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תרומה לרגבים-שותפות בשמירה על ארץ
ישראל

Join Regavim -Help Protect the
Land of Israel

הנושאים המרכזיים בהם עסקנו החודש

חברי רגבים היקרים,
אנו נמצאים בעיצומם של ימי זיכרון ,תקומה ותשועה .בין יום הזיכרון ליום העצמאות אנו מתייחדים עם זכר
הנופלים שנפלו על קדושת השם ,העם והארץ ומצפים לחגוג את יום עצמאותה השבעים ושלושה של מדינת
ישראל.

חאן אל אחמר והסיפור שאינו נגמר :לאחר שחשפנו בידיעות אחרונות כי המנהל האזרחי הציע לתושבי
חאן אל אחמר כי המאחז יוכשר במרחק של כ 200מטרים בלבד ממיקומו הנוכחי קראנו לראש הממשלה
לבלום את המחטף המהווה קיבוע מסוכן של מאחזי הרש"פ בשטח אסטרטגי זה .חאן אל אחמר מהווה
מאחז הדגלבהשתלטות על יהודה ושומרון וקיבועו יהווה ניצחון דה פקטו לתכנית ההשתלטות של הרש"פ.
קראו עוד בכתבה שהתפרסמה ב<<YNET

שכפ"ץ משפטי מהמדינה לעבריינים :המדינה הודיעה ,שוב ,כי תבחן הסדרת מקבץ ערבי בלתי חוקי ליד
מעלה אדומים ,למרות שהוא ממוקם על תכניות לסלילת כביש אזורי ,וחרף העובדה שהפולשים לא עמדו
בהתחייבות קודמת מטעמם לעצור את המשך הבניה .המדינה מעדיפה לתת פרס לעבריינות הפלסטינית.
קראו עוד על העתירה שהגשנו בעניין<<

מנהרת הכנסיה הסודית :לאחר שחשפנו כי עיריית ירושלים הסתירה את קיומה של מנהרה תת קרקעית
שפרצה כנסיית 'דורמציון' הקתולית בהר ציון ,בתוך מתחם השימור 'סובב חומות העיר העתיקה' ולאחר
שבמשך השנתיים האחרונות הפעלנו ללא הועיל לחץ משפטי מסיבי על עיריית ירושלים לשחרר את תיעוד
המנהרה ולאכוף את החוק במקום ,עתרנו לבית המשפט .הקשיבו לכתבה שהתפרסמה ב"כאן חדשות" ו צפו
בסרטון שהוצאנו <<

שומרים על שמורת הכרמל :חשפנו כי תושבים מדאלית אל כרמל התאגדו לסלילה משותפת של כביש לא
חוקי שעתיד לחצות את שמורת הטבע פארק הכרמל ,בעודם תורמים כלים הנדסיים ,אספלט ,מכבשים
ועוד .במקביל לחשיפה בתקשורת שיגרנו ,לצד החברה להגנת הטבע ,מכתב בהול לרשויות בדרישה
לבלימת מחטף זה ,והצלחנו לעצור את תכנית הסלילה שהיתה גורמת לנזק סביבתי עצום .הקשיבו לכתבה
שהתפרסמה ב"כאן ב" וקראו עוד כאן <<

זעקת התושבים :די להפקרות הנגב .בעקבות גל הפשיעה בנגב ,יזמנו כתבה מקיפה באתר  Ynetיחד עם
תושבי הנגב ,אשר יצאה למסע בנגב ,והביאה את עדויות התושבים על המציאות היומיומית הקשה שאיתה
הם נאלצים להתמודד .לחצו כאן <<

'על האש' היסטורי .במהלך סיור לימודי שערכנו לצוות רגבים ב'מזבח יהושע' בהר עיבל חווינו על בשרנו
את המציאות הקשה המתרחשת באתרי הארכיאולוגיה ביו"ש .באתר נתקלנו בחבורת צעירים ערבים
שעשתה 'על האש' על המזבח עצמו .למרות הסברים חוזרים ונשנים על משמעותו של האתר ליהדות,
החבורה סירבה להתפנות ולחדול ממעשיה .רק לאחר שצילמנו את מעשיהם ,החבורה התפזרה .צפו
בכתבה בחדשות << 12

שורפים את הסביבה .עם בואו של הקיץ אנחנו ממשיכים להלחם ביתר שאת בתופעות זיהום הסביבה
הנרחבות ביהודה ושומרון .לא מזמן גילינו כי בסמוך לאריאל השתלטו עבריינים על אדמות מדינה מוכרזות
והקימו אתר פירוק פסולת מסוכן ומזהם .גם המזבלה הבלתי חוקית ליד פסגות ,בה השליכה עיריית
רמאללה אלפי טונות של זבל נשרפה לאחרונה ,זאת למרות שחזרנו והתרענו מפני הסכנה המצויה בה.
אנחנו ממשיכים לדרוש מהרשויות ומנהל האזרחי להגן על אזרחי המדינה ועל הסביבה.

צו השעה  -הקמת ממשלה לאומית .בחודשים האחרונים עבדנו רבות להגיש תוכניות עבודה והצעות
חקיקה לקראת הקמת הממשלה הבאה ,בסוגיות מקרקעין ונושאי הליבה בהן עוסקת רגבים .בידיעה כי
בכנסת ישנו רוב מוחץ למפלגות הימין ,בתקופה האחרונה ,יחד עם ארגונים ציוניים נוספים ,אנו משוחחים
ופונים עם כלל מפלגות הימין ,בדרישה לשים את המחלוקות בצד ולייצר קואליציה לאומית שתצליח לטפל
הדברים שאינם סובלים דיחוי כמו סיכול מאמצי הרש"פ להקמת מדינה בשטחי  ,Cחיזוק המשילות בנגב,
ועוד.
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