינוי בקרקע או בחלק ממנה, לא להרוס ולא להקים עליה כל מבנה 

בין ארעי ובין קבוע" ללא אישור מפורש בכתב.22

שלום עכשיו, משרד החקלאות מודה שהוא מממן עמותות שפועלות במאחזים לא חוקיים, 29.7.2021.  19
שם.  20

מאת רמ"ט יו"ר החטיבה להתיישבות והממונה על חוק חופש המידע אל יש דין, “בקשה לקבלת מידע", 14.9.2021.  21
המסמך הוגש לבית משפט השלום בירושלים במסגרת תיק פלילי 66319-12-19 מדינת ישראל נ' גאלדור, ונמסר   22

לנפגע העבירה הפלסטיני שיוצג על ידי יש דין, במסגרת זכויותיו לקבלת מסמכים )תיק יש דין 4086/18(.

https://peacenow.org.il/hashomer-yosh-and-allocations-to-farms
https://peacenow.org.il/hashomer-yosh-and-allocations-to-farms
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המצב בשטח שונה לחלוטין וחוות אברהם גדלה והתפתחה. המינהל האזרחי הוציא צווי הריסה 
אברהם  חוות   2021 בשנת  אותם.  מימש  לא  אך  בחווה,  חוקיים  הלא  מהמבנים  לשבעה 

כוללת כבר לא פחות מ-20 מבנים.

חוות אברהם, 2021
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דוגמה דומה ניתן למצוא בחווה שנבנתה בסמוך למאחז הלא חוקי פני קדם. בכתבה שפורסמה 
ביולי 2020 על החווה, נכתב כי “על פי חוק, שטח החוות מוקצה לחקלאות בלבד ולא למגורים, ולכן 
אין אפשרות לבנות בית במקום. הפתרון שאומץ ברוב החוות הוא בניית בית על גבי משאית או 
אוהל".23 שנה מאוחר יותר, צילום הלווין חושף כי בחוות פני קדם קיימים למעלה מעשרה מבנים, 
המשמשים בחלקם כמתחמי מגורים. גם במקרה זה המינהל האזרחי הוציא צווי הריסה לחלק 

מהמבנים, אך לא מימש אותם. 

חוות פני קדם, 2021

פנימה – מגזין  ההתיישבות מחדש",  את  מגדירות  ושומרון  ביהודה  החקלאיות  החוות   :2020 “ציונות  פרץ,  תחיה   23
הנשים המוביל, 14.7.2020.
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על פי נתוני המינהל האזרחי ל-2020, עד שנה זו יחידת הפיקוח הוציאה 107 צווי הריסה 
כיוון  למבנים לא חוקיים ב-19 מתוך 35 חוות צאן של מתנחלים עליהן נכתב בדו"ח זה. 
שמרבית החוות בהן לא הוצאו צווי הריסה הוקמו במהלך שנת 2020 או אחריה, נראה כי בזמן 
פרסום הנתונים פקחי המינהל האזרחי טרם פקדו את שאר 16 החוות. אם נוסיף לכך את העובדה 
שהחוות הקיימות הגדילו משמעותית את גודלן, ניתן להעריך שקיימים עוד עשרות או מאות מבנים 

בלתי חוקיים בחוות הצאן של המתנחלים בגדה המערבית. 

באוקטובר 2019, שלח המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ארז קמיניץ מכתב למשרד ראש הממשלה 
העוסק ב"הוראות הדרג המדיני להימנעות מנקיטת הליכי פיקוח ואכיפה". המשנה ליועמ"ש ציין כי 
“בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון" המינהל האזרחי הונחה “להימנע מפעולות פיקוח ואכיפה" 
ביחס לבנייה לא חוקית של ישראלים בגדה המערבית, בין השאר בחוות שדה אפרים ובחוות נגוהות 
המוזכרות בדו"ח זה. על פי קמיניץ, “מדובר בצבר של מקרים חמורים מאוד, אשר מעלה חשש מפני 
התפתחותה של מגמה בעייתית עד מאוד, החותרת תחת שלטון החוק". במכתב הבהיר המשנה 
ליועץ המשפטי כי “ככלל הדרג המדיני אינו מוסמך להתערב בהחלטות הקשורות לאכיפת החוק. 
העניין".24  לא תהיה מושפעת משיקולים שאינם ממין  כי אכיפת החוק  נועד להבטיח  ]...[ הדבר 
כאמור, על אף המכתב החריף של המשנה ליועמ"ש, גם בשנים 2021-2020 המינהל האזרחי לא 

מימש את רובם המוחלט של צווי ההריסה שהוא עצמו הוציא.25

כפי שמעידים גם צווי ההריסה שהוציא המינהל האזרחי, ישיבה על “אדמות מדינה" או קבלת הקצאה 
של קרקע למרעה מהחטיבה להתיישבות, אינן הופכות את החוות ואת הבנייה בהן לחוקיות. “הסכם 
הרשאה לרעייה", גם אם התקבל כחוק באישור המפקד הצבאי, אינו מאפשר הקמת חווה למגורים, 
אלא מקצה אך ורק שטח מרעה לצאן. מבנה ארעי או קבוע שנבנה בגדה המערבית נדרש להיתר 
בנייה כחוק, וככל הידוע ליש דין לא ניתנו היתרים כאלה למאות מבנים שנבנו בחוות הצאן החדשות.

לסיכום, ניתן לומר כי חוות הצאן שהקימו מתנחלים ישראלים בגדה המערבית אינן חוקיות. 
החוות הוקמו בתמיכה של ישראל אך ללא החלטה רשמית של הממשלה ותוך הפרה של 
והן מהוות באופן  החוק הבינלאומי. בנוסף, החוות הורחבו באמצעות בנייה בלתי חוקית 

יומיומי ומתמשך מוקד לאלימות נגד פלסטינים.

מאת ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אל מ"מ מנכ"ל משרד ראש הממשלה, “הוראות הדרג המדיני   24
להימנעות מנקיטת הליכי פיקוח ואכיפה", 10.10.2019.

סמוטריץ'.  בצלאל  ח"כ  בנוכחות   ,2020 בדצמבר  הוקמה  החווה  חוות מעלה אהוביה.  היא  זה  לעניין  דופן  יוצאת   25 
ב-6.4.2021, הרשויות הישראליות פינו את החווה. כעבור מספר ימים מתנחלים ישראלים בנו את החווה מחדש בסמוך. 
ב-8.2.2022 שוב פינו הרשויות את החווה הלא חוקית, וכעבור מספר שעות מתנחלים ישראלים שבו ובנו את החווה 

מחדש. על מעשי האלימות נגד פלסטינים המתרחשים בסמוך לחוות מעלה אהוביה, ראו עמ' 35.
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"למתנחל מותר להסתובב ב'אדמות המדינה', לי, טאהא, אסור"

משפחת ג'אדאללה-מוחמד המורחבת מונה 24 אנשים המתגוררים בארבעה בתים בחלקת 
אדמה פרטית השייכת למשפחה דורות רבים. בני המשפחה מגדלים צאן ומטפחים כרמי 

זיתים ומטעים של עצי פרי. 

כבסיס  נמשכה  נח"ל,  כהיאחזות  ב-1982  החלה  באזור  האדמות  על  הישראלית  הנוכחות 
צבאי, ומשם למאחז אזרחי שב-1999 הפך להתנחלות נגוהות. בשנת 2002 הוקם על גבעה 
סמוכה, כקילומטר מערבית להתנחלות נגוהות, המאחז מצפה לכיש. המינהל האזרחי הוציא 
צווי הריסה לבתי המאחז, אך מעולם לא מימש אותם.26 על גבעה שלישית בין ההתנחלות 
והמאחז נבנתה בשנת 2008 שכונת הכרם, שכללה כמה בתים בלתי חוקיים נוספים. בשנים 

2009 ו-2012 המינהל האזרחי הרס את הבנייה הבלתי חוקית בשכונת הכרם.27

ההכרזה  נגוהות.  ההתנחלות  באזור  מדינה"  "אדמות  על  הכרזות  מספר  ביצעה  ישראל 
הראשונה היתה בשנת 1981 וכללה רק את השטח עליו קיימים כיום בתי ההתנחלות נגוהות. 
הכוללים את  מדינה",  כ"אדמות  דונם  כ-800  על  הכריזה  ישראל   2013 עד שנת  בהמשך, 
המאחז מצפה לכיש ואת הגבעה עליה הוקמה ופונתה שכונת הכרם. האדמות של משפחת 
פרטית  אדמה  של  במובלעת  נותרו  המשפחה  ובתי  מההכרזה  הוחרגו  ג'אדאללה-מוחמד 
מוקפת ב"אדמות מדינה". בנובמבר 2013 הורחב תחום השיפוט של ההתנחלות נגוהות כך 

שיכלול גם את המאחז וגם את כל האדמות שהוכרזו כ"אדמות מדינה". 

 

  הכרזות על "אדמות מדינה"
           בנייה בלתי חוקית )מנתוני המינהל האזרחי(

           מובלעות שלא הוכרזו כ"אדמות מדינה" ובהם בתי משפחת ג'אדאללה-מוחמד

ראו גם: חיים לוינסון, "פסח במאחז לא חוקי: 10 קרוואנים ריקים, 12 חיילי מילואים", הארץ, 2.4.2013.  26
אורנית עצר, "הרס בנגוהות ע"י המנהל האזרחי ומג"ב", ערוץ 7, 16.11.2009; אורלי הררי, "הרס מבנים בנגוהות:   27

המשטרה עצרה ילד בן 12", ערוץ 7, 23.7.2012.
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בראשית שנת 2018, מתנחלים הקימו את חוות צאן נגוהות על הגבעה עליה הייתה שכונת 
הכרם שפונתה. הם הציבו בשטח קרוואן, הקימו סככות והביאו למקום עדר צאן. המינהל 

האזרחי הוציא צווי הריסה לפחות לארבעה מבנים לא חוקיים בחווה, אך לא מימש אותם.

בסרטון תדמית של ארגון "השומר החדש", טען מקים החווה כי "על ידי חקלאות נשמור על 
אדמות מדינה".28 כפי שכבר הובהר "אדמות מדינה" בשטחים הכבושים אינן שייכות ליהודים 
בלבד, ומעבר לכך האזור בו רועים המתנחלים מחוות נגוהות את הצאן הוא נרחב הרבה יותר 
וחורג מהשטח שהוכרז כ"אדמות מדינה". לעיתים המתנחלים אף פולשים עם הצאן לאדמות 

הפרטיות והמעובדות של משפחת ג'אדאללה-מוחמד תוך פגיעה ביבולים החקלאיים.

ההכרזות על “אדמות מדינה״ והקמת חוות צאן נגוהות, לא משאירות מקום לספק 
למעלה  של  בהיקף  התנחלותי  רצף  החווה  באמצעות  ליצור  ישראל  כוונת  לגבי 

מ-1,000 דונם, תוך דחיקה של הפלסטינים מאדמותיהם או כליאתם במובלעות.

טאהא ג׳אדאללה מוחמד, שנולד בשנת 1958 ומתגורר כל חייו בבית זה, סיפר ליש דין:

למתנחל עדר צאן בן 300 ראשים. הוא מופיע בשטח במכונית, בטרקטורון או רכוב על סוס. 
הוא תמיד חמוש. נערי הגבעות משמשים לו כפועלים ושומרים על השטחים אליהם פלש 
לאורך השנים. אין ספק שהוא הדמות המרכזית בשטח, הוא נותן את הפקודות ועל פיו ישק 
דבר. למתנחל מותר להסתובב ב״אדמות המדינה״, לי, טאהא, אסור. המתנחל משלח את 
הצאן לרעות בשדות המעובדים של המשפחה שלנו. יש לו מטרה ברורה: הוא רוצה להרחיב 

את השטחים סביב החווה שלו.29

בתו של טאהא, סוניא, הוסיפה:

המתנחל שהחווה שלו, הוא פרובוקטור, מדבר בשפה לא יפה, תמיד חמוש באקדח. יש לו 
טרקטורון, רועים צעירים שעוזרים לו וגם נשים צעירות שיוצאות עם הצאן. המשטרה והמת"ק 
האדמה  על  רועה  להתלונן שהוא  למשטרה  אנחנו מתקשרים  אם  פעולה.  איתו  משתפים 
שלנו, המתנחל מתקשר אליהם ואומר שאין כלום והשוטרים אפילו לא מגיעים. אם נאפשר 

לו לרעות על האדמות שלנו, מחר הוא יבוא עד הבית שלנו.30

עמוד פייסבוק השומר החדש, "אף חקלאי לא נשאר לבד", 26.1.2020.  28
בסמוך  דין  יש  ומתנדבות  שנמסרו לתחקריני  כפי  אומרן  בשם  מובאות  זה  בדו”ח  העדויות   .4684/20 דין  יש  תיק   29
לאירועים. כיוון שמדובר בעדויות שנמסרו בעל-פה, ייתכן שנערכו מהן חלקים שלא היו רלוונטיים לאירוע המתואר. חלק 

מהעדים בחרו שלא לפרסם את שמם מחשש לפגיעה נוספת בהם מצד מתנחלים או הרשויות הישראליות.
שיחה עם סוניא טאהא ג’אדאללה מוחמד, אפריל 2021.  30
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מקסימום שטח - מינימום מתנחלים
בראשית פברואר 2017, לאחר מאבק משפטי ממושך, ישראל פינתה את המאחז הלא חוקי עמונה, 
שהוקם על אדמה פלסטינית פרטית.31 מספר ימים אחר כך חוקקה הכנסת את החוק להפקעת 
אדמות פלסטיניות פרטיות בגדה המערבית )חוק ההסדרה(, שנועד להכשיר בדיעבד בנייה יהודית 
החוק  את  פסל  העליון  המשפט  בית   ,2020 ביוני  פרטיות.  פלסטיניות  אדמות  על  חוקית  בלתי 
וקבע בין השאר כי הוא פוגע בזכות הקניין ובזכות לשוויון של הפלסטינים בשטחים הכבושים.32 
והרחבה של  זמני, הקמה  באופן  לפחות  הגורמים שצמצמו,  בין  היו  אלו  התפתחויות משפטיות 
התנחלויות ומאחזים על אדמות פלסטיניות פרטיות, וגרמו לישראל ולמתנחלים להגביר את הפניית 

המשאבים לשיטות פעולה אחרות. 

