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בדואיסטן  -ארץ גידולי הפרא

תנועת רגבים משתתפת בצער משפחות הנרצחים בפיגועים הנוראים בבאר שבע ,חדרה ובני
ברק ,בהם רצחו מחבלים אזרחי ישראל וג'נין אחד עשר חפים מפשע .אובדן המשילות בנגב
והתעלמות המדינה מפרעות תשפ"א עולים לנו במחיר דמים כבד .הגיע הזמן שהמדינה תבער
את קיני המחבלים ,תאסוף את הנשק במגזר הערבי ותחזיר את המשילות לנגב.

בדואיסטן ,יצאנו לדרך! אחרי מסע ארוך של כתיבה ועריכה ואחרי שהתגייסתם בהמוניכם ,אנו
מתרגשים לעדכן אתכם שהספר 'בדואיסטן' יצא סוף סוף מבית הדפוס .אם עוד לא קניתם את
הספר ,זה הזמן! לחצו כאן לקניית הספר <<

מסע הרצח של מוחמד אבו אלקיעאן בבאר שבע לא הפתיע אותנו ברגבים .כבר שנים שאנחנו
חוקרים את הפזורה הבדואית ומתריעים מפני הכשרת הפוליגמיה ,האלימות שנוצרה כתוצאה
מיישוב הבדואים לפי חמולות ,רפיון הידיים של בג"ץ וההכנסה הלא חוקית של נשים פלשתיניות
לישראל .קראו את הכתבה המלאה שהתפרסמה בישראל היום <<

זה לא מקרה שבדואים מצטרפים למעגל המפגעים ואנחנו ממשיכים לעצום עיניים :סחר בנשק,

בנשים פלסטיניות ובסמים .פרוטקשן .שיעור מטורף של תאונות דרכים ,התנקלות לחקלאים.
מדינה בתוך מדינה  -הצטרפנו לשיחה עם גדי טאוב בפודקאסט "שומר סף" בעקבות הספר
החדש שלנו ,בדואיסטן .צפו <<

לאחר הפיגוע הקשה בבאר שבע ,ולאור
הוצאת הספר בדואיסטן ,השתתפנו בעוד לא
מעט ראיונות .צפו:
ערוץ  :14טרור בדרום  -ארבעה בני אדם
נרצחו
ערוץ  :13פיגוע הדמים בבאר שבע
ערוץ  14ישראל הבוקר :טרור בבירת הנגב
גל"צ :ראיון עם מאיר דויטש ,מנכ"ל רגבים,
בעקבות הפיגוע

פעילות שוטפת

הצלחה! בעקבות העתירה שלנו לבג"ץ :המדינה שינתה נוהל בלתי חוקי שסייע להשתלטות
הפלסטינית .המדינה הודיעה כי תיקנה נוהל בלתי חוקי שהקפיא הריסות של בניה בלתי חוקית
בעקבות אמתלות שווא בירוקרטיות שהגישו הפולשים .זוהי הצלחה משמעותית של המחלקה
המשפטית ברגבים .קראו עוד בכתבה שהתפרסמה במקור ראשון וצפו בסרטון <<

אחרי חודשיים של דיבורים בג"ץ הוציא צו על תנאי בעתירה שהגשנו ,המורה למדינה לנמק
בתוך  120יום ,מדוע לא מימשה את ההתחייבות שנתנה המדינה לבג"ץ לפני כשלוש שנים,
לפיה יאכפו את החוק "במועד קרוב" .העובדה שצריך לעתור שוב ושוב לבג"ץ כנגד המדינה,
כדי שזו תאכוף את חוקי התכנון והבניה ,היא מבישה וקשה .קראו עוד <<

בשנה האחרונה הגישה הרשות הפלסטינית עשרות תוכניