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 הנושאים המרכזיים בהם עסקנו החודש

דרוש: עמוד שדרה! יום חגה של ירושלים הפך ליום של אבל ובושה לאומית. ירי טילים על בירת ישראל
ועריה, ושורת פוגרומים בלוד ובנגב. במשך שנים אנו מתריעים כי המציאות המתמשכת של אי אכיפת החוק

וחוסר המשילות יוצרים ברחבי מדינת ישראל אזורים שלמים של אקס טריטוריות בהם הכל מותר, וכי
ההתנהלות הזו תתפוצץ לנו בפרצוף. אירועי השבוע האחרון הוכיחו את השיעור הזה באופן כואב במיוחד.

לטור המלא של מנכ"ל רגבים>>

עוצרים את כספי הטרור "ההומניטרי". בתחילת החודש נפגשנו עם עוזר הנציג המיוחד של האו"ם
וחשפנו בפניו את דרכי מימון הפעילות הבלתי חוקית והעברת הכספים ה"הומניטריים" מאירופה, לארגונים

פלסטיניים שלוקחים חלק בארגון הטרור הרצחני 'החזית העממית' ומשתתפים בפעילויות טרור וברצח
יהודים. ימים אחדים לאחר מכן חשף גם השב"כ, כיצד הכסף המועבר לרשות הפלסטינית על ידי סוכנויות

סיוע כחלק מפעילות הומניטרית, מוסט לפעילות צבאית ישירה של "החזית העממית". קראו עוד >> 

מדינה בתוך מדינה. אירועי השבוע האחרון הציפו שוב את חוסר המשילות בנגב. תחקיר חדש של קלמן
ליבסקינד חושף נתונים המלמדים כיצד הכאוס הזה מתבטא במציאות היומיומית. " נתונים מבהילים

הזורמים בשנים האחרונות למבקר המדינה, משרטטים את מאפייניה של האוטונומיה הבדואית בנגב: הונאת
משרדי ממשלה, פרוטקשיין, העלמות מס, אי תשלום ארנונה, אלימות בכבישים, גניבות מבסיסי צה"ל".

קראו עוד >> 

https://trailer.web-view.net/Show/0XE85991A4EB26675BA5093246287313D013123DF1C3852DEB2B18D517183476B3.htm0XFBA66B36CB0704CA0321C2DA85FC19319F1538D9C250A82861016DFBD62595F2552835B8FF6C759D.htm
https://www.regavim.org.il/%D7%AA%D7%9E%D7%9B%D7%95-%D7%91%D7%A0%D7%95/
https://www.jgive.com/new/en/usd/external/charity-organizations/1170
https://regavim.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/
https://www.inn.co.il/news/492204
https://regavim.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/
https://www.regavim.org.il/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9A-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.maariv.co.il/journalists/Article-835656
https://www.maariv.co.il/journalists/Article-835656


עתירה לבג"ץ – כלי האכיפה החדש שחוקק איננו בשימוש. בשנת 2018 נחקק ה"צו לסילוק מבנים
חדשים" שגובש במערכת הביטחון ובפרקליטות במסגרת "המערכה על שטחי C". כלי אכיפה יעיל זה,

מאפשר לקצר את הליכי האכיפה, ומקשה על העבריינים לקבוע עובדות בשטח ולנצל את ההליך השיפוטי
לרעה, אך המנהל האזרחי נמנע מלעשות בו שימוש – חרף אישור בג"ץ. בעקבות פלישה והשתלטות ערבית
לאדמות מדינה ליד אתר ארכיאולוגי הסמוך לאזור התעשייה אריאל, הגשנו עתירה חדשה לבג"ץ בדרישה

להפעיל את הצו.

כשהרשויות בעצמן לא מכירות את החוק. החודש נערך דיון בעתירה שהגשנו בשנת 2020 העוסקת
בבניה הבלתי חוקית בסמוך לכפר א דיק שבשומרון. בדיון הצגנו תיעוד של המשך הבניה במקום, ובמהלכו

התברר כי לא רק שהמנהל האזרחי אינו יודע מה מתרחש תחת פיקוחו, אלא גם מפרש באופן שגוי את
החוק, סביב הסיטואציה הקיימת. השופט נזף במנהל האזרחי והורה למדינה להגיש תגובה עדכנית בתוך

שלושה שבועות.  