מאז שנת 2017, בסיוע של מדינת ישראל, מתנחלים הקימו כ-50 התנחלויות בודדים חדשות בגדה 
המערבית, מתוכן לפחות 35 חוות צאן.33

חוות צאן של מתנחלים ישראלים שהוקמו בשנים 2021-2017 בגדה המערבית

להרחבה ראו: יש דין, המאחז הלא חוקי עמונה: כרונולוגיה של גזל אדמות פלסטיניות פרטיות )-1995?( )דצמבר 2020(.  31
חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז–2017, להרחבה ראו: יש דין, עתירה לביטול החוק להפקעת   32

אדמות פלסטיניות פרטיות בגדה המערבית )חוק ההסדרה(, 5.3.2017.
חוות הצאן המסומנות במפה זו )ייתכן שבשנים אלה הוקמו חוות צאן נוספות(: שירת העשבים, אום זוקא, ארץ שמש,   33
גושן חמדת, עמק תרצה )חמרה(, מזרחית לבית דג'ן, אל נווה, יתדות, עורי ארץ אהבתי, נוף אב"י, מגנזי, צבי בר יוסף, 
ארץ הצבי, שדה אפרים, נחל שילה, שומרי העמק, קידה 1, קידה 2, מלאכי השלום, מזרחית למלאכי השלום, מיכה, 
אהוביה, נריה 1, נריה 2, קידר, נווה אורי, מיצד-אספר, פני קדם 1, פני קדם 2, נגוהות, פני חבר, יששכר מן, אברהם, 

יהודה, עשהאל.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Amona+Chronology+2020/Amona+Chronology+HEB.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Amona+Chronology+2020/Amona+Chronology+HEB.pdf
https://www.yesh-din.org/%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a7%d7%a2%d7%aa-%d7%90%d7%93%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a0/
https://www.yesh-din.org/%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a7%d7%a2%d7%aa-%d7%90%d7%93%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a0/
https://www.yesh-din.org/%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a7%d7%a2%d7%aa-%d7%90%d7%93%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a0/
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הקמה
"זה לא משהו שבן אדם פרטי יכול לעשות לעצמו, חשמל ומים וכבישים" )חוות צאן קדר(34

מרבית חוות הצאן של המתנחלים הוקמו על קרקע שהמפקד הצבאי הכריז עליה כ"אדמת מדינה". 
כאמור, נכון לסוף שנת 2021 המינהל האזרחי לא השיב לפנייה של יש דין במסגרת חוק חופש 
המידע, שביקשה פירוט של הקצאות שסיפק הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש לטובת הקמת 
חוות ושטחי מרעה. ככל שהמינהל האזרחי ימאן לחשוף את הנתונים, לא ניתן יהיה לדעת באופן 
פרטני האם חווה הוקמה על קרקע שהוקצתה לה וניתנו בה היתרים להקמת מבנים למגורים, והאם 
רעיית הצאן נעשית על אדמה עם הרשאה לשימוש בלעדי למטרות מרעה. ואולם, תשובת משרד 
החקלאות שהוזכרה לעיל וצווי ההריסה שהוציא המינהל האזרחי למבנים במרבית החוות מעידים 

כי החוות נבנו ללא אישור חוקי ורשמי של הרשויות בשטחים הכבושים.

המתנחלים בוחרים להקים את מאחזי החוות על “אדמות מדינה" מתוך ניסיונם המעיד שהסיכוי 
שרשויות החוק הישראליות יבצעו נגדם פעולות אכיפה על אדמות אלו נמוך ביותר. ואכן, כאמור, 

רובם המוחלט של צווי ההריסה שהוציא המינהל האזרחי לא הוצא לפועל.

עם הקצאה והרשאה או בלעדיהן, חוות הצאן של המתנחלים מוקמות באמצעות תמיכה 
ישירה או עקיפה של המדינה: מענקים כספיים; מים, חשמל ותשתיות נוספות; פריצת 

דרכים וסלילת כבישים. כלל החוות, מורשות או לא, מקבלות סיוע של חיילי הצבא.

אמנה – היוזמת המרכזית של הקמת החוות היא תנועת אמנה – תנועת ההתיישבות של גוש 
אמונים, והעומד בראשה זאב חבר )זמביש(. אמנה ממומנת מידי שנה במיליוני ש"ח מכספי ציבור, 
בגדה המערבית.35  הישראליות  אליה באמצעות הרשויות המקומיות של ההתנחלויות  המועברים 
בפברואר 2021, מזכ"ל אמנה הצהיר כי התנועה עומדת מאחורי הקמתן של 30 חוות צאן של 
מתנחלים בשטחים הכבושים, וכי “השנה תוקמנה בעזרת השם עוד עשר חוות כאלה, ואני מקווה 
שזה יעשה את פעולתו לטווחים הארוכים". “חווה אחת" הוסיף זמביש, “יכולה ואכן עושה פעולה 

של שימור קרקע באלפי דונמים, ולכן הדבר הזה הוא דבר מרכזי ]בפעילות אמנה[".36

המתנחל שהקים עם משפחתו את חוות צאן קדר, סיפר בסרט שצולם על החווה: 

יש תנועת התיישבות אמנה, שהיא תומכת בנו, היא נתנה לנו את ההלוואה, תומכת 
ומים  חשמל  לעצמו,  לעשות  יכול  פרטי  אדם  שבן  משהו  לא  זה  בתשתיות,  לנו 

וכבישים.37 

על פי עמוד הפייסבוק של חוות צאן קדר, המקום נתמך בין היתר על ידי המועצה האזורית גוש 
עציון ותיירות גוש עציון ומתקיימים בו אירועים, חתונות והופעות, ולאחרונה אף נפתח צימר זוגי.38 

אולפנת צביה מעלה אדומים, “שטח הפקר", יוטיוב )אוקטובר 2020(.  34
ראו למשל: שלום עכשיו, מועצת בנימין העבירה עשרות מיליונים לאמנה ולעמותות פוליטיות, 9.7.2018. עוד על   35
מעורבותה של תנועת אמנה בהקמת מאחזים בלתי חוקיים בשטחים הכבושים, ראו גם: חיים לוינסון, “הארגון שבונה 

את המאחזים הבלתי חוקיים בשטחים נחשף", הארץ, 30.3.2017.
כנס תנועת אמנה, 21.2.2021. ראו גם: הגר שיזף, “מזכ"ל אמנה: נקים השנה עוד עשר חוות בגדה, הן יעילות יותר   36

מהתנחלויות", הארץ, 22.2.2021.
אולפנת צביה מעלה אדומים, “שטח הפקר", יוטיוב )אוקטובר 2020(.  37

עמוד פייסבוק חוות צאן קדר – מצפה יהודה.  38

https://peacenow.org.il/binyamin-money-to-amana
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ב-1.12.2020 שר ההתיישבות דאז צחי הנגבי ביקר עם נציגי “השומר יו"ש" בחוות צאן קדר.39 
על פי נתוני המינהל האזרחי לפחות שלושה מבנים בחווה נבנו באופן בלתי חוקי והוצאו להם צווי 

הריסה.

השומר יו"ש – ארגון נוסף שתומך בחוות המתנחלים באופן שוטף הוא השומר יו"ש. על פי אתר 
הארגון הוא הוקם בשנת 2013 “מתוך התעוררות אזרחית וחקלאית במטרה להשיב ולחזק את 
הביטחון האישי והכלכלי, הגאווה הלאומית והאמון לחקלאים עם דגש על בעלי העדרים".40 הארגון 
מונה כ-500 מתנדבים קבועים ועוד אלפי מתנדבים מתחלפים ונותן סיוע ל-35 חוות בגדה המערבית 
)ועוד עשר בתחומי ישראל( ששולטות “על מעל 200 אלף דונם אדמות מדינה".41 פעילי השומר יו"ש 
תומכים בחוות הצאן של המתנחלים “בכל ימות השנה בשמירות לילה, עבודות יום וציוד".42 במקרים 
מסוימים הם נעזרים אף ברחפנים )יש לציין כי בדצמבר 2017 המפקד הצבאי חתם על צו האוסר 

על החזקה או הטסה של רחפן בגדה המערבית ללא היתר מפורש מהצבא(.43

 פעילי השומר יו"ש מציגים לשר צחי הנגבי הפעלת רחפן, 1.12.2020
)צילום מתוך עמוד פייסבוק Tzachi Hanegbi - צחי הנגבי(

על פי אתר גיידסטאר – אתר העמותות שמופעל על ידי משרד המשפטים, בשנת 2019 מדינת 
ישראל שילמה לארגון “השומר יו"ש" למעלה ממיליון ש"ח, שמהווים 65% מתקציבו. בשנת 2020 

הסכום כמעט והוכפל, והמדינה שילמה לעמותה 1,935,688 ש"ח מכספי הציבור.44 

נתונים שנמסרו לשלום עכשיו ממשרד החקלאות מעידים כי בשנים 2020-2019 מתקציב משרד 
זה לבדו הועברו כ-3,000,000 ש"ח ל"השומר יו"ש", עבור “פעילות בשטחי חקלאות/מרעה" בגדה 
המערבית. בין השאר מדובר על מימון לצורך רכישת ציוד, עבודה חקלאית, עבודות גידור ועבודות 

שמירה, וכן שיפוץ מבנים המשמשים למגורי מתנדבים.45

עמוד פייסבוק Tzachi Hanegbi - צחי הנגבי, 1.12.2020.  39
אתר השומר יו"ש – ארגון השמירה ביהודה ושומרון.  40

מלכה טוויטו, “החקלאים שמונעים בגופם את הרצח הבא", גילוי דעת, גיליון 521, 8.1.2021.  41
עמוד פייסבוק השומר יו"ש, 1.12.2020.  42

עמוד פייסבוק השומר יו"ש, 20.5.2020. צו מס' 1792, צו הטיס )הגבלות על הטיסה ואכרזת אזור אסור( )אזור הגדה   43
המערבית( )מס' 13( )תיקון מס' 1(, התשע"ח-2017.

משרד המשפטים, גיידסטאר – אתר העמותות של ישראל.  44
שלום עכשיו, משרד החקלאות מודה שהוא מממן עמותות שפועלות במאחזים לא חוקיים, 29.7.2021.  45

https://peacenow.org.il/hashomer-yosh-and-allocations-to-farms
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משרד החקלאות מודע לכך ש"השומר יו"ש" פועל גם בחוות צאן בלתי חוקיות ואולם אין בכוונתו 
להפסיק את התמיכה בארגון, כיוון שלטענתו הוא מתקצב את התמיכה רק בחוות שניתן לגביהן 

אישור של המינהל האזרחי.46

בנוסף למשרד החקלאות, באוגוסט 2020 מנכ''ל משרד ההתיישבות אבי נעים נפגש עם חברי 
ארץ  אדמות  על  ציוני שמהותו שמירה  גורם  לכל  לסייע  “יפעל  כי משרדו  ואמר  יו''ש"  “השומר 
ישראל ובכלל זה סיוע לחקלאים ובעלי החוות בתחומי יהודה ושומרון".47 בדצמבר 2020 השר צחי 
הנגבי הודיע לראשי הארגון “כי משרד ההתיישבות יירתם לסייע להם להצליח במשימה הלאומית 

המאתגרת שלקחו על עצמם!".48

השומר יו"ש עומד גם במרכזה של יוזמה משותפת עם אוניברסיטת אריאל ועם המכללה האקדמית 
הרצוג בגוש עציון, הממוקמות בשטחים הכבושים אך ממומנות בין השאר מתקציב משלם המיסים 
הישראלי. סטודנטים במוסדות אלו שייקחו חלק “במערך השמירות בחוות החקלאיות" יזכו לנקודות 

זכות אקדמיות או לפטור משיעורי בחירה.49

 

הקרן הקיימת לישראל )קק"ל( – בפברואר 2022 אישר דירקטוריון קק"ל את תקציב הארגון 
לשנת 2022. על פי פרסום בעיתונות, קק"ל תשקיע כ-12 מיליון ש"ח “בפיתוח כפרי נוער שיקומיים, 

שיפוץ מבנים בחוות, ופיתוח חוות חקלאיות" בגדה המערבית.50 

ארגונים נוספים שתומכים בחוות הצאן של המתנחלים בין השאר בגיוס כספים והפעלת מתנדבים 
51.One Israel Fund-הם השומר החדש, אם תרצו, עמותת קרן נחלת עצמאות ו

שם.  46
חזקי ברוך, “שומרים על החקלאים: אבי נעים נפגש עם מנכ''ל השומר יו"ש", ערוץ 7, 24.8.2020.  47

עמוד פייסבוק Tzachi Hanegbi - צחי הנגבי, 1.12.2020.  48
עמוד פייסבוק השומר יו"ש, 11.3.2021, 18.3.2021.  49

“לאחר שנים: קק"ל חוזרת לפעילות מלאה ביו"ש", ערוץ 7, 13.2.2022. המידע הובא לידיעת יש דין לאחר סיום כתיבת   50
דו"ח זה ומוצג כפי שצוטט בעיתונות.
ראו עמודי פייסבוק של גופים אלה.  51
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לפחות באחד האירועים האלימים, חקלאים פלסטינים מניעלין העידו כי ישראלים שלבשו חולצות 
של ארגון ארצנו – התיישבות. חקלאות. ציונות לקחו חלק בתקיפה שלהם באדמתם, בסמוך 

למקום בו הוקמה חוות מגנזי.

י"ח, בן 45, נשוי ואב לילדים, ניעלין

בשעות הבוקר, ירדנו לשטח עם כלי עבודה במטרה לעבד ולהכין את האדמה, היינו כעשרה 
אנשים. הספקנו לעבוד כשעתיים ואז הופיע מתנחל מלווה בשישה אנשים ואמר לנו: “זאת 
האדמה שלי ואסור לכם להיות כאן". אמרתי לו שלא אלך כי זו האדמה של משפחתי. הוויכוח 
התלהט ואז המתנחל שלף אקדח ובידו השנייה הצביע עלינו ומיד מלוויו שהיו מצוידים באלות 

היכו אותנו ואף זרקו עלינו אבנים. המתנחל עצמו עמד בצד וירה באוויר.52 

)הוגשה תלונה במשטרה, התיק נמצא בהליכי חקירה(

ישראלים עם חולצות של ארגון ארצנו שנכחו באירוע )צולם על ידי החקלאים הפלסטינים(

המתנחל שהקים את “חוות ארץ הצבי" ליד ההתנחלות נחליאל, סיפר במרץ 2020 לעיתון המועצה 
האזורית מטה בנימין: 

יש תמיכה מארגון השומר יו"ש, מהמועצה ומגופים נוספים ]...[ הם מבינים שזה מה 
ששומר על עתודות הקרקע של ההתיישבות. היופי הוא שבמרעה עדר כבשים יכול 

לשמור על מאות ולפעמים אלפי דונמים.53 

אשתו, המשמשת מנהלת מחלקה במס הכנסה, צוטטה באותו ראיון: “אמרתי לצבי שלא אעלה 
לשטח כשאין לי חוזה עליו. בתור עובדת מדינה ובן אדם שמכיר את ההתנהלויות בדברים האלה, לא 
הייתי מוכנה לעזוב הכל, ושאחרי שבוע יגידו לי ללכת".54 על אף זאת, בשנים 2020-2019 המינהל 

האזרחי הוציא לפחות שישה צווי הריסה למבנים לא חוקיים בחוות ארץ הצבי. 

