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תרומה לרגבים-שותפות בשמירה על ארץ
ישראל

Join Regavim -Help Protect the
Land of Israel

הנושאים המרכזיים בהם עסקנו החודש

תחקיר :אלפי המגרשים שעומדים ריקים ביישובים הבדואים ,ומאות המיליונים שנזרקו לפח .חשפנו
כיצד למרות פיתוחי ענק של מגרשים למגזר הבדואי בנגב ,המגרשים עומדים שוממים למעלה מעשרים שנה.
במקום לשמור על האדמות שלה ,המדינה מעדיפה להלבין אלפי דונמים נוספים של הפזורה הבדואית .קראו עוד

בתחקיר של קלמן ליבסקינד<<

פלשו לאתר ארכיאולוגי והפכו אותו לבית מגורים .בחודשים האחרונים דרשנו מהמנהל האזרחי לאכוף פינוי
פלישה שנעשתה באתר הארכיאולוגי חירבת פארסין .לאחר שגילינו את הפלישה ולחץ רב שהפעלנו על המנהל
האזרחי ,פקחי המנהל הגיעו לאתר והחרימו חלק מציוד הבניה ועצים שניטעו בשטח .קראו עוד בכתבה

שהתפרסמה <<

"רגבים בירוק" :מזבלת הקורונה של הרשות הפלסטינית .חשפנו כי עיריית רמאללה ניצלה את משבר
הקורונה ושפכה אלפי משאיות של פסולת לתוך מחצבה נטושה בבנימין .לאחר שדרשנו אכיפה ,טענו הרשויות כי
הופסקה שפיכת הפסולת במקום ,אך אנו דורשים לפנות את הר הפסולת שלא פונה ואף עבריין לא הועמד לדין.

צפו בסרטון שהוצאנו ^^

חוגגים  15לרגבים  -באתר אינטרנט חדש .ציינו
בט"ו בשבט את יום חגה של רגבים ,והשקנו אתר
חדש ומתקדם המאגד בתוכו את כל הפעילות ,מידע
המשפטי ומסמכי המחקר.

מסכמים שנה לועזית ברגבים 205 .ימי סיור ושטח,
 51תיקים חדשים 18 ,הרצאות ופנאלים 20 ,דיונים
בכנסת 19 ,עתירות חדשות 31 ,סיורים לחברי כנסת
ושרים 32 ,סיורים שערכנו לקבוצות ועיתונאים.

היכנסו לאתר החדש <<

קראו את הסיכום המלא של שנת <<2020

נאבקים בטרור החקלאי כנגד מושב נבטים .חילול בית הקברות בנבטים ופלישה לקרקעות המושב הן רק חלק
מהצרות איתן מתמודדים התושבים לאחרונה מצד הפזורה הבדואית .לאחר שחקלאי המושב פנו אלינו בבקשה
לעזרה פנינו לרשויות בדרישה לסילוק הפולשים ופתיחה בחקירה פלילית .לאחר הלחץ הרב שהופעל ,הפלישה
סולקה והמבנה נהרס .לאייטם המלא שפרסמנו <<

ט"ו בשבט הפלסטיני – השתלטות על שטחי צה"ל .הרשות הפלסטינית קיימה טקס נטיעות של כ 2000-עצי
זית על אדמות מדינה ממערב לכפר דיר בלוט .המרחב שננטע מהווה חלק משטח האש  203של צה"ל ,הממוקם
ממזרח לעיר ראש העין בסמוך לגדר ההפרדה .קראו את הכתבה שהתפרסמה במקור ראשון <<

 50המשפיעים של הציונות הדתית .מאיר דויטש ,מנכ"ל תנועת רגבים ,נבחר לאחד מחמישים המשפיעים
בציונות הדתית של העיתון "מקור ראשון"" :במהלך השנים הפכה רגבים לארגון המוכר ביותר בנושאי שמירה על
הקרקע ,שחקן מרכזי במסדרונות בג”ץ והכנסת ,ואוטוריטה מקצועית של ידע בעיצוב מדיניות המקרקעין של
מדינת ישראל" .קראו עוד <<

מפרקים את עלילות הדם של השמאל הקיצוני נגד צה"ל .לאחר אימון גדודי של חיל התותחנים בשטחי
האימונים של צה"ל בנגב ובבקעת הירדן ,יצאו ארגוני השמאל הקיצוני במתקפת נגד חריפה נגד הצבא על אימון
ב"כפרים פלסטינים" .מחלקת המחקר שלנו מציפה את העובדות ומפרקת את הפייק-ניוז .קראו עוד <<

בעקבות העתירה שלנו :פונתה מגרטת ענק מזהמת .מגרטה לא חוקית ענקית בביר זית שבבנימין ,ובה אלפי
כלי רכב שזיהמו במשך שנים את הסביבה ,החלה להתפנות לאחר שהגשנו עתירה לבית המשפט .צפו בסרטון

שהוצאנו <<
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