המחלקה הדיפלומטית. במהלך החודש סיירנו עם נציגי שגרירות זרה ביהודה ושומרון, והצגנו את הבניה
הפלסטינית הבלתי חוקית בשטחי אש ובשמורות טבע, באתרי מורשת וארכיאולוגיה ובשטחי ההתיישבות
הישראלית. באירוע נוסף, התארחנו בעימות מצולם של רשת המדיה האוסטרלית  J-Air Australia מול

הדובר הראשי של האיחוד האירופאי לענייני חוץ ובטחון פיטר סטאנו. בעימות הצגנו ממצאים על פעילות
בלתי חוקית של האיחוד האירופי ביהודה ושומרון ועל אחריותו בפועל להעברת סיוע כספי לארגוני טרור

ומתן רוח גבית להקמת מדינה פלסטינית באופן חד צדדי בניגוד להסכמי אוסלו. לראיון >

 יום כדור הארץ: מדינה בזבל. לקראת יום כדור הארץ שצוין החודש, יצאנו לסיור אחר המזבלות
הפיראטיות בנגב וביהודה ושומרון יחד עם אילנה קוריאל, כתבת איכות הסביבה של ידיעות אחרונות.

התחקיר המקיף שפורסם בעקבות הסיור מציף את מאפייני תעשיית המזבלות הפיראטיות, הפגיעה

https://youtu.be/-izFiuVSXbo
https://regavim.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/
https://regavim.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/
https://regavim.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/


תרומה לרגבים-שותפות בשמירה על ארץ
ישראל

Join Regavim -
Help Protect the Land of Israel

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

Israel | 026560303 | 91443 | תנועת רגבים | ת.ד 44439 | ירושלים

להסרה | דווח כספאם

הסביבתית העצומה, מיליוני השקלים המועברים מיד ליד, וארגוני הפשע שגוזרים את הקופון על חשבון
הסביבה ובריאות התושבים. קראו עוד >> 

פנים אל פנים. לראשונה מאז פרוץ הקורונה חזרנו לקיים מפגשים חיים במטרה להציג את מטרות
התנועה, להציף את האתגרים עמם אנו מתמודדים, ואת דרכי הפעולה שלנו. בין השיחות שהעברנו החודש

קיימנו חוג בית ברעננה, העברנו הרצאה על המצב בדרום לחברי העמותה להיסטוריה צבאית, וחזרנו
להעביר שיחות וחוגים לתלמידי מכינות קדם צבאיות. 

כנס "לוקחים אחריות" בהשתתפות מאות תושבים. יחד עם מועצה אזורית בנימין וארגוני ימין נוספים
הפקנו כנס אינטרנטי שעסק במערכה על שטחי C, בהשתתפות מאות תושבים. סקרנו את המתרחש בשטח,

מימדי התופעה והשלכות ההשתלטות הפלסטינית על השטח, לצד החשיבות בפקיחת עיניים, ויכולת
ההשפעה של 'האזרח הקטן' באמצעות מעורבות, דיווח, ולקיחת אחריות אזרחית. צפו בסרטון שהופק

לכבוד הכנס >> 

רגל בשטח. ערכנו סיור בנגב עם עובדי 'החטיבה להתיישבות' בהסתדרות הציונית, הפועלת לשמירה על
אדמות המדינה ולהמשך יישוב הארץ, ביסוס וחיזוק ההתיישבות הקיימת בפריפריה. הסיור הציף את

אתגרי הנגב בתחום המקרקעין, כחלק מהפעילות השוטפת שלנו, החותרת לחבר בין אנשי המעש הפועלים
למען עתיד הנגב וקידום ההתיישבות, לבין הפעילות שלנו בארגון. 

https://www.regavim.org.il/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%9B%D7%9A-%D7%9E%D7%96%D7%94%D7%9E%D7%AA-%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94/
https://regavim.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/
https://regavim.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/
https://www.facebook.com/regavim/videos/978331099638982/?__cft__[0]=AZUNG46LZLyuWcm9uZumS07QuQ1z-_sLGMXvNVdjFPD_LQhEJGLT2BvnN6tjyBCO-jSXhlI8A2V5-1HHAuqceMEH0GImlguAgxuHCtSfcY6w9T83DoWsA7u7IDMtWyt1_BmpMWa6ADY0iU9xUhPp1a4dzfzv7MTg2Bj7uLZ08qFAtiTitZ-5aTUBMr1mgojf7Bo&__tn__=%2CO-R
https://regavim.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/
https:////www.jgive.com/new/he/usd/external/charity-organizations/1170
https://www.jgive.com/new/en/usd/external/charity-organizations/1170
http://www.facebook.com/sharer.php?u=[CAMPAIGN_VIEW_URL]
https://api.whatsapp.com/send?text=[SUBJECT]%20-%20[CAMPAIGN_VIEW_URL]
http://twitter.com/home?status=[SUBJECT]:%20[CAMPAIGN_VIEW_URL]&sid=1
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=[CAMPAIGN_VIEW_URL]&title=[SUBJECT]&sid=4
http://app.activetrail.com/ShowCampaign.aspx
https://app.activetrail.com/ShowCampaignAccessibility.aspx
http://app.activetrail.com/OptOut.aspx
http://app.activetrail.com/SpamAbuse.aspx