תיק יש דין 4920/21.  52
רחלי סגל, “חדש ימינו כקדם", ארץ בנימין – עיתון המועצה האזורית מטה בנימין, גיליון 437, 31.3.2020.  53

שם.  54
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חוות עמק תרצה )חמרה(

בשנת 2020, מתנחלים הקימו את חוות עמק תרצה על “אדמות מדינה" צפונית להתנחלות 
חמרה בבקעת הירדן. תוך מספר חודשים נבנו כעשרה מבנים על שטח של כ-20 דונם, הכולל 
שלושה דונמים מיושרים ומכוסים כורכר. בנוסף, כלים כבדים פרצו ציר תנועה באורך שני 

קילומטרים המוביל מההתנחלות לחווה.

מתנחלי חוות עמק תרצה פועלים באופן יומיומי על מנת לדחוק את קהילות הצאן הפלסטיניות 
דורות רבים. המתנחלים עושים לעיתים שימוש גם ברחפנים על מנת  זה  הרועות בשטח 

להפחיד את הצאן בניסיון לסלק אותו מאדמות המרעה.55

צילומי אוויר של השטח עליו הוקמה תוך מספר חודשים חוות עמק תרצה

ראו למשל: עמוד פייסבוק קואליציית הבקעה, 28.7.2021.  55

https://fb.watch/8KxBLyM7yj/
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חוות עמק תרצה, ספטמבר 2021

הקמת החווה והתבססותה במהירות עצומה מבהירות כי מקימיה מקבלים באופן ישיר או 
עקיף את תמיכת המדינה. מעורבות הצבא, שחלקה תועד בצילומים ובסרטונים של פעילי 
זכויות אדם, כבר לא משאירה מקום לספק. בין השאר, החיילים מסייעים למתנחלים לגרש 

רועי צאן פלסטינים משטחי מרעה סמוכים לחווה, כולל באמצעות רכבים צבאיים.56 

 

ג'יפ צבאי מסלק עדר צאן פלסטיני מאדמות מרעה, יולי 2021 )צילום: קואליציית הבקעה( 

שם.  56
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הצבא  ובסיוע  מדינה"  כ"אדמת  שהוכרזה  לקרקע  מעבר  גם  הצאן  את  רועים  המתנחלים 
מנסים לדחוק את קהילות הרועים הפלסטיניות. לדברי מקים החווה: 

עדר הצאן שלנו הוא הכלי הכי חשוב שלנו לתפיסת השטח ולשמירה עליו, יש פה 
הרבה אדמות מדינה מופקרות שאנחנו צמאים ומשתוקקים לשמור עליהם ולא לתת 

אותן לידיים זרות.57

אותן “ידיים זרות" אליהן מתייחס המתנחל הן קהילות של רועי צאן פלסטינים, שחיות במקום 
עשרות שנים ומתפרנסות בדוחק מרעיית צאן במרעה טבעי.

מ"א, בן 29, נשוי ואב לשלושה, ח'רבת בית חסן 

נולדתי כאן ואני רועה צאן. יש לי עדר של 300 כבשים ו-70 עיזים. אני יוצא מדי יום עם העדר 
שלי למרעה, בדרך כלל צפונית ומערבית להתנחלות חמרה. עד לפני שנה לא היו בעיות בכלל, 
גם לא עם המתנחלים ויכולתי להגיע עם העדר עד לגבול השדות החקלאיים שלהם. לפני שנה 
בערך, מתנחל הקים חווה עם עדר כבשים צפונית להתנחלות חמרה ומאז התחילו הבעיות.

כשהוא פוגש אותנו עם הכבשים בשטח, הוא מתקשר לצבא וכשהם מגיעים הם אומרים לי 
לצאת עם העדר משטח אש. לפני חודשיים הגיעו שוטרים וחיילים אליי הביתה ב-12 בלילה 

והזהירו אותי לא לרעות בשטח אש.58

התרחבות
“איפה שאנחנו צועדים עם הכבשים במרעה, השטח הוא שלנו" )חוות אברהם(59

כפי שכבר הובהר, החוק הבינלאומי – ממנו המפקד הצבאי הישראלי שואב את סמכויותיו – קובע כי 
“אדמות מדינה" לא שייכות למדינה הכובשת, אלא אמורות לשמש את צרכי האוכלוסייה המקומית. 
בגדה  המדינה"  “אדמות  לכלל  מתייחסים  ישראל,  בחסות  פועלים  אשר  מתנחלים,  זאת  אף  על 
המערבית כקרקע ששייכת להם. מבחינתם בני המקום הפלסטינים הם “פולשים" ועליהם מוטלת 

המשימה לשמור על קרקעות היהודים.

מצפה  חוקי  הבלתי  למאחז  בצמוד  יהודה  חוות  את  הקימו  מתנחלים   2019 שנת  בראשית 
הצבא  גבול.  מסיגי  הינם  והפלסטינים  בלבד  ליהודים  שייכות  מדינה"  “אדמות  עבורם  אשתמוע.60 
מיישר קו עם עמדה זו ומסייע לבעלי החווה להשתלט על עוד ועוד אדמות. בסרטון קצר שנעשה 

על חוות יהודה סיפר בעל החווה:

הגענו לפה במטרה להקים את הדיר, במטרה לצאת למרעה בכל השטח שאנחנו 
רואים מולנו, גם מדרום וגם מצפון, כל השטחים שאנחנו רואים הם אדמות מדינה, 

עמוד פייסבוק תנועת אם תרצו, 25.7.2021.  57
שיחה עם מ"א, מאי 2021.  58

עמוד פייסבוק חוות אברהם, “חוות אברהם – סרטון תדמית מקוצר", 16.7.2019.  59
על ההכרזה על השטח עליו הוקמו המאחז מצפה אשתמוע וההתנחלות שמעה כשטחי מרעה ראו עמ' 53-52.  60
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לפני שאנחנו הגענו לפה הסתובבו פה פלסטינים עם הכבשים ]...[ ומאז שאנחנו 
גבול  מסיג  כל  נמצאים בשטח,  היום  כל  אנחנו  וזהיר,  איטי  מאוד  בתהליך  הגענו 
פלסטיני שנכנס עם טרקטור לבנות או לפרוץ ציר או אפילו עם הכבשים בתוך שטחי 
אדמות המדינה, אנחנו ישר מתקשרים לצבא, אנחנו איתם בקשר, אנחנו מוציאים 

אותם מהשטחים, ובכך אנחנו בעצם שומרים על כל השטח הזה, שטח עצום.61

שכבות המידע של המינהל האזרחי על האזור בו הוקמה חוות יהודה מראות כי לא רק שלא כל 
ישנן אדמות פלסטיניות  השטחים הסמוכים לחווה הוכרזו כ"אדמות מדינה", אלא שסביב החווה 
פרטיות רבות. נזכיר כי על פי נתוני משרד החקלאות גם האדמות עליהן הכריזה ישראל כ"אדמות 

מדינה" ככל הנראה לא הוקצו למרעה עבור מתנחלי החווה.62

אדמות פלסטיניות פרטיות )מנתוני המינהל האזרחי63(
הכרזות על “אדמות מדינה" מהשנים 1988, 2003 ו-2015

גם המתנחל מחוות צאן קדר פועל מתוך חזון דומה של עליונות יהודית: 

אנחנו מקימים פה חווה, לשמור על האדמות מדינה מסביב מפלישה של בדואים, 
ובכללי לעשות פה איזשהו מרחב ושליטה ישראלית יהודית פה באזור, שעד היום 

היה די מופקר.64

.11.4.2021 ,"Mitzpeh Eshtamoa“ ,ישי פליישר Yishai Fleisher עמוד פייסבוק  61
להרחבה ראו בעמ' 10-8.  62

המינהל האזרחי מסר נתונים אלו לפני כ-14 שנה ולא עדכן אותם מאז, ייתכן וחלו שינויים במידע לכאן או לכאן.   63
אולפנת צביה מעלה אדומים, “שטח הפקר", יוטיוב )אוקטובר 2020(.  64
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זאב )זמביש( חבר, מזכ"ל תנועת אמנה, הצהיר בפברואר 2021 בגלוי על קידום השיטה שנועדה 
להשתלט על אדמות בגדה המערבית: 

]בהתנחלויות[ הגענו לכ-100 קילומטר רבוע אחרי קצת למעלה מ-50 שנה, חוות 
הרועים, שבשלוש השנים האחרונות יצאנו להיקף הגדול, יש להם היום שטח קרוב 

לפי שניים מהיישובים הבנויים.65 

כלומר, על פי זמביש, כ-35 חוות ששטחן בפועל הוא כמה עשרות דונמים וגרים בהן בין מאה 
למאתיים מתנחלים, תופסות שטח של כ-200,000 דונם. נזכיר, כי על פי נתוני משרד החקלאות, 
דונם   2,546 כולל של  בהיקף  וזאת  קיבלו הקצאות של שטחי מרעה  הללו  רק שתיים מהחוות 
לתפיסת  נראה  כך  הדומה  המתנחלים,  תפיסת  את  משקפים  אמנה  מזכ"ל  של  דבריו  בלבד.66 

המדינה, לפיה שטח בגדה המערבית שבו רועים מתנחלים ישראלים הוא שטח בחזקה יהודית.

לדוגמה, ארבע חוות צאן המאוישות על ידי ארבע משפחות השתלטו על שטח של 20,000 דונם. 
חוות נווה אורי, שהוקמה בשנת 2019 בסמוך לבית ג'אלה ואל-ח'דר “מתפרסת על שטח של 
ובכך שומרת על האדמות מפני השתלטות עוינת". בעלי  כ-2,000 דונם בעזרת היציאה למרעה 
החווה מציינים כי בחווה “משפחה אחת, כמה מתנדבים, עדר צאן לשמירה על השטח, אוהל אירוח, 

בית כנסת ופינה חמה לחיילים".67

חוות אל נווה הוקמה בצפון הגדה המערבית, בין הכפרים הפלסטינים זבדה וקפין. לטענת המתנחלים 
החווה הוקמה “על פי בקשת המדינה, במטרה לשמור על שטח של 4,000 דונם". בחווה לפחות 

שישה מבנים בלתי חוקיים )מנתוני המינהל האזרחי( ומטרת הקמתה חושפת כוונות עתידיות:

אנחנו יוצאים עם הכבשים למרעה ויוצרים נוכחות יומיומית במרחב, וכך אנו מונעים 
השתלטות בלתי חוקית של התושבים הפלסטינים באזור על האדמות ושומרים על 
האדמות הללו עבור המדינה, עד היום שבו תרצה להשתמש בהן. מהסיבה הזאת 

החטיבה להתיישבות הביאה אותנו לכאן.68

חוות מלאכי השלום “מחזיקה שטח של 5,000 דונם ובה עדר של 600 ראש". המתנחלים מגדלים 
שם עדר כבשים “במטרה לשמור על אדמות המדינה באזור שסובל כבר שנים מהשתלטות ערבית 
עוינת".69 לפחות 14 מבנים בחוות מלאכי השלום הוגדרו בשנים 2020-2019 על ידי המינהל האזרחי 

כלא חוקיים והוצאו לגביהם צווי הריסה שלא מומשו.

חוות אברהם, הוקמה במרץ 2017 על גבעה סמוכה להתנחלות טנא עומרים ולחוות מור הוותיקה 
יותר. הבעלים של חוות אברהם לא מסתיר את שאיפותיו. על אף שהחווה שלו בנויה על כמה 
מאות מטרים בלבד, הוא מצהיר: “אנחנו יושבים על שטח של בערך כ-9,000 דונם. איפה שאנחנו 
צועדים עם הכבשים במרעה, השטח הוא שלנו".70 כפי שכבר צויין, חוות אברהם קיבלה מהחטיבה 
להתיישבות הקצאת קרקע למרעה, אולם על פי נתוני המינהל האזרחי מדובר ב-2,000 דונם בלבד.71

הגר שיזף, “מזכ"ל אמנה: נקים השנה עוד עשר חוות בגדה, הן יעילות יותר מהתנחלויות", הארץ, 22.2.2021.  65
להרחבה ראו בעמ' 10-8.  66

עמוד פייסבוק חוות נווה אורי, 2.12.2019, 3.9.2020.  67
עמוד פייסבוק חוות אל נוה, 20.2.2020, 23.2.2020.  68

מלכה טוויטו, “החקלאים שמונעים בגופם את הרצח הבא", גילוי דעת, גיליון 521, 8.1.2021.  69
עמוד פייסבוק חוות אברהם, “חוות אברהם – סרטון תדמית מקוצר", 16.7.2019.  70

להרחבה ראו בעמ' 10-9.  71
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על  החוות  מתנחלי  של  ההשתלטות  כי  מעידות  המערבית  הגדה  מרחבי  פלסטינים  של  עדויות 
האדמות לא נעשית רק על ידי “צעידה עם הכבשים במרעה", אלא גם באמצעות אלימות מכוונת 
וקשה, בסיוע שימוש בטרקטורונים, סוסים, רחפנים וכלבי תקיפה. אלימות המתנחלים מופנית כלפי 
החקלאים ורועי הצאן הפלסטינים, כולל פגיעה בבעלי החיים שלהם, במטרה להשתלט לחלוטין על 

אדמות המרעה באזור.

מ"ז, בן 29, נשוי ואב לארבעה, ח'רבת ג'בעית

אני בדואי. נולדתי בשטח שבו אנו גרים, המאחז האלים מלאכי השלום נמצא במרחק של 
וטובים. הפרנסה שלנו מקורה  שני ק"מ מאתנו. עד שהוקם המאחז היו לנו חיים שקטים 

בעיקר מהצאן ומעט חקלאות. 

המאחז והמתנחלים מנסים ומצליחים לצמצם את מרחב המחיה שלנו. אנחנו חוכרים 
סוסים,  כלבים,  עם  אליהם  נכנסים  והמתנחלים  מרעה  לצורך  שטחים  ומעבדים 
טרקטורונים ונשק, ובמעשי אלימות כלפינו וכלפי הצאן מונעים מאתנו גישה לשטח 

ולפרנסה.

מזרחית  ק"מ  כארבעה  של  במרחק  במרעה  הצאן  עם  הייתי   17:00 בשעה  ב-3.9.2019 
למאחז. לשטח הגיעו שני מתנחלים מכיוון מלאכי השלום רכובים על טרקטורון. הם החנו 
וירדו ממנו כאשר בידיהם אלות. מיהרתי להתרחק  את הטרקטורון כך שחסם את הדרך, 
מהשטח כי לא רציתי להסתבך בקטטה וכי הייתי לבד בשטח. השניים התחילו לידות אבנים 

לעברי ולעבר הצאן. 

יצאתי כדרכי ב-08:00 למרעה. בשטח נתקלתי באותו מתנחל, הוא  למחרת, ב-4.9.2019 
היה רכוב על טרקטורון ואיתו כלב. הוא חסם בפניי את הדרך ואמר לי: “למה אתה פה? זו 
הארץ שלנו וזו האדמה שלנו. תצא מכאן ואל תחזור". לא רציתי להסתבך והתחלתי להחזיר 

את העדר הביתה.72

)המשטרה סגרה את תיק החקירה בעילה של “חוסר אשמה"(

אחמד מחארזה, בן 44, נשוי ואב לשלושה, ח'רבת א-רהווה

הייתי עם הכבשים. בא מתנחל מכיוון החווה ]חוות אברהם[. הוא התחיל לקלל אותי ואת 
בני משפחתי, הוא היה עם נשק ועם כלבים. הוא שחרר את החמורים שלנו ורצה לקחת 
אותם, הלכתי אחריו ולקחתי את החמור ממנו. הוא אמר לי – אל תגיע הנה, אני משוגע, אני 
אהרוג אותך ואתן לכלבים שיאכלו אותך. ראיתי את הנשק ואת הכלבים, לא רציתי להתעסק 

אתו והלכתי.73

)לא הוגשה תלונה למשטרה(

תיק יש דין 4515/19.  72
תיק יש דין 3859/17.   73
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ליד ההתנחלות  חוות ארץ הצבי  באופן אקראי. המתנחל שהקים את  נבחר  לא  מיקום החוות 
נחליאל, סיפר במרץ 2020 לעיתון המועצה האזורית מטה בנימין על “רצף" התיישבות חדש: “שטחי 
המרעה שלי גובלים בשטחי מרעה הפרות של צבי בר יוסף מהחווה בנווה צוף. יחד עם שדה אפרים 

והחווה בניל"י ]מגנזי[ – נוצר רצף".74 

ישראלים,  מתנחלים  של  ארבע משפחות  גרות  בהן  צאן,  חוות  ארבע  הוא  מדובר,  עליו  ה"רצף" 
במבנים שלפחות 25 מהם הוכרזו על ידי המינהל האזרחי כלא חוקיים והוצאו נגדם צווי הריסה. 

על מעשי אלימות נגד פלסטינים שהתרחשו בסמיכות לחוות אלו ראו בעמודים 20, 29-28, 40.

דבריו של המתנחל מחוות ארץ הצבי מגלמים גם את העיוורון המוחלט לפלסטינים ולזכויותיהם 
שהפך לעיקרון מנחה בתפיסת המתנחלים וישראל. אותו “רצף" כולל שטח בהיקף של למעלה 
בני חארת',  ח'רבת'א  כרכר,  ראס  בין השאר הכפרים הפלסטינים  נמצאים  בו  דונם,  אלף  מ-30 
ביתיללו, דיר עמאר וג'מאלא, שהם ביתם של למעלה מ-15,000 בני אדם וכן אדמות של כפרים 

נוספים באזור. 

למעשה, לא קיים “רצף" בין ארבע החוות, גם לא של “אדמות מדינה", ואם יש רצף של אדמות 
מרעה בין חוות המתנחלים, הוא נוצר כתוצאה מפלישה לאדמות הכפרים הפלסטינים ואמצעים 

עבריינים נוספים.

קרקע שישראל הכריזה עליה כ"אדמת מדינה"

רחלי סגל, “חדש ימינו כקדם", ארץ בנימין – עיתון המועצה האזורית מטה בנימין, גיליון 437, מרץ 2020.  74
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השתלטות המתנחלים מחוות הצאן על קרקעות ברחבי הגדה המערבית חורגת מ"אדמות מדינה" 
ומקרקעות שהמינהל האזרחי הקצה למרעה ונעשית בין השאר באמצעות איומים ואלימות ובסיוע 
ופוגעת  הצבא. נוכחות המתנחלים מצמצמת את שטחי המרעה של קהילות הצאן הפלסטיניות 

באמצעי המחייה הדלים שלהן.

נאג'י טנאטרה, בן 44, נשוי ואב לשישה, אום ספא

אני משמש כסגן ראש מעצת כפר אום ספא, ואני גם חקלאי. יש מאחז ]החווה של צבי[ 
הם  מאד.  אלימים  מתנחלים  של  קבוצה  מתגוררים  שבו  בערך,  וחצי  שנה  לפני  שהוקם 
מונהגים על ידי מתנחל ידוע שמכונה “רועה הפרות". במאחז משתמשים בכל סוגי האלימות 
על מנת למנוע מחקלאים פלסטינים לעבוד באדמות שלהם, מגרשים אותם בכוח ואיומי נשק, 
תוקפים אותם פיזית, רועים את הפרות בשדות שלנו. מתנחלים אלימים מאד שהפכו את 

החיים של רוב החקלאים באזור לבלתי נסבלים.

מתנחל מהחווה של צבי )צילום מאירוע אחר מיום 16.4.2020, תיק יש דין 4678/20(

במרץ 2020 הייתי במועצת הכפר, קיבלתי שיחת טלפון מאחד החקלאים שמתלונן על זה 
שיש מתנחל עם פרות שנכנס לאדמות הכפר ומאיים על החקלאים. הלכתי לכיוון האדמות 

דרומית לכפר, שם היו בערך ארבע חקלאים והיה מתנחל עם פרות. 
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ניגשתי אליו ודיברתי איתו בשקט וביקשתי ממנו לעזוב השטח ולהוציא את הפרות. הוא צעק 
בעברית שאני לא הבנתי, אבל מצורת הדיבור הבנתי שהוא מאיים, ראיתי אותו מדבר בנייד 
שלו והרגשתי שהוא מזעיק את החברים שלו. תוך דקות הגיע רכב בצורה מהירה מאד מכיוון 

ההתנחלות חלמיש, ואחריו היו עוד שני רכבים.

מהאוטו הראשון ירדו כארבעה מתנחלים, אחד מהם חמוש ברובה M16, זה המתנחל 
שמנהיג את כל הקבוצה האלימה במאחז הפרות. הוא הגיע אליי עם הנשק שלו, צעק 

עליי בצורה היסטרית והתחיל לבעוט בי. שאר המתנחלים היו עם אלות וגרזנים. 

בזמן שניסיתי להרחיק את המתנחל עם הרובה, חטפתי מכה קשה מאד בגרזן מאחורה, 
התחלתי לדמם, נפלתי ואיבדתי הכרה. לא יודע לכמה זמן הייתי בלי הכרה. אחר כך הייתי 
מטושטש עד שבא מישהו מהחקלאים ולקח אותי ברכבו לכפר, שם אמבולנס של הסהר 
האדום לקח אותי לבית חולים ברמאללה. מייד הכניסו אותי למיון, עברתי בדיקות וצילומים, 
הסתבר שיש לי שבר עמוק בגולגולת, הרופאים אמרו שצריך לעבור ניתוח דחוף כי היה לי 

גם דימום.

נאג'י טנאטרה לאחר התקיפה

הייתי בטיפול נמרץ שלושה ימים, ואחרי שישה ימים בבית חולים השתחררתי הביתה, אבל 
אני עדיין מרגיש רע מאד, אני מטושטש, סובל מחוסר שיווי משקל בגוף, יש בחילות רוב הזמן, 

הראיה והתנועה שלי לא תקינות.

רוב החקלאים היום מפחדים לעבוד באדמות שלהם בגלל המאחז הזה. מציאות קשה ובלתי 
נסבלת, אני היום שילמתי מחיר כבד, בנס נשארתי בחיים, מי יכול לדעת מה יקרה בעתיד.75

)המשטרה סגרה את תיק החקירה בעילה “לא נמצאו ראיות מספיקות להעמדה לדין“(

תיק יש דין 4642/20. על האלימות היוצאת מהחווה של צבי ראו גם: הארץ, “צבי בר יוסף, פני הכיבוש", 3.3.2021.  75
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ע"ע, בן 44, נשוי ואב לחמישה, סומרה

יש לי עדר של 120 פרות. אני רועה את הפרות שלי באזור אום זוקא. ב-15 שנים שאני 
פה לא סבלתי ממתנחלים, אלא רק מחיילים שמגרשים אותנו. לפני חודשיים, מתנחל עבר 
לגור בחוות אום זוקא ליד הבסיס הצבאי על הגבעה. למתנחל יש כ-60 פרות, הוא מסתובב 
עם טרקטורון ומגרש את כל הרועים. בהתחלה הוא מנע מאתנו לרעות ליד הבסיס הצבאי 
ודחף אותנו מערבה לכיוון כביש 90. הוא יודע שאנחנו לא יכולים להיות ליד כביש 90 כי שם 

המשטרה מגרשת אותנו.

ביום שישי, 10.2.2017, ב-7:30 בבוקר המתנחל הגיע לבד על הטרקטורון עם אקדח ורובה. 
הוא אמר לי ללכת מפה ואם לא, הוא יביא את הצבא. אמרתי לו: “לא“. הוא הלך וחזר אחרי 

כרבע שעה עם שני חיילים ומתנחל נוסף. הם עצרו במרחק כמה עשרות מטרים ממני. 

ואיימו עלינו בנשק. דרשו  ונעמדו במרחק עשרה מטרים מאיתנו  ניגשו אלינו  שני החיילים 
שנבוא אליהם אחד אחד. ס' הלך ראשון. החייל הוריד לו את המעיל ועשה עליו חיפוש. אחר 
כך הושיב אותו על האדמה. ככה הוא עשה לשלושתנו. הוא לקח את תעודות הזהות שלנו 
ואת הטלפונים וצילם בטלפון אותנו ואת התעודות. התעודות עדיין אצלם. אחר כך הוא אמר 
לי לאסוף את הפרות וללכת. אמרתי לו שאנחנו לא עוזבים. אז, החייל השני שם לפועלים 
שלי אזיקים. שמעתי אותו מדבר בטלפון עם המתנחל ומבקש ממנו להביא את הטרקטורון.

האדמה.  על  שלי  הפועלים  את  השכיב  השני  החייל  הטרקטורון.  עם  בא  המתנחל 
המתנחל ראה את זה וצחק. לי הם לא קשרו את הידיים. המתנחל בא אליי ואמר לי 

שהחיילים עושים מה שהוא רוצה.76

)לא הוגשה תלונה במשטרה(

תיק יש דין 3829/17.  76
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פלישה
 “ראיתי את בעל החווה ועוד שני מתנחלים, הם כולם היו חמושים בנשק

והצאן שלהם אכל את העצים שלי" )אבראהים שלאלדה, סעיר(

בסמוך ל"אדמות המדינה" עליהן מתנחלים מקימים את חוות הצאן, ישנן במרבית המקרים אדמות 
פלסטיניות פרטיות ומעובדות. החקלאים הפלסטינים מגדלים באדמות עצי זית, שקד וגפן, גידולי 

ירקות עונתיים או חיטה ושעורה המיועדות להאכלת צאן. 

והתרחבותן, חלק מהמתנחלים מובילים את הצאן שלהם באופן מכוון אל  לאחר הקמת החוות 
החלקות החקלאיות הפלסטיניות ומאפשרים לבעלי החיים לאכול את היבולים הפרטיים. הפלישה 

משחיתה את הגידולים החקלאיים וגורמת נזק כלכלי כבד לחקלאים הפלסטינים. 

הצאן  מרועי  ומונעים  נוספים,  מים  ומקורות  בארות  על  משתלטים  מתנחלים  אחרים  במקרים 
הפלסטינים גישה אליהם. במקומות מסוימים מדובר במקור המים הבלעדי של קהילות הרועים.

הפלישות וההשתלטויות פוגעות באופן משמעותי בבעלי האדמות הפלסטינים, בחקלאים ובקהילות 
הרועים, ונעשות במטרה לדחוק אותם מאדמתם, תוך הרחבת השטחים בגדה המערבית שבשליטת 

יהודים.

חשוב לציין, כי על פי חוק הקרקעות העות'מאני )1858(, אשר בעיקרו תקף בגדה המערבית, הזכות 
על אדמות מעובדות הסמוכות לכפרים )“אדמות מירי"( שאינן רשומות במרשם זכויות המקרקעין 
)טאבו(, תלויה בשימוש בקרקע. אדם שהחזיק בקרקע מסוג מירי ועיבד אותה ברציפות במשך עשר 
שנים רוכש את הזכות לרשום אותה על שמו ולקבל שטר-טאבו המעיד על זכותו בקרקע. מאידך, 
אם אדם הפסיק לעבד את אדמתו למשך שלוש שנים רצופות, הקרקע עלולה במקרים מסוימים 
לחזור לבעלות מלאה של הריבון. כיוון שישראל עצרה את כל הליכי הסדרת הקרקעות מיד לאחר 

כיבוש הגדה המערבית, חוק זה רלוונטי לגבי היקף גדול של אדמות פלסטיניות.77

באמצעים  מתנחלים  ידי  על  מאדמותיהם  הפלסטינים  החקלאים  של  דחיקה  כלומר, 
עברייניים של פלישה ואלימות, עלולה להביא בסופו של דבר לאיבוד זכותם של הפלסטינים 
יהיו  והן  יוכל להכריז עליהן כ"אדמות מדינה"  על אדמותיהם הפרטיות. המינהל האזרחי 
חשופות להשתלטות לא מורשית על ידי מתנחלים או להקצאה “חוקית" כפרס למתנחלים 

האלימים.

חוק הקרקעות העות'מאני )1858(, סע׳ 68, 78. להרחבה ראו: יש דין, יהא חוטא נשכר, עמ' 16-14.  77

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/state+land+report+2021/state+land+report_HEB.pdf
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עאמר אבו עליא, בן 30, נשוי, ח'רבת ג'בעית

אנחנו גרים וישנים באדמות שלנו יחד עם המשפחה והילדים הקטנים. מאז שהוקם המאחז 
שגרים  ממתנחלים  ואלימות  מהטרדות  סובלים  אנחנו  הכפר,  אדמות  על  מלאכי השלום 
ההתנכלויות  הגירוש מהאדמות,  האיומים,  בכל  דומיננטי שמוביל  יש מתנחל  הזה.  במאחז 
ועם עוד חבורה של נערים שמסתובבים איתו  יחד עם הבן שלו  ומניעת הגישה. הוא בא, 
ומפריעים ומאיימים. הוא מסתובב תמיד על טרקטורון בין העיזים והאוהלים והאדמות שלנו. 
יש לו בערך 400 כבשים והוא מכניס אותן לאדמות החקלאיות שלנו ועושה הרבה נזק 
לחקלאות. המאחז מתרחב והאירועים חוזרים ונשנים. יש לו קשרים מאוד טובים עם 

הצבא והמשטרה והוא מפעיל אותם נגדנו מתי שהוא רוצה. 

