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תרומה לרגבים-שותפות בשמירה על ארץ
ישראל

Join Regavim -Help Protect the
Land of Israel

נוהל "הקפאת הליכים"

עתירה שהגשנו לבג"ץ חושפת :משרד הביטחון גיבש נוהל פנימי ,מנוגד לחוק ,שהקפיא בשנים
האחרונות הליכי אכיפה כנגד אלפי מבנים לא חוקיים של פלסטינים והוביל לביסוסם בשטח .צפו
בסרטון שהוצאנו ו קראו עוד <<

פעילות שוטפת

אחלו לנו מזל טוב :הפלסטינים הכריזו על רגבים כארגון טרור! קראו עוד בכתבה שהתפרסמה
בישראל היום <<

בעקבות החשיפה שלנו ,יחד עם ארגונים נוספים ,על המעורבות של איגוד הוועדות החקלאיות
בטרור ) (UAWCהכריז שר הביטחון בני גנץ על ארגון זה וחמישה ארגונים נוספים כארגוני טרור.
קראו עוד כאן ו כאן <<

הצלחה! בעקבות לחץ גדול שהפעלנו על המנהל האזרחי בחודשים האחרונים נהרס מבנה ענק
ולא חוקי שנבנה בצומת יקיר וסיכן את הנוסעים על הכביש .קראו עוד <<

בתגובה לאיומי מפלגת רע"מ לפרק את הקואליציה באם לא יקודם "חוק החשמל" המבקש
לחבר לחשמל עשרות אלפי מבנים לא חוקיים ,הפעלנו לחץ רב מול השרים ,חברי הכנסת
ובוועדות השונות כדי למנוע את המהלך המסוכן הזה שיעודד עוד בנייה של עשרות אלפי מבנים
לא חוקיים נוספים .צפו בסרטון שהוצאנו וקראו עוד כאן ו כאן <<

בחודשים האחרונים פעלנו רבות מול לשכת שרת הפנים איילת שקד כדי שהצעת מחליטים
בנוגע להסדרת שלושת הישובים החדשים בנגב ,תהיה טובה ותגרום בסופו של התהליך
להסדרה ולא להפקרה .קראו עוד במאמר של מאיר דויטש ,מנכ"ל רגבים ,שהתפרסם במקור
ראשון <<

חשפנו במקור ראשון :המנהל האזרחי מתכנן לאשר את פעילותן של מחצבות ערביות בלתי
חוקיות שהורסות את משאבי הטבע והסביבה ומהוות מפגע סביבתי מהחמורים בישראל .קראו
עוד בכתבה שהתפרסמה <<

עשיה ציבורית

שנים של חוסר ריבונות ומשילות בנגב הביאו אותנו לנקודת רתיחה .יחד עם הוועד להצלת
הנגב ,תנועת ישראל ותנועת אם תרצו יצאנו להפגין ולהגיד "לא עוד!" .יחד עם מאות מתושבי
הדרום יצאנו בשיירה מבית המשפט בבאר שבע עד לבניין העירייה וצעקנו שהמלחמה על
הריבונות היא לא רק של תושבי הנגב ,אלא של כולם.

ממשל ביידן פועל לפתיחת קונסוליה חדשה במערב ירושלים שתשמש את תושבי הרשות
הפלסטינית בלבד ותפעל במקביל לשגרירות ארצות הברית בישראל .יצאנו להפגין נגד הקמת
הקונסוליה שתהווה צעד משמעותי בחלוקת העיר והפיכתה לבירת פלסטין .קראו עוד <<

נעמי קאהן ,מנהלת המחלקה הבינלאומית של רגבים ,פגשה השבוע את חברי  .AFSIיחד הם
יצאו לסיור קצר בגוש עציון ,דיברו על הבניה הלא חוקית הפלסטינית בשטח ,על האתגרים
האסטרטגים של מדינת ישראל על ויצירת קשר חזק בין רגבים לארגון כדי להפוך את מדינת
ישראל לחזקה וריבונית יותר.

ממשיכים לשנות את התודעה מהשטח .החודש ערכנו סיורים לחבר הכנסת משה אבוטבול ,חבר
הכנסת יולי אדלשטיין ,כתבים מעיתונים שונים ,יו"ר עובדים של קק"ל וארגון  .AFSIאנחנו
מאמינים שהדרך הטובה ביותר להבין את השטח היא להיות בו ,ופועלים ללא לאות להביא אליו
כמה שיותר אנשים משפיעים.

רוצים לקבל את העדכון החודשי לנייד?! הצטרפו לקבוצת
הוואצטאפ השקטה שלנו:
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