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 הנושאים המרכזיים בהם עסקנו החודש

בשבועות האחרונים מפלגות שונות וביניהן הליכוד, ימינה ותקווה חדשה התייעצו איתנו רבות במהלך
המשא ומתן הפוליטי לגבי חוק קמיניץ, הסדרת הפזורה הבדואית בנגב והמערכה על שטחי יהודה ושומרון

מול הרשות הפלסטינית. 
לפי המסתמן כרגע מפלגת תקווה חדשה הצליחה להכניס להסכם הקואליציוני הקמת מנהלת לשמירה על

קרקעות יו"ש. בימים האחרונים יצאנו בקמפיין מהיר שכלל סרטונים, מודעות ופרסומים בתקשורת
בדרישה לשמירה על הנגב, אך נראה שלא הצלחנו לקדם את תוכנית הנגב בה אנו מאמינים. מסתמן

שהממשלה הבאה תעסוק רבות בסוגיות הקרקע בנגב, ואנו נמשיך לעבוד קשה בזירה הפרלמנטרית, כדי
למנוע מחטפים ומהלכים בעייתים לעתיד הנגב.

עוזרים לערים המעורבות. בעיצומם של הימים הסוערים שעברו על מדינת ישראל נקראנו לעזרת אחינו
בערים המעורבות אשר זעקו בזעקה גדולה לביטחון ושקט בביתם. כבר בהתחלה זיהינו כי הביטחון וההגנה

לא יגיעו מהרשויות ולכן פתחנו חמ"ל אזרחי ארצי, יחד עם קהילוד ותנועת 'ישראל שלי' שנועד לנתב את
אלפי המתנדבים שגייסנו. מאות מתנדבים סייעו בהגנה, בליווי, בעזרה רפואית ובציוד רב למען תושבי לוד.

צפו בסרטון >> 

כנס חירום בכנסת. בעקבות שבוע הפרעות הערבי ברחבי הארץ בערים המעורבים קיימנו יחד עם חבר
הכנסת עמיחי שיקלי כנס חירום בכנסת בדרישה להשיב את המשילות ולאסוף את הנשק הבלתי חוקי.

דרשנו מהממשלה לבצע תחקיר מעמיק ולגבש תוכנית סדורה וממונת למאבק בשליטה. ובעיקר, להשליט
את שלטון החוק באופן שווה בכל חלקי הארץ ועל כלל האוכלוסיות. קראו עוד >>

https://trailer.web-view.net/Show/0XD42B95BECD20EA03CBDAE9E898FB818713123DF1C3852DEB2B18D517183476B3.htm0X6E85AEA777B215BBC055B981D781CC3D1D8A58805C2753EC61016DFBD62595F2552835B8FF6C759D.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://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://youtu.be/eyVpVNhln2w
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%A1%D7%91%D7%91-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%90-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%90%D7%99/


במקום טנקים, שלדי אוטובוסים. חשפנו בערוץ 12 איך מתחת לעיניים הפקוחות של צמרת צה"ל, באמצע
שטח אש ובמקום המיועד לאימוני קרב, פועלת מגרטת אוטובוסים פיראטית שאחראית לפירוק עשרות

אוטובסים של אגד, בצורה לא חוקית וללא השגחה. קראו עוד >>

המסית לרצח, דינו כרוצח. הגשנו תלונה למשטרת ישראל כנגד אימאם המסגד הגדול בלוד שלאורך כל
הפרעות הקשות שהאוכלוסייה היהודית בלוד חוותה פירסם בכתב ובעל פה פרסומים מסיתים לאלימות
וגזענות, ואף קרא קריאות דומות במסגרת עבודות ככהן דת במסגד. דברי ההסתה הללו שיחקו תפקיד

מרכזי בליבוי האש והשנאה וגילויי האלימות נגד האוכלוסייה היהודית בעיר. קראו עוד >>

הנשקים חזרו לרבשצ"ים של עוטף עזה. ליווינו את רבש"צי הישובים אבשלום וחבל ניצן במאבקם לקבל
חזרה את נשקם האישי שנלקח מהם לאחר תלונת שווא של עבריינים בדואים. לא עבר שבוע מאז דחה בית

המשפט את בקשתנו ורבש"ץ הישוב אבשלום נאלץ להאבק בידיים חשופות במחבל שניסה לבצע פיגוע
טרור בישוב. לבסוף, ולאחר לחץ ציבורי נרחב שהפעלנו על המדינה, הוחזר הנשק לבעליו. צפו בכתבה

שהתפרסמה בערוץ 12 >>

מסבירים לכם מהשטח: מהם ה"ישובים החדשים" שדרש מנסור עבאס כתנאי להקמת הממשלה
החדשה. צפו בסרטון שהוצאנו.

https://www.mako.co.il/news-money/2021_q2/Article-5579b055f0d9971026.htm?utm_source=AndroidNews12&utm_medium=Share&fbclid=IwAR06YYT3_or6DJ58RJTuLo4LJDs9zjL4QrGaCAihh9YIx_SrQW90BzShcWw
https://youtu.be/-izFiuVSXbo
https://www.regavim.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A8%D7%A6%D7%97-%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%97-%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8/
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/posts/5764874393585141
https://www.youtube.com/watch?v=1bdcyHXd2IY&ab_channel=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%91%D7%99%D7%9D
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מפרקים את הארץ. אנחנו ממשיכים במאבק העיקש נגד מחצבת בית פג'אר ומחצבת טריפי, שתי מחצבות
בלי חוקיות שהורסות ומחריבות את הטבע, ובעיקר ממשיכות לפעול בניגוד לחוק ובניגוד לכל פסק דין

שיצא נגדן. אם רשויות המדינה עוברות בעצמן על חוקי המדינה ומסרבות למנוע את החרבת הטבע, איך
ניתן לצפות מהאזרחים לשמור עליהם? קראו את הכתבה המלאה  >> 

עתירה חדשה, נלחמים בהרחבת הכפר "דומא". לאחר שפנינו חמש פעמים למנהל האזרחי בעקבות
עבודות תשתית שמבצעת הרשות הפלסטינית להרחבת הכפר דומא בבנימין על חשבון אדמות סקר בשטח

C ולאחר שפנינו לחמ"ל C ונעננו בתשובה לקונית החלטנו להגיש עתירה לבג"ץ נגד המנהל האזרחי
שמאפשר לעבריינים להשתלט על שטחים חדשים במקום לבצע את עבודות. קראו עוד >> 

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/494714?fbclid=IwAR2tMlv6qfkYDG7h-t4XofPOKhF-2gaxHHyHXE_9GnkwLiUt2UxttbX_tME
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/posts/5797462043659709
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