ביום חמישי 16.1.2020 בשעה 9:00 בבוקר, הלכתי יחד עם אבי, עבדנו באדמה באמצעות 
אותם  והכניסו  כבשים  כ-400  עם  מתנחלים  שני  באו   9:30 ובשעה  שעה  חצי  הטרקטור 
לאדמות. אחד המתנחלים נעמד מול הטרקטור ואמר לי: “האדמה הזו שלי ואני אשחט אותך 

ותצא מכאן, אני אביא עוד בחורים".78

 המתנחלים חוסמים את דרכו של הטרקטור
)צולם על ידי החקלאים במהלך האירוע(

)לא הוגשה תלונה למשטרה: “הגשנו כמה תלונות ולא יצא מהן כלום. להפך, המתנחל נהיה 
יותר חזק ויותר מקושר עם הצבא והמשטרה"(

תיק יש דין 4619/20.  78
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אבראהים שלאלדה, בן 45, נשוי ואב לשמונה, סעיר

 1983 בשנת  התחילו  הבעיות  וחיטה.  שעורה  זיתים,  המגדלים  וחקלאים  צאן  רועי  אנחנו 
כשהוקמה ההתנחלות אספר. כעת יש מתנחל ]חוות פני קדם[ שפולש לאדמות שלנו.

בתחילת 2018 שתלתי באדמות שלי 250 עצי זית ב-60 דונם. ביום חמישי 31.5.2018, בן 
דודי ראה את המתנחל מוביל את הכבשים שלו ללחך את עצי הזית שלי. הוא התקשר אליי 
מיד ויצאתי לשטח. ראיתי את בעל החווה ועוד שני מתנחלים, הם כולם היו חמושים 
בנשק והצאן שלהם אכל את העצים שלי. מעל ל-200 שתילים הושמדו כליל שזה 

אומר נזק כספי של כ-5,000 ש"ח.79

)הוגשה תלונה למשטרה ללא סיוע של יש דין(

ברוב המקרים, החקלאים הפלסטינים מגיעים לאדמות לאחר שהעבירה בוצעה והנזק כבר נגרם. 
כאשר הם מגישים תלונה במשטרה, במקום לחקור את המקרים לעומק ולהגיע לגורמים העבריינים, 
רשויות החוק הישראליות מעדיפות לסגור את התיקים, פעמים רבות בעילה של “עבריין לא נודע". 
כך, הישראלים האחראים לנזק יכולים להמשיך לפלוש לאדמות פרטיות ללא הפרעה ולפגוע ביבולים 

של החקלאים הפלסטינים, מבלי לתת על כך את הדין. 

ג'ריר,  דיר  הכפרים  מועצות  ראשי  של  בשמם  ולמשטרה  לצבא  פנה  דין  יש   ,2021 בספטמבר 
ביחס  אחידה  אכיפה  מדיניות  וקביעת  מערכתי  למענה  בדרישה  וסינג'ל,  תורמוסעיא  אל-מור'ייר, 
לפלישות עדרים של מתנחלים לאדמות פרטיות של פלסטינים בגדה המערבית.80 עד סוף דצמבר 

2021, הצבא והמשטרה לא השיבו לפניה.

מחמוד כעאבנה, בן 73, נשוי, א-טייבה 

הכפר  באדמות  שנה   40 משפחתי מזה  בני  עם  יחד  מתגורר  כעאבנה,  משבט  בדווי  אני 
א-טייבה. אנחנו חיים ועובדים באדמות, זורעים אותן כבר הרבה מאד שנים ומתפרנסים מהן. 
אנחנו סובלים תקופה ארוכה מאלימות מתנחלים בעיקר מאלה שחיים במאחזים מסביב לנו. 

בספטמבר האחרון הוקם עוד מאחז חדש ]החווה של נריה[. המתנחל מחזיק בעדר גדול 
מאד יחד עם חברים שלו. מזה תקופה ארוכה הוא מכניס את העדר שלו לאדמות הזרועות 
החיטה  את  אוכל  שלו  העדר  שקלים,  אלפי  של  נזק  אדירים,  נזקים  לנו  גרם  הוא  שלנו. 

והגידולים שלנו ולא משאיר כלום.

הם מונעים מאתנו מרעה, מגרשים אותנו בכוח מאדמות, השתלטו על בארות המים 
במטרה לייבש אותנו, תוקפים בעלי חיים, עושים הכל על מנת שנעזוב את השטח, 
ולצערי לא מעט משפחות באזור עזבו בגלל האלימות המתמשכת של המתנחלים.81

)המשטרה סגרה את תיק החקירה בעילה “עבריין לא נודע"(

תיק יש דין 4166/18.  79
מאת יש דין אל יועמ"ש הצבא בגדה המערבית, רת"ח תשתית במינהל האזרחי ומפקד משטרת מחוז ש"י, “מדיניות   80
האכיפה ביחס לפלישות עדרים לאדמות פרטיות של פלסטינים ודרישה למתן מענה מערכתי להתמודדות עם התופעה", 

.29.9.2021
תיק יש דין 4688/20.  81
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א"א, בן 50, נשוי ואב לילדים, ח'רבת א-רת'ים

בדצמבר 2020, ראיתי את בנו של המתנחל ]חוות עשהאל[ מגיע עם הצאן שלהם קרוב 
מטר  כ-200  של  במרחק  הקרובה,  החלקה  על  שהתפרש  הצאן  את  שיחרר  הוא  לביתי. 

מהבית. הצאן אכל מהשעורה ומתבואות אחרות שגדלות בחלקות.

והלך  הנזק  כבר עשה את  לאחר שהמתנחל  הגיעו שעה  הם  התקשרתי למשטרה. 
עם העדר שלו לכיוון עשהאל, ולא עשו שום דבר. המתנחל והרועים בורחים כשהם 
נעשה.  כבר  שהנזק  אחרי  תמיד  קורה  זה  אבל  למשטרה,  מתקשר  שאני  שומעים 
בתבואה שנאכלה על ידי הצאן הייתי יכול להאכיל את הצאן שלי במשך חמישה חודשים 

לפחות, ועכשיו אני צריך לקנות את המזון לצאן. הנזק הוא של 8,000 שקל.82 

)המשטרה סגרה את תיק החקירה, לא נמסרה עילת הסגירה(

אבראהים מואס, בן 47, נשוי ואב לשבעה, בני נעים

יש לי אדמות על שטח של 200 דונם. בתחילת 2018 הגיע לאזור מתנחל עם אשתו וילדיו 
]חוות יוסף אור[, הציב קרוואן מחוץ להתנחלות פני חבר על אדמות של חמולת מנאסרה. 

הוא הביא 30-20 כבשים וכלבים והקים מכלאה. יש לו מכונית והוא חמוש.

אבראהים מואס

ב-2020 הגיע מתנחל נוסף. הוא הקים מכלאה נוספת ונוהג לרעות את הצאן שלו באדמות 
שלנו שבהן יש לנו זיתים ופלחה. באמצע ינואר, המתנחל ירד עם הכבשים לאדמות שלי 
עם הזיתים וגם לחלקות סמוכות. הוא נתן לכבשים לאכול את כל הפלחה שלנו, על 
שטח של 20 דונם. היו שם 200 עצי זית בני 40 שנה. הנזק הוא של 10,000-7,000 

שקלים.83 

)המשטרה סגרה את תיק החקירה, לא נמסרה עילת הסגירה(

תיק יש דין 4844/21. יצויין כי המתנחל הגיש במשטרה תלונה נגדית וטען שא"א נכנס עם כבשים לשטח שהוקצה לו.  82
תיק יש דין 4886/21.  83
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כאמור, בנוסף לפלישה לשדות, מתנחלים משתלטים גם על מקורות מים:

פדל אבו עליא, בן 52, נשוי ואב לשישה, ח׳רבת ג'בעית

בצד המזרחי של המאהל, במרחק של כ-100 מטר, יש באר מים ששימשה אותנו למי שתייה 
מתנחלים ]חוות מלאכי השלום[ עשו מזה “מקווה״, הכניסו לתוכו  ולהשקיית הצאן. 
סולם והם מתרחצים שם. מאז אנחנו קונים מים מעין סאמיה, במרחק של כשעה 
וחצי הלוך ושוב. בחורף אנו קונים שלושה קוב מים כל יומיים, בקיץ יום-יום שישה קוב מים. 

זה לוקח הרבה זמן והרבה כסף.84

עבד אלדאים עגאג, בן 63, נשוי ואב ל-11, דיר ג׳ריר

בבעלותי כמה חלקות אדמה ממזרח לכפר שנטועות בעצי זית, שקד וגם גפנים. כל העצים בני 
עשר שנים. הכל היה בסדר עד שהוקם המאחז מעלה אהוביה. המאחז מאוכלס כיום בפחות 
מעשרה מתנחלים, אלא שבאירועי התקיפה מצטרפים לכנופיה עד 40 נערי גבעות נוספים.

חברי הכנופיה ועדרם הכולל כ-200 ראשי צאן, בעיקר עיזים, מציקים לי ולשכני מדי 
יום. הם רועים את העדר בחלקות שלנו. העיזים מלחכות את עלוות העצים הצעירים 
עד שלא נותרים אלא גזעים עירומים. יש שם מתנחלים אלימים ומאיימים. מה שלא 
מכלות העיזים, מתנחלים שוברים וגודעים. בחודש יוני 2021 לפחות ארבע פעמים יצאתי 
לחלקה ומצאתי מתנחלים עם העדר שלהם גורמים נזק ליבול. נגרם גם נזק לגדר וראיתי 

מתנחלים שואבים מים מבאר המים שבחלקה שלי ומשקים את העדר שלהם.85

)הוגשה תלונה למשטרה ללא סיוע של יש דין(

תיק יש דין 4628/20 )ראו המשך עדות בעמוד 39(.  84
תיק יש דין 4929/21.  85
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אלימות
 “המתנחלים שיחררו את הכלבים והם התנפלו עלי ונשכו אותי" 

)חסן אלחלאיקה, א-שויוח'(

על מנת “לייהד“ את אדמות הגדה המערבית יש פעמים רבות “צורך" לסלק קהילות של רועי צאן 
וחקלאים פלסטינים שחיים בשטחים אלה דורות ארוכים. במקרים רבים, החודשים הראשונים אחרי 
הקמת חוות צאן של מתנחלים מלווים בהפגנת נוכחות אלימה שמיועדת לדחוק את הפלסטינים 

מהאדמות ולהרחיב את שטחי המרעה של חוות המתנחלים. 

שיטות הפעולה האלימות של המתנחלים בחוות מגוונות ומשתנות בין חווה לחווה, כתלות במתנחל, 
בשטח שהוא מעוניין להשתלט עליו ובאוכלוסיה המקומית הפלסטינית המתגוררת בשטח זה. רוב 
בכלבי תקיפה  נעזרים  או  וסוסים  על טרקטורונים  רוכבים  וחלקם  נשק,  נושאים  החוות  מתנחלי 
ורחפנים. הם תוקפים פלסטינים באופן פיסי ישיר, מאיימים עליהם ואף פולשים לבתיהם, הורגים 

ופוצעים בעלי חיים ופוגעים בשדות וביבולים.

דין תיעד למעלה מ-70 אירועי אלימות שהתרחשו בסמוך לחוות הצאן,  בשנים 2021-2017 יש 
בהם מתנחלים ישראלים תקפו פלסטינים ופגעו בגופם, בבעלי חיים השייכים להם או ברכושם. 
חשוב לציין, כי התיעוד של יש דין הוא אמנם מייצג, אך אינו כולל אינספור מקרי אלימות נוספים 
שלא עלה בידו לתעד. ארגוני זכויות אדם אחרים, נשות מחסום ווטש, פעילי תעאיוש ואקטיביסטים 
פלסטינים וישראלים נוספים, תיעדו ופירסמו בשנים אלו מאות אירועי אלימות שיצאו מחוות צאן 

של מתנחלים נגד פלסטינים.

באלימות  מדובר  שוטים".  עשבים  “קומץ  בידי  נעשית  ואינה  מקרית  אינה  המתנחלים  אלימות 
מתוכננת וממוקדת מטרה, המיועדת לסלק את החקלאים הפלסטינים מאדמותיהם, לצמצם את 

שטחי המרעה של רועי הצאן הפלסטינים ולהרחיב את השטחים שבשליטה יהודית. 

ולקבוע  גדול  שטח  על  לשלוט  לך  מאפשר  “המרעה  בראיון:  התפאר  אברהם  מחוות  המתנחל 
גבולות. בתחילה היו חיכוכים ומריבות עם ערבים, וברוך השם זה מאחורינו".86 מה שעומד מאחורי 
מילים אלו הן תקיפות אלימות רבות של קהילות הרועים הפלסטיניות החיות שנים ממושכות באזור 

בו הוקמה חוות המתנחלים:

מנחם כהן, “אהבת הארץ במרעה הצאן", חב"ד – כל הלב לכל אחד, 7.2.2020.  86
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סאמר מחארזה, בן 20, ח'רבת א-רהווה

ביום שבת ה-21.3.2020, ירדתי למרעה בסביבות השעה 13:30-13:00. לפתע ראיתי מתנחל 
]חוות אברהם[ מתקרב אליי ואיתו שלושה כלבים אימתניים. שניים בצבע לבן ואחד בצבע 
שחור. הוא עצמו היה לבוש בלבן, כנהוג אצל מתנחלים בשבתות. הוא לא היה מלווה באחרים 
אך היה חמוש באקדח. מיד כשראה אותי התחיל לצעוק שאסור לי להיות בשטח ושנאמר לו 

מאנשי המינהל האזרחי שאסור לי להסתובב בשטח השייך לו. 

סאמר מחארזה

אחר כך קילל אותי וניסה לגנוב לי כבשים. צעקתי לעברו שהוא גנב וניסיתי להחזיר לעצמי 
הוא תפס כבשה  עליי.  ואיים  הגנובות. המתנחל שלף את האקדח שלו  הכבשים  את 
והשליך אותה בכוח מגובה לאדמה ושבר לה שתי רגליים. בעיצומו של הויכוח הוא 
סטר לי פעמיים ובעט בי. אמא שלי שראתה את הנעשה, באה לעזור לי וגם אותה הוא 

קילל וגם עליה איים באקדח.87

)המשטרה סגרה את תיק החקירה בעילה “עבריין לא נודע"(

מעבר לכך שאלימות מתנחלים כנגד פלסטינים הינה מכוונת ושיטתית, מדובר באלימות שמקבלת 
את תמיכתה של ישראל. המתנחלים האלימים מודעים לכך שחיילי הצבא, שאמורים לשמור על 
הסדר הציבורי בגדה המערבית, לא רק שלא ימנעו מהם לפעול באלימות כנגד הפלסטינים, אלא 
לעיתים אף יסייעו להם באופן פעיל. בנוסף, אזלת היד המכוונת של המשטרה, שחוטאת לתפקידה 

תיק יש דין 4651/20. ראו עדות נוספת בעמוד 26.  87
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ואינה חוקרת את האירועים מתוך כוונה להגיע לחקר האמת ולהעמיד לדין את העבריינים, מאיינת 
כל אפשרות הרתעה מול מתנחלים אלימים.88

ישראל הרשמית אולי מעמידה פני מתנגדת לאלימות מתנחלים, אולם שאיפתה להשתלט 
על עוד ועוד אדמות בגדה המערבית, בשילוב עם המדיניות ארוכת השנים של היעדר מניעה 
מכוונת  יד  על  הישראליות, מצביעות  החוק  רשויות  אלימות מתנחלים מצד  ואכיפה של 
שמעוניינת באלימות זו. תמיכתה הפומבית של המדינה בחוות הצאן במימון ובתשתיות 
על אף הפעילות האלימה נגד פלסטינים היוצאת מהן, מתמרצת את המתנחלים להמשיך 
הפלסטינים  נגד  המתנחלים  לאלימות  שותפה  שישראל  ומעידה  העברייניים  במעשיהם 

ואחראית לה.

