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תרומה לרגביםשותפות בשמירה על ארץ
ישראל

Join Regavim Help Protect the
Land of Israel

לקריאת העדכון במלואו לחצו כאן

נושאים מרכזים

קמפיין 'ההיסטוריה תשפוט' .את הקמפיין הזה לא ניתן היה לפספס :שלטי ענק בנתיבי איילון ,עשרות
אוטובוסים בחוצות הערים ,מודעות בעיתונים ושילוט עירוני בולט :יצאנו בקמפיין גדול שקורא לראש
הממשלה בנימין נתניהו לחשוב איך הוא רוצה להיזכר בדפי ההיסטוריה של עם ישראל .קראו עוד<<

המחלקה המשפטית

כפר קאסם .עתירה חדשה שהגשנו לבית המשפט המחוזי מרכז ,חשפה את קיומו של איזור התעשיה
הפיראטי הגדול בישראל ,המשתרע על אלפי דונמים בלב המדינה וכולל מאות מבני ענק לתעשיה שהוקמו
על שטח חקלאי .קראו את הכתבה בכלכליסט<<

מחצבות בית פג'אר .הגשנו עתירה סביבתית בנושא מחצבת ענק בבית פג'אר הפולשת לאדמות מדינה בגוש
עציון .המדינה התחייבה לפני עשור לפעול במקום ,ומאז הפגיעה הסביבתית רק הלכה והחמירה קראו
עוד<<

נחלין .בזמן שמדינת ישראל דנה בהחלת הריבונות ,הרשות הפלסטינית במימון האיחוד האירופי
מנהלת מרוץ בניה לא חוקית במטרה לתפוס עוד ועוד קרקעות בשטח .הגשנו עתירה כנגד פרוייקט בניה
לא חוקית במורדות הישוב ראש צורים שבגוש עציון .קראו את הכתבה שהתפרסמה במקור ראשון<<

אבו בסמה .מאבק של עשור חוזר לבית המשפט בדרישה להרוס עשרות מבנים לא חוקיים בנגב שבג"צ
הורה לאכוף נגדם את החוק כבר לפני עשור .קראו עוד<<

פדואל .גם בשומרון הגשנו עתירה חדשה כנגד שכונה חדשה שהולכת ונבנית כחלק מתכנית הרשות
הפלסטינית להשתלטות על המרחב באמצעות הרחבה של כפר עדיק בסמוך לישוב פדואל .קראו את
הכתבה שהתפרסמה ב'סרוגים'<<

ביר הדאג' .בחודש מאי התקיים דיון חשוב בבג"ץ בעתירת 'ביר הדאג' .שם עתרנו יחד עם בעלי הקרקע,
בדרישה לפנות מאות משפחות בדואיות שפלשו ובנו על אדמה הפרטית .בג"ץ הורה למדינה לעדכן בעוד
כחצי שנה על התקדמותה בפרשה .קראו עוד על הסיפור בכתבתו של קלמן ליבסקינד<<

לקריאת העדכון במלואו לחצו כאן

שטח אש  .917באזור אימונים של צה"ל בהר חברון ,נבנית בשנים האחרונות עיר ערבית בלתי חוקית.
לפני כארבע שנים הגשנו עתירה בעניין ולאחרונה בג"צ דחה את העתירה והכשיר את אלפי המבנים הלא
חוקיים שניבנו במקום .לאחר שבוע בלבד ,פסל בג"ץ את חוק ההסדרה שנועד להסדיר בתים בהתיישבות
היהודית .צפו בסרטון שהוצאנו<<

מחלקת שטח

מעקב אחרי תוכניות הרשות הפלסטינית .בחודשים האחרונים השלמנו פרויקט מאומץ בו סקרנו ומיפינו
באמצעים טכנולוגיים מתקדמים עשרות רבות של נקודות בהן הרשות הפלסטינית הכינה תכניות מתאר
אותן חשפנו בתחקיר שערכנו .הגם שתכניות אלו מעולם לא אושרו הבדיקה מראה שהן מתממשות בפועל
בשטח .הממצאים מעובדים כעת ולאחר שינותחו באופן מלא יפורסמו על ידינו בחודשים הקרובים

תיקים חדשים במחלקת שטח .התחלנו טיפול בתיקים רבים ובינהם טיפול באלפי טונות של זבל שנשפכו
במזבלת הקורונה במחצבת פסגות ,השתלטות על אדמות המיועדות לעיר חדשה בשומרון ,מעקב אחר גביית
הארנונה במועצות הבדואיות בנגב בתמיכת בג"ץ ועוד<<

הצלחות בשטח .עשרות מבצעי החרמה של כלים הנדסיים במסגרת המערכה על השטחים הפתוחים ביו"ש,
אכיפה בחאן אל אחמר ,הריסות באל זרנוג שבנגב ,חשיפת ההסכמים ההזויים באל חירן ,חסימת מזבלת
הקורונה ועוד<<

לקריאת העדכון במלואו לחצו כאן

"שומרים על הנצח"

מונעים את העברת המורשת למדינה הפלסטינית .בעקבות פרסום תכנית טראמפ והמפות שצורפו לה,
חשפנו את עיקרי המיפוי שערכנו בעניין  365אתרים ארכיאולוגיים מרכזיים ביו"ש הנמצאים תחת הרס
מסיבי ,ואת העובדה כי על פי תכנית טראמפ מאות מאתרי המורשת יעברו לידי הרשות הפלסטינית.
המשיכו לקרוא<<

המחלקה הפרלמנרטית

למרות הקשיים אנו ממשיכים לפעול מול נבחרי הציבור .יחד עם גופים אחרים ,הקמנו מחדש את 'שדולת
ארץ ישראל' בכנסת ,המשכנו את הסיורים של חברי כנסת והשתתפנו במספר דיונים משמעותיים ,בנושאי
מקרקעין ,הגנת הסביבה וסוגיות תכנון ובניה .קראו עוד<<

המחלקה הבינלאומית

קיימנו פגישות חשובות עם אנשי מפתח בשגרירות האמריקאית בישראל .אירחנו כ 30עיתונאים ואנשי
מדיה מרחבי העולם לסיורי תדרוך בשטח uהעברנו ״הרצאות דיגיטליות״ לעשרות פעילים ציוניים בארצות
הברית .לכל הפרטים<<

מוניטור תכנון

ביר אל חמאם .מחלקת מוניטור התכנון שהקמנו לאחרונה ,חשפה כי מנהל התכנון של מחוז דרום פועל
להקים יישוב בדואי חדש בניגוד לכללי המנהל התקין .קראו את הכתבה שהתפרסמה בישראל היום<<

מחטף הקורונה .חשפנו מסמך של מנהל תכנון שקורא לנצל את מצב החירום בישראל בעקבות משבר
הקורונה על מנת להכשיר בדיעבד עשרות אלפי מבנים לא חוקיים במאות מקבצים לא חוקיים .בעקבות
חשיפתנו ,התנערה הרשות להסדרת הבדואים ממסמך זה .קראו כתבתו של עקיבא ביגמן שהתפרסמה
בישראל היום<<

מחלקת דוברות וניו מדיה

בדף הפייסבוק שלנו פרסמנו בתקופה זו כ  56פוסטים מהפעילות בשטח ובבתי המשפט ,בנוסף לעשרות
כתבות ואזכורים בתקשורת הכתובה והמשודרת .לסיפורים תקשורתיים נוספים<<
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