העדויות המובאות כאן הן דוגמאות בודדות המייצגות מקרים המתרחשים בגדה המערבית באופן 
כמעט יומיומי. האירועים מדגימים כיצד חוות צאן של מתנחלים מהוות מוקד לאלימות נגד פלסטינים 
בשטחים הכבושים. תיעודים נוספים וסרטונים, ניתן למצוא בדף הפייסבוק של יש דין, כמו גם אצל 

ארגונים ופעילים אחרים.

שימוש בכלבי תקיפה

חסן אלחלאיקה, בן 37, נשוי ואב לארבעה, א-שויוח'

המתנחלים ]חוות מיצד-אספר[ שיחררו את הכלבים והם התנפלו עלי ונשכו אותי 
על  התקרבו  והרועה  ואימי  אבי  הקרקע.  על  נפלתי  השמאלי.  ובעקב  הימנית  בירך 
מנת להגיש לי עזרה. עכשיו התחיל העימות בין הרועה הפלסטיני למתנחל. המתנחל 
הוציא את האקדח מן הנדן הפנה אותו אל ראשו של הרועה ואיים. הוא התקרב אליי, 

תפס לי ביד בחוזקה ושבר לי את אצבע האמה.

אבא שלי מתנייד בעזרת מקל. למרות נכותו הוא רצה לעזור לי ולהרחיק ממני את הפורעים 
וכלביהם. כאשר הוא התקרב התנפל עליו המתנחל בעל הכלב החום, תפס את המקל שהיה 
יכול היה להחזיר מכות. אימי  והזקן כמובן לא  בידי אבי והרביץ בו לאבי בבטן. אבי הנכה 

שהתקרבה בכדי לעזור ספגה גם היא מכות בגב.

חזרתי הביתה אך היו לי כאבים והלכתי לבית החולים בחברון שם נתנו לי זריקה נגד כלבת 
וגיבסו לי את כף היד.89

)המשטרה סגרה את תיק החקירה בעילה “עבריין לא נודע"(

יצוין, כי יש דין עוקב כבר 16 שנה אחר פעילות הצבא והמשטרה בהקשר של אלימות מתנחלים נגד פלסטינים בגדה   88
המערבית. הנתונים שהארגון מפרסם מוכיחים טענות אלה שנה אחרי שנה. ראו למשל: יש דין, אכיפת החוק על 
יש דין,  דין 2021-2005 )דצמבר 2021(;  – נתוני מעקב יש  אזרחים ישראלים בגדה המערבית )אלימות מתנחלים( 

אכיפת החוק על חיילים החשודים בפגיעה בפלסטינים וברכושם – סיכום נתוני 2018-2017 )נובמבר 2019(.
תיק יש דין 4700/20.  89

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Data+Sheet+2021+Law+Enforceme/Law+Data+21+HEB.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Data+Sheet+2021+Law+Enforceme/Law+Data+21+HEB.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Data+Sheet+2021+Law+Enforceme/Law+Data+21+HEB.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Accountability_Data+Sheet_Fall+2019/Law+Enforcement+Soldiers_DS_Hebrew_FINAL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Accountability_Data+Sheet_Fall+2019/Law+Enforcement+Soldiers_DS_Hebrew_FINAL.pdf
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פלישה לבתים ואיומים

פדל אבו עליא, בן 52, נשוי ואב לשישה, ח׳רבת ג'בעית

נולדתי ואני מתגורר פה עם משפחתי למעלה מ-40 שנה. יש לי 400 ראשי צאן. בעבר, לפני 
שהקימו את חוות מלאכי השלום, היינו רועים עד פסאייל ועוג'ה. היינו מגיעים גם עד קריות 
וגם עד כביש אלון. היום חונקים אותנו מכל צד. מאז שהוקם המאחז אנו סובלים מאלימות. 
בכל פעם שאנו יוצאים למרעה, מתנחלים באים עם טרקטורונים או עם סוס. יש להם צאן 
והם יורדים לאדמות המרעה שלנו ומחסלים אותן. אם אנחנו מזמינים את הצבא, החיילים 

מגרשים אותנו ואומרים שהם לא רוצים “חיכוך". 

יש  במאהל.  היינו  ונכדיי  ילדיי  אני,  בערב   20:30 בשעה  בערך  לפברואר   16 ראשון  ביום 
לנו כלבים ושמענו אותם נובחים. לקחתי פנס גדול כדי לבדוק וראיתי קבוצה של כשישה 
וגם סכין.  צינורות,  או  היו מקלות ברזל  ולחלק מהם  רובה  – אחד מהם החזיק  מתנחלים 
המתנחלים צעקו עליי “תכבה את הפנס". פחדתי לכבות כי חששתי שמישהו יכול לתקוף 
אותי עם סכין. הם היו כמטר מהמאהל. אחד אמר בערבית שבורה: “נגנבו לנו כבשים ואנחנו 
עושים חיפוש", למתנחלים יש זן אחר של כבשים ולכן אפשר לזהות. אמרתי לו: “בבקשה, 
תסתכל בדיר". המתנחל הלך, בדק, ואחר כך אמר שהוא רוצה לבדוק במאהל של הנשים. 
שלי.  הילדים  עם  חיכוך  התחיל  צבא".  תזמין  לך  מרשה,  לא  אני  אופן  “בשום  לו:  אמרתי 

המתנחלים קיללו: “בני זונות גנבים“ ואיימו לתקוף אותנו. 

פדל אבו עליא ליד ביתו

שמתנחלים  והודיעו  סמוך  ממאהל  אליי  התקשרו  שלי,  במאהל  היו  שהם  בזמן 
נוספים הגיעו עם רכב למאהל הנמצא במרחק של כ-500 מטר מאיתנו בכיוון מזרח. 

התקשרנו לכל השכנים במאהלים וכולם אמרו: “גם אצלנו יש מתנחלים".90

)המשטרה סגרה את תיק החקירה בעילה “אין עבירה פלילית"(

תיק יש דין 4628/20.  90
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עקירת שתילים בסיוע חיילים

עיסא עיידה, בן 59, נשוי ואב לשלושה, א-שויוח'

ב-20.4.2020 קיבלתי שיחת טלפון מרועים שהודיעו לי כי בשטח שלי עובד מחפרון והורס 
טראסות. הרועים לא ידעו להגיד לי אם ההורסים הם חיילים או מתנחלים. למחרת יצאתי עם 
כ-20 בני משפחה לשטח. הבאנו איתנו שתילים שהתכוונו לשתול בחלקה. מצאנו בשטח את 
המחפרון וראינו כי נגרם נזק כבד לטראסות. אני מעריך כי הנזק הוא בגובה של כ-$8,000. 

אנחנו טיפחנו את השטח הזה במשך שנים. 

סמוך לבואנו הופיע גם מתנחל ]חוות פני קדם[. הוא דרש מאתנו לעזוב את השטח 
וטען כי אנו מסיגים גבול וכל השטח מביתו ועד לים ניתן לו מאבותיו אברהם, יצחק 
ויעקב. חצי שעה לאחר מכן הופיעו חיילים בג'יפ והכריזו על השטח כשטח צבאי סגור. אחר 
כך, הופיעו עוד חיילים בשני ג'יפים, סגרו עלינו מכל צד והתחילו לזרוק עלינו רימוני הלם 
וגז. החיילים והמתנחל עקרו את כל השתילים ששתלנו באותו בוקר. סך הכל נעקרו 1,800 

שתילי זית.91 

)הוגשה תלונה למשטרה ללא סיוע של יש דין(

תקיפה חמורה

פ"ע, בת 33, כפר ניעמה

ועוד. האדמה  עוזרד  אלון,  ברוש,  זית, שקד, חרוב,  ובהם עצי  ניעמה  לנו אדמות בכפר  יש 
להגיע  בעיה  לנו  היתה  לא  ולאחיות שלי. עד שנת 2018 אף פעם  ולאחים  לי  הזו שייכת 
]חוות  באוגוסט 2018 הגיע מתנחל והשתלט על אזור בהר אלריסאן  שלנו.  לאדמות 

שדה אפרים[ והוא מונע מהחקלאים להגיע לאדמותיהם.

ביולי 2020 המתנחל תקף אותי בפעם הראשונה. יצאתי מהאדמה שלי ובאזור של ההר הוא 
תקף אותי. הוא הרביץ לי ובעט בפנים שלי. הוא קשר את העיניים שלי והעלה אותי על ג'יפ 
ולקח אותי לנקודה בה נמצאים חיילים שם נמסרתי להם. הוא דיבר עם החיילים בעברית כך 
שלא הבנתי מה הוא אמר להם. החיילים דרשו תעודת זהות שלי, נתתי להם את המספר כי 
התעודה לא הייתה איתי. ואז הם אמרו לי: "לכי הביתה". אמרתי לחיילים שהוא הרביץ לי. הם 

לא הגיבו חוץ מלומר לי שוב: "לכי הביתה!".92

)הוגשה תלונה במשטרה, התיק נמצא בהליכי חקירה(

תיק יש דין 4677/20.  91

תיק יש דין 4940/21.  92
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הקצאת שטחי מרעה למתנחלים
ככלי להשתלטות על אדמות

המדיניות הישראלית של השתלטות על קרקעות בגדה המערבית באמצעות הכרזה על אדמות 
מפות  עם  בשילוב  לראשונה  כאן  המתפרסמים  ארכיונים93  מסמכים  חדשה.  אינה  מרעה 
עדכניות, חושפים כי לפני 40 שנה ישראל הקצתה אדמות מרעה למתנחלים ובסופו של 
אלפי  בהן  וליישב  התנחלויות  ולהרחיב  לבנות  מנת  על  אלה  בקרקעות  השתמשה  דבר 

ישראלים. 

אסטרטגיה ותיקה זו ותוצאותיה בפועל, יכולות לשמש צוהר אל כוונותיה האמיתיות של ישראל 
אזהרה  נורת  ולהוות  המערבית,  בגדה  מתנחלים  של  צאן  חוות  בהקמת  העכשווית  בתמיכתה 

להשלכות העתידיות של מדיניות זו של ישראל בשטחים הכבושים.

לגיבוש השיטה חברו בראשית שנות ה-80 של המאה הקודמת ארבעה גופים מרכזיים: ממשלת 
ישראל, החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית, אמנה – תנועת ההתיישבות של גוש 
אמונים והקרן הקיימת לישראל )קק"ל(. אותם גופים נותרו גם כיום השחקנים המרכזיים בפרויקט 

ההתנחלות בגדה המערבית בכלל ובהקמת חוות הצאן בפרט.

בינואר 1981 מתתיהו דרובלס, ראש החטיבה להתיישבות, הציג את “תכנית ההתיישבות ביהודה 
ושומרון – אסטרטגיה, מדיניות ותוכניות". דרובלס הסביר את הצורך המדיני לשיטתו להשתלט על 

“אדמות מדינה" בשטחים הכבושים:

אדמות המדינה ואדמות הטרשים הבלתי מעובדות ביהודה ושומרון חייבות להיתפס 
מיידית, כדי ליישב את השטחים שבין ריכוזי אוכולוסיית המיעוטים וסביבם כאחד, 
נוספת  ערבית  מדינה  התפתחות  של  הסכנה  את  למינימום  עד  להקטין  במגמה 
בשטחים אלה. שכן בהיותה מנותקת על ידי יישובים יהודיים, יהיה קשה לאוכלוסיית 

המיעוטים ליצור איחוד ורצף טריטוריאלי ומדיני.94

באפריל 1981, אורי אריאל, ששימש אז כיו"ר צוות ההתיישבות באמנה95, פנה למשרד החקלאות 
בדרישה ל"תקציב לרשויות המרעה ולעדרי צאן". אריאל כתב שבכוונת אמנה להקים עדרי צאן ב-12 
התנחלויות, והוסיף כי “בסביבת ישובים אלו נמצאות אדמות מדינה בראשות מינהל מקרקעי ישראל 
וקיימת הסכמה להעבירם לצורכי מרעה". אריאל צירף למכתב דרישה למקדמה בסך מיליון שקל, 

עם הערכת תקציב של עשרה מיליון שקלים נוספים.96 

יש דין מודה למכון עקבות – המכון לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני על הסיוע בחשיפת המסמכים.  93
להתיישבות  החטיבה  ותוכניות",  מדיניות  אסטרטגיה,   – ושומרון  ביהודה  ההתיישבות  “תכנית  דרובלס,  מתתיהו   94
הסכסוך  לחקר  המכון   – עקבות  מכון  )ארכיון  במקור(  )ההדגשות   1981 ינואר  העולמית,  הציונית  בהסתדרות 

הישראלי-פלסטיני ]להלן: ארכיון עקבות[, טרם קוטלג(.
בהמשך כיהן אורי אריאל בין השאר כמזכ"ל מועצת יש"ע, כחבר דירקטוריון הקרן הקיימת לישראל, כשר החקלאות   95

וכשר הבינוי והשיכון.
מאת אורי אריאל, אמנה אל יצחק גלעין ומישה לגין, משרד החקלאות, “תקציב לרשויות מרעה ולעדרי צאן", 7.4.1981   96

.)ISA-moag-DeputyMinister-0013y5o ,ארכיון המדינה(
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חודש אחר כך מנהל המחלקה למרעה במשרד החקלאות, פנה לאורי אריאל וביקש ממנו להעביר 
את “המפות ואיתור השטחים העומדים לרשותכם ]...[ לצורך הכנת תכנית פיתוח מרעה".97 כלומר, 
נציג המדינה ביקש מתנועת ההתנחלות של גוש אמונים את ניתוח המפות שישמשו בסופו של דבר 

להשתלטות של ישראל על אדמות בגדה המערבית.

למאמץ.  נוסף  משמעותי  גורם  וצירף  הלחץ  את  הגביר  אריאל  אורי  יותר  מאוחר  ימים  מספר 
ב-15.5.1981, יו"ר צוות ההתיישבות באמנה פנה לשר החקלאות דאז אריאל שרון, בבקשה לזרז 
את הטיפול בהקמת רשות מרעה ועדרי צאן בגדה המערבית. אורי אריאל ציין, במילים זהות לאלו 
בהן משתמשים בעלי חוות הצאן של ימינו, כי “הקמת עדרי צאן יש לה חשיבות מכרעת לשמירה 

על אדמות מדינה".98 

חודש נוסף עבר ואורי אריאל, הגדיל את הדרישות, ובפנייה לעוזר שר החקלאות ביקש למעלה מ-12 
מיליון ש"ח “תקציב לפיתוח צאן" ב-10 התנחלויות ישראליות בגדה המערבית, בהן שילה, תקוע, 

כוכב השחר, קרני שומרון ועוד.99

הדיון והחלטת הממשלה
ב-26.7.1981 התכנסה “הוועדה להתיישבות", המשותפת לממשלת ישראל ולהסתדרות הציונית 
העולמית. יו"ר הוועדה היה שר החקלאות אריאל שרון ובפגישה נכחו גם מתתיהו דרובלס ראש 

החטיבה להתיישבות ונציגי הצבא, קק"ל ומינהל מקרקעי ישראל. 

אחד הנושאים שנידונו בישיבה היה “פארקים, ייעור ושטחי מרעה" להתנחלויות בגדה המערבית. 
השר שרון, הסביר את מטרת הדיון ואת החשיבות שהוא מקנה לו על רקע המצב המדיני100: 

חזרתי ואמרתי כאן פעמים רבות, שצריך, מוקדם ככל שרק ניתן, עוד בטרם ניגשים 
להסדר מדיני כל שהוא, להעמיד קרקעות מדינה לרשות המועצות האזוריות והישובים 
המשבצת  מן  כחלק  שיופיעו  כדי  עזה,  ובחבל  הירדן  בבקעת  בשומרון,  ביהודה, 
השייכת לישובים היהודיים. כל מי שמכיר במו"מ על האוטונומיה את סעיף הקרקע 
]...[ יבין את החשיבות של העמדת הקרקעות האלה, מוקדם ככל שרק ניתן, לרשות 

הישובים.101 

ISA-moag- המדינה,  )ארכיון   5.5.1981 כותרת(,  )ללא  אמנה,  אריאל,  אורי  אל  החקלאות  משרד  וייץ,  מ.  מאת   97
.)DeputyMinister-0013y5o

מאת אורי אריאל, אמנה אל אריאל שרון, שר החקלאות, “רשות מרעה והקמת עדרי צאן", 15.5.1981 )ארכיון המדינה,   98
.)ISA-moag-DeputyMinister-0013y5o

ISA- ,מאת אורי אריאל, אמנה אל אורי בר-און, עוזר שר החקלאות, “תקציב לפיתוח צאן", 11.6.1981 )ארכיון המדינה  99
.)moag-DeputyMinister-0013y5o

באותם ימים, במסגרת הסכמי השלום בין ישראל ומצרים בתיווך הממשל האמריקאי, דנו ראש ממשלת ישראל בגין   100
ונשיא מצרים סאדאת על “תכנית האוטונומיה" לשטחים הכבושים.

פרוטוקול ישיבת הוועדה להתיישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית העולמית, 26.7.1981, עמ' 50 )ארכיון   101
עקבות, 39174(.
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על אף שהסוגיה עסקה בהקצאת אדמות לטובת פארקים, ייעור ושטחי מרעה, נדמה שעבור שר 
האפשרות  את  להבטיח  שנועד  באמצעי,  רק  אלא  חקלאית  במטרה  מדובר  לא  שרון  החקלאות 

לשימוש עתידי באדמות אלו לטובת הקמת התנחלויות נוספות בגדה המערבית. שרון אמר:

אם אני רואה למשל ש]ההתנחלות[ סלעית מקבל 2,000 דונם אדמת מרעה – אני 
לא יודע האם יהיה לו עדר והאם מתוכנן לו עדר – אינני רוצה שהוא יהיה היום 
בעל משבצת קרקע של 2,000 דונם, כשיתכן של-2,000 דונם האלה נזדקק למטרה 
אחרת. ]...[ אני רוצה פה למצוא את הנוסח שישמור בידי הממשלה, החטיבה 
להתיישבות, המינהל, את היכולת להשתמש אחר כך בקרקעות האלה מבלי 

להיות כבולים על-ידי ההחלטה הזו שאנו מצרפים אותה לפרוטוקול.102

אורי בר-און, עוזר שר החקלאות לענייני התיישבות, הבהיר גם הוא בדבריו כי גידול הצאן הוא מטרה 
משנית אם בכלל, והסיבה האמיתית של הקצאת השטחים למרעה, היא השתלטות ישראלית על 

אדמות נוספות בגדה המערבית:

עמדה לנגד עינינו השאלה – מי יכול להיות בעל הבית על השטח הזה? כי כשאתה 
מראה ליישוב את האזור הזה, אם יש לו עדר או אין לו עדר, אז יש בעל בית.103 

בסוף הדיון, מרדכי כהן )קדמון( נציג קק"ל, הציג את תכנית הפעולה המתוכננת וסימן ארבע מטרות, 
מבלי להסתיר את הכוונות האמיתיות שעומדות מאחורי ההקצאות לטובת מרעה:

 1. שמירת גבולות התפיסה של הישובים והשטחים הסמוכים להם של אדמות מדינה.
2. הבטחת רזרבות קרקע להתיישבות בעתיד.

3. יצירת רצף קרקע בין ישובים. 
4. יצירת מקורות פרנסה ותעסוקה בתחומים האלה.104 

כהן )קדמון( ציין כי “אנו מדברים על 60 אלף דונם למרעה, כ-12 אלף דונם לייעור ופארק אחד 
בשילה. זו דוגמה לתכנית עבודה אפשרית בשנה אחת".105 השר שרון סיכם ואמר ש"התכנית כולה, 
באותם תחומים של מרעה, ייעור, פארקים והכשרת קרקע היכן שאפשר, מדברת על היקף של 

350 אלף דונם. זה מבצע בעל חשיבות עצומה, מכל הבחינות".106

חיזוק  בעניין  הממשלה  מדיניות  “במסגרת  החליטה  להתיישבות  הוועדה  הישיבה,  של  בסופה 
ההתיישבות ועיבויה", לאשר הקצאה של שטחי מרעה למועצות האזוריות של ההתנחלויות בגדה 

המערבית107 )באוגוסט 1981 ההחלטה אושרה על ידי ממשלת ישראל108(.

שם, עמ' 51-50 )ההדגשות הוספו(.  102
שם, עמ' 51 )ההדגשה הוספה(.  103

שם, עמ' 53 )ההדגשה הוספה(. ראוי לציין, שההיבט התעסוקתי בתכנית אינו משמעותי, על פי הפירוט השתלטות על   104
אדמות בהיקף של 265,000 דונם תוסיף תעסוקה ל-295 אנשים בלבד.

שם, עמ' 54.  105
שם.  106

שם, עמ' 67-66. הת/66, 26.7.1981.  107
ישיבה נט/התשמ"א של הממשלה, סע' 24, 16.8.1981.  108
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יום למחרת, נציג קק"ל בוועדה מרדכי כהן )קדמון( שלח מסמך סודי למנהל מינהל מקרקעי ישראל, 
למנהל המחלקה להתיישבות ולמנהל מינהל פיתוח הקרקע בקק"ל, ובו פירוט של “תכנית פעולה 

לשמירת שטחים באיזור יהודה ושומרון".109 

מאת מרדכי כהן )קדמון(, קק"ל, אל מ. שמיר, מנהל מינהל מקרקעי ישראל, ש. רביד, מנהל המחלקה להתיישבות  109 
וח. צבן, מנהל מינהל פיתוח הקרקע בקק"ל, “תכנית פעולה לשמירת שטחים באיזור יהודה ושומרון", 27.7.1981 )להלן: 

קק"ל, תכנית פעולה( )ארכיון עקבות, 10127(.
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בראש המסמך נכתב במפורש כי אחת המטרות של תכנית הפעולה היא “אבטחת רזרבות קרקע 
“יצירת שטחי מרעה". התכנית גובשה בתיאום  וזאת, בין השאר, באמצעות  להתיישבות בעתיד" 
עם המחלקה להתיישבות, קק"ל, מינהל מקרקעי ישראל ותנועת אמנה, ואותרו במסגרתה למעלה 
מ-270 אלף דונם המיועדים לשטחי מרעה. התקציב שנדרש לתכנית המרעה היה 260 מיליון שקל 
)שווה ערך לכ-280 מיליון ש"ח כיום110(. הכסף יועד בין היתר לרכישת עדרים, להכשרת דרכים, 

לגידור ולמתקנים.

כמודל לביצוע התכנית, נבחרו שבע התנחלויות: שילה, כוכב השחר, תקוע, כפר אדומים, אלון מורה, 
מעלה שומרון וסלעית. רק בהתנחלויות אלו, דובר על השתלטות על קרקעות בהיקף של 62 אלף 

דונם תוך שנה, בהשקעה של 90 מיליון שקל )כמעט 100 מיליון ש"ח כיום(.111

על מנת שלא יהיה ספק באשר לשליטה על שטחי המרעה שהוקצו, בנובמבר 1982, שר החקלאות 
סמכויות  ניתנו  המרעה  לרשות  בנימין".  מטה  אזורית  מרעה  “רשות  מינה  ארליך  החדש שמחה 
נרחבות ובין השאר היא קובעת את תכניות הפעולה ואת שטחי המרעה באזור ואחראית להציע 
חלקם  ישראלים,  הם  הוועדה  חברי  תשעת  מפתיע,  לא  באופן  לצרכים.  בהתאם  פיתוח  שטחי 
מתנחלים )וביניהם ראש המועצה האזורית מטה בנימין פנחס ולרשטיין, ממובילי פרויקט ההתנחלות 

בשטחים הכבושים( ובוועדה לא חבר אף לא פלסטיני אחד.112

אדמות מרעה או עתודות בנייה להתנחלויות?
על מנת להוציא את התכנית אל הפועל נעזרה המדינה בעו"ד פליאה אלבק, שניהלה את המחלקה 
האזרחית של פרקליטות המדינה. אלבק התבקשה לבחון אדמות בשטח ולאתר קרקעות שניתן 
להכריז עליהן כ"אדמות מדינה" שיוקצו למתנחלים ישראלים כאדמות מרעה. לאחר הבדיקה, סימנה 

נציגת הפרקליטות את השטחים המדויקים על גבי מפות.

גבי  על  והצבתן  אלבק  פליאה  ששרטטה  המקוריות  המפות  ושל  המסמכים  של  בחינה 
צילומי אוויר מעודכנים, חושפת כיצד על רבים מהשטחים שיועדו לכאורה למרעה, בנתה 
ישראל בסופו של דבר התנחלויות ומאחזים. כלומר, ההקצאות של אדמות מרעה שימשו 
להשתלטות על אדמות בגדה המערבית, לדחיקת התושבים הפלסטינים ולהרחבת השליטה 

הישראלית על אדמות באמצעות התנחלויות.

ארבע הדוגמאות שיוצגו להלן הינן מקרי בוחן שמייצגים סיפור נרחב הרבה יותר )התנחלויות נוספות 
להן הוקצו בוודאות שטחי מרעה הן כוכב השחר, רימונים וקרני שומרון, ככל הנראה היו מקרים 
נוספים113(. כיוון שמדובר על החלטות שהתקבלו לפני כ-40 שנה, ניתוחן בדיעבד על רקע התוצאות 

מחשבון הצמדה למדדים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  110
קק"ל, תכנית פעולה.  111

“רשות מרעה  ואח',  בנימין  האזורית מטה  ראש המועצה  ולרשטיין,  פנחס  אל  ארליך, שר החקלאות,  מאת שמחה   112
.)ISA-moag-DeputyMinister-0013y80 ,אזורית", 24.11.1982 )ארכיון המדינה

השחר",  לכוכב  מרעה  “אדמות  הכבושים,  בשטחים  הפעולות  מתאם  אל  המדינה,  פרקליטות  אלבק,  פליאה  מאת   113
פליאה אלבק, פרקליטות המדינה, אל מתאם הפעולות בשטחים  קוטלג(; מאת  )ארכיון עקבות, טרם   22.10.1981
הכבושים, “אדמות מרעה לישוב רימונים", 22.10.1981 )ארכיון עקבות, טרם קוטלג(; מאת פליאה אלבק, פרקליטות 
המדינה, אל סרן גולדס, הפרקליטות הצבאית, “שטחי מרעה – קרני שומרון", 28.10.1981 )ארכיון עקבות, טרם קוטלג(.
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שלהן בפועל, מאפשר לנו להצביע על הכוונות האמיתיות של ישראל כשהיא תומכת כיום בחוות 
הצאן של המתנחלים ומקצה עבורן שטחי מרעה בגדה המערבית.

ההתנחלות מצדות יהודה )בית יתיר(

בממשלה. אושרה  לפני שהתכנית  עוד  חודשים  כמה  החלה  להתנחלויות  מרעה   הקצאת שטחי 
ב-25.3.1981 רס"ן עזרא אפרתי מ"מפקדת אזור יהודה ושומרון" שלח מסמך שהורה על העברת 
4,000 דונם של “אדמות מדינה" באזור “לוציפר" לחטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית. רס"ן 
אפרתי ציין כי השטח מיועד ל"שטחי מרעה בלבד".114 למסמך צורפה מפה, שהסתמכה על בדיקתה 

של עו"ד פליאה אלבק מפרקליטות המדינה, שקבעה את הגבולות של “אדמות המדינה".115

שנתיים בלבד אחר כך, על אותו שטח שיועד כאמור ל"מרעה בלבד", הוקמה ההתנחלות מצדות 
יהודה )בית יתיר(. בשנת 1996 הוקם 500 מטרים מזרחית מההתנחלות גם המאחז הבלתי מורשה 

נוף נשר )חוות טליה(, המהווה מוקד מתמשך לאלימות מתנחלים נגד פלסטינים.116 

מאת רס"ן עזרא אפרתי, מפקדת אזור יהודה ושומרון )נמען לא ידוע(, “העברת אדמות מדינה לצרכי מרעה להסתדרות   114
הציונית העולמית, החטיבה להתיישבות – לוציפר", 25.3.1981 )ארכיון עקבות, 17889(.

עקבות,  )ארכיון   13.3.1981 לוציפר",  “בדיקת קרקעות  אל שר החקלאות,  אלבק, פרקליטות המדינה,  פליאה  מאת   115
.)32228

ראו למשל: יש דין, בגוף ראשון – מתחם עדויות, תקיפה אלימה של רועי צאן ועדר צאן )פברואר 2017(.  116

https://testimonies.yesh-din.org/%d7%aa%d7%a7%d7%99%d7%a4%d7%94-%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%a6%d7%90%d7%9f-%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%a8-%d7%a6%d7%90%d7%9f/
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הצבה של הקו שאלבק סימנה בשנת 1981 על המפה כמיועד לשטחי מרעה על גבי צילום 
אוויר משנת 2021, חושפת כי בשטח זה נבנו מאות בתי מגורים למתנחלים. יצויין, כי התנועה 
המיישבת של ההתנחלות מצדות יהודה היא אמנה, אותה תנועה שפועלת כיום להקמת חוות הצאן 

הישראליות בגדה המערבית.

תצלום אוויר משנת 2021 עם תוואי הקו הכחול, ששורטט על ידי עו"ד אלבק במפת ההקצאה משנת 1981 כמיועד 
לשטחי מרעה 

ההתנחלויות שילה ושבות רחל

באוקטובר 1981, חודשיים לאחר שהממשלה אישרה את “תכנית הפעולה לשמירת שטחים באזור 
לראש  העתקים  )עם  בשטחים  הממשלה  פעולות  למתאם  כתבה  אלבק  עו"ד  ושומרון",  יהודה 

הממשלה ולכל השרים הרלוונטים(:

נתבקשתי בעל פה לתת חוות דעת דחופה בדבר הקצאת אדמות מרעה לישוב 
שילה. ]...[ לאור כל הבדיקות ההן, נראה שניתן להקצות למרעה לישוב שילה את 
השטח המסומן במסגרת כחולה במפה בקנה מידה 1:20,000 שהעתקה מצורף 

בזה.117

מאת פליאה אלבק, פרקליטות המדינה, אל מתאם הפעולות בשטחים הכבושים, “אדמות מרעה לשילה", 4.10.1981   117
)ארכיון עקבות, טרם קוטלג( )ההדגשה הוספה(.
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גם במקרה זה, הצבה של סימון המפה שאלבק שירטטה בשנת 1981 על גבי תצלום אוויר עדכני, 
מראה את השימוש האמיתי שנעשה באדמות אלה – הרחבת הבנייה בהתנחלות שילה והקמה 
על  קבע  להשתלטות  שימשו  המרעה"  “אדמות  רחל.  שבות  ההתנחלות  של   1991 בשנת 

האדמות והפכו תוך שנים ספורות לבתי מגורים.

 תצלום אוויר משנת 2021 עם תוואי הקו הכחול, ששורטט על ידי עו"ד אלבק במפת ההקצאה משנת 1981
כמיועד לשטחי מרעה 
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ההתנחלויות תקוע, נוקדים וכפר אלדד

בשנת 1975 ישראל הקימה את ההתנחלות תקוע דרומית-מזרחית לעיר בית לחם. ההתנחלות, 
שהוקמה כמאחז נח"ל צבאי, אוזרחה שנתיים אחר כך. בשנת 1982 הוקמה בסמוך, במקום בו 
שוכנת כיום ההתנחלות כפר אלדד, גם ההתנחלות אל-דוד. בראשית שנות ה-90, עברה אל-דוד 
כמה מאות מטרים דרומה, אל השפה הצפונית של ואדי מעלק )נחל תקוע( ובהמשך שמה שונה 

להתנחלות נוקדים.

בפברואר 1984, פליאה אלבק השיבה לבקשת הצבא, וסימנה על גבי מפה “את השטח המבוקש 
למרעה לישוב תקוע".118 כמה חודשים מאוחר יותר, אלבק צירפה מפה גם בעניין “אדמות מרעה 

לאל-דוד" מעברו השני של ואדי מעלק.119

מאת פליאה אלבק, פרקליטות המדינה, אל מתאם פעולות הממשלה בשטחים הכבושים, “שטחי מרעה לישוב תקוע",   118
8.2.1984 )ארכיון עקבות, טרם קוטלג(.

מאת פליאה אלבק, פרקליטות המדינה, אל מתאם פעולות הממשלה בשטחים הכבושים, “אדמות מרעה לאל-דוד",   119
19.11.1984 )ארכיון עקבות, טרם קוטלג(.
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בתים למתנחלים.  לבניית  דבר לשמש  בסופו של  נועדה  ל"שטחי מרעה"  זו  גם הקצאה 
בגדה הדרומית של הנחל, על חלק מהשטח שהוכרז כאדמות מרעה, נבנו החל משנת 2002 בתי 
המאחז הלא חוקי תקוע ד' )המינהל האזרחי הוציא צווי הריסה לעשרות מבתי המאחז, אך מעולם 
לא מימש אותם(. בשנת 2014 הוקם בשטח זה גם המאחז הלא חוקי תקוע ה', שפונה בהסכמה, 
אך נבנה שוב בשנים 2019-2018 וכיום פועלת במקום חוות “ספר המדבר" המקיימת מפגשים 
ואירועים לקבוצות. בגדה הצפונית של הנחל, על השטחים שיועדו לכאורה למרעה, נבנו וממשיכים 

להיבנות חלקים נרחבים מההתנחלויות נוקדים וכפר אלדד. 

תצלום אוויר משנת 2021 עם תוואי הקו הכחול, ששורטט על ידי עו"ד אלבק במפות ההקצאה משנת 1984 כמיועד 
לשטחי מרעה 
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ההתנחלויות שמעה ומצפה אשתמוע

בשנת 1985 הקים הצבא בדרום הר חברון היאחזות נח"ל בשם נטע. שלוש שנים אחר כך, בסיוע 
תנועת אמנה, ההיאחזות הצבאית אוזרחה והפכה להתנחלות שמעה.120 בנובמבר 1988, פליאה 
אלבק השיבה לבקשת הצבא לחוות דעתה בעניין “שטחים למרעה ביישוב שמעה". אלבק צירפה 
מפה עם סימון מפורט היכן ניתן לדעתה להכריז על “אדמות מדינה" לצורך זה.121 חודש אחר כך, 

ב-13.12.1988 ישראל הכריזה על “אדמות מדינה" סמוכות להתנחלות.

מצפה  חוקי  הלא  המאחז  את  שמעה  להתנחלות  בסמוך  הקימו  ישראלים   2003-2002 בשנים 
אשתמוע. ממשלת ישראל הכשירה בדיעבד את המאחז והוא נחשב כיום לשכונה של ההתנחלות.122 
כל הבתים של מצפה אשתמוע ממוקמים על האדמות שהוכרזו בשנת 1988 כ"שטחים 
למרעה". כך שימשה גם הכרזה זו על “אדמות מדינה" לצרכי מרעה לטובת השתלטות 

ובנייה על אדמות בגדה המערבית. 

אתר האינטרנט של המועצה האזורית הר-חברון.  120
מאת פליאה אלבק, פרקליטות המדינה, אל מתאם פעולות הממשלה בשטחים הכבושים, “הרחבות שמעה )נטע(",   121

11.11.1988 )עקבות, טרם קוטלג(.
מצפה אשתמוע, אתר שלום עכשיו.   122
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בראשית שנת 2019 מתנחלים הקימו בצמוד למצפה אשתמוע גם את חוות צאן יהודה, שהפכה 
למוקד לאלימות נגד חקלאים ורועי צאן פלסטינים.123

 תצלום אוויר משנת 2020 עם תוואי הקו הכחול, ששורטט על ידי עו"ד אלבק במפת ההקצאה משנת 1988
כמיועד לשטחי מרעה 

**

התכנון  ישראל.  של  העתידיות  כוונותיה  אל  הצצה  לנו  מאפשרים  הארכיונים  המסמכים 
את  חושפים  כיום,  בשטח  והמצב  היישום  מול  ה-80  בשנות  שנעשו  ההחלטות  וקבלת 
התכנון ארוך הטווח של ישראל והגופים ההתנחלותיים ביחס להשתלטות על אדמות בגדה 

המערבית באמצעות הכרזה על שטחים המיועדים למרעה.

ארבע הדוגמאות שהובאו לעיל מוכיחות את מטרותיה האמיתיות של ישראל בתמיכתה כיום בחוות 
הצאן של המתנחלים, בדיוק כפי שניסחו זאת לפני 40 שנה: “אבטחת רזרבות קרקע להתיישבות 
בעתיד" ו"יצירת רצף קרקע בין הישובים". הממשלה, שמבקשת להימנע מביקורת בינלאומית על 
הקמת התנחלויות חדשות, תומכת בהקמה של חוות צאן ובכך מייצרת מציאות בשטח שאותה 

כבר יהיה קשה לשנות.

למעשה, לא מדובר במטרות חשאיות. בפברואר 2021 יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון אמר 
למקימי חוות הצאן אל-נווה: 

אתם שומרים שטח ענק, של כמעט 3,000 דונם, שבעזרת השם בזכותכם, תקום 
]...[ כפי שלימדונו  בו עיר ענקית, בעזרת השם, כאן, במרחב של צפון השומרון 

אבות הציונות, עוד דונם ועוד עז בסוף מקימים עם זה מדינה.124

תיק יש דין 4891/21.  123
עמוד פייסבוק חוות אל נוה, 14.2.2020 )ההדגשה הוספה(.  124
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סיכום
בודדים 	  התנחלויות  מ-50  למעלה  הקימה  ישראל   2021-2017 בשנים 

חדשות בגדה המערבית, מתוכן לפחות 35 חוות צאן.

ללא החלטת ממשלה, 	  חוקי:  נבנו באופן בלתי  חוות הצאן של המתנחלים 
ללא היתרי בנייה ובניגוד לחוק הבינלאומי.

פלסטינים, 	  נגד  לאלימות  מוקד  מהוות  המתנחלים  של  הצאן  מחוות  חלק 
בזכות  זכויות האדם של הפלסטינים, תוך פגיעה  וכלל החוות מפירות את 

הקניין, בזכות לחופש התנועה ועוד.

בהקמת 	  תומכת  ישראל  המתנחלים:  לבין  ישראל  בין  סימביוזה  מתקיימת 
בגדה  אדמות  על  ההשתלטות  את  מרחיבים  המתנחלים   – הצאן  חוות 
החוק מצד  הפרת  המדינה מאפשרת את   – עברייניות  בשיטות  המערבית 

המתנחלים ונהנית מתוצאותיה.

על 	  בהכרזה  כיום  גם  משתמשת  הנראה  וככל  בעבר  השתמשה  ישראל 
שטחי מרעה כצעד מקדים לקראת בניית התנחלויות נוספות והגדלת רצפי 

ההתיישבות היהודיים בשטחים הכבושים.

מוצהרת  במטרה  חדשות,  צאן  חוות   35 הקימו  ישראלים  מתנחלים  האחרונות,  השנים  בחמש 
להשתלט ו"לייהד" אדמות בהיקף של מאות אלפי דונמים בגדה המערבית. מדינת ישראל שותפה 

להקמת חוות אלו ואחראית לתוצאותיה.

מרבית חוות הצאן הישראליות בשטחים הכבושים אינן יוזמה מקומית או התארגנות של בודדים. 
הקמת החוות מתאפשרת בזכות תמיכה ממשלתית המתבטאת בהקצאת קרקעות, מתן תמריצים 
כספיים ובניית תשתיות. בנוסף, המתנחלים מקבלים סיוע מגופים הממומנים מהקופה הציבורית 
ואת חסותן של רשויות החוק הישראליות בשטחים הכבושים. הקמת החוות מצטרפת לפרקטיקות 

ישראליות אחרות בגדה המערבית שנועדו להשתלט על המרחב ולבסס בו שליטה יהודית.

העדויות של הפלסטינים תושבי המקום מוכיחות כי ההשתלטות הישראלית על האדמות לא נעשית 
וקשה. מתנחלים  “צעידה עם הכבשים במרעה", אלא גם באמצעות אלימות מכוונת  ידי  רק על 
בחוות הצאן נושאים נשק ומשתמשים בכלבי תקיפה. חלקם רוכבים על טרקטורונים וסוסים ונעזרים 
ברחפנים. הם תוקפים פלסטינים, מאיימים עליהם ואף פולשים לבתיהם הפרטיים, הורגים ופוצעים 

בעלי חיים, משחיתים רכוש, פוגעים ביבולים חקלאיים ומשתלטים על מקורות מים. 

אלימות המתנחלים הינה מכוונת ושיטתית, ומיועדת לסלק את החקלאים הפלסטינים מאדמותיהם, 
לצמצם את שטחי המרעה של רועי הצאן הפלסטינים ולהרחיב את השטחים שבשליטה יהודית. 
של  תמיכתה  את  מקבלת  אלימות  באמצעות  פלסטינים  מול  מתנחלים  של  אימה  מאזן  יצירת 
ישראל, הן על ידי סיוע בפועל של חיילים והן בכך שהרשויות אינן אוכפות את החוק על מתנחלים 

עבריינים.
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על  פעולה מתוכננת שחוזרת  חושפים אסטרטגיית  לראשונה  כאן  המסמכים הארכיונים שהוצגו 
עצמה. כבר לפני 40 שנה ממשלת ישראל וגופים התנחלותיים השתמשו בהכרזה על שטחי מרעה 
בגדה המערבית במטרה מוצהרת ליצור רצפים של התנחלויות ולהבטיח עתודות קרקע להתיישבות 
עתידית. ניתוח המפות מראה כי הקמת חוות הצאן, הינה רק צעד ראשון לקראת השתלטות רחבת 

היקף על אדמות, מתוך כוונה להרחיב את פרויקט ההתנחלות הישראלי בשטחים הכבושים. 

התמיכה המוסדית בחוות הצאן של המתנחלים עומדת בניגוד גמור ליחס הישראלי לקהילות הרועים 
הפלסטיניות, המתבטא בהריסת בתים וצמצום אזורי מחייה. החוות הישראליות נשענות על משטר 

האפרטהייד שמקיימת ישראל בגדה המערבית ומגדילות את אזורי השליטה שלהן. 

שינוי  ליצור  מבקשת  ישראל  הצאן,  חוות  באמצעות  כי  מוכיח,  זרים"  בשדות  “רועים 
משמעותי וארוך טווח במפת ההתנחלות הישראלית בשטחים הכבושים. מדיניותה זו של 
ישראל פוגעת באופן קשה ונרחב בזכויות האדם של הפלסטינים בגדה המערבית, ועלולה 

להוביל לגירוש על בסיס אתני ונישול של קהילות פלסטיניות רבות מהאדמות שלהן. 

54 שנים עברו וישראל ממשיכה להרחיב את ההתיישבות הקולוניאליסטית הבלתי חוקית 
בגדה המערבית. יש דין קורא לקהילה הבינלאומית להתערב על מנת שישראל תחדל להקים 
ולתמוך בחוות צאן, הפוגעות באופן אינהרנטי בזכויות האדם של הפלסטינים, בדומה לשאר 
ההתנחלויות והמאחזים. על מדינות העולם להבטיח שישראל תפעל במסגרת חובתה להגן 
על האוכלוסייה הפלסטינית בשטחי הכיבוש הצבאי, כמתחייב על פי הדין הישראלי והחוק 

הבינלאומי.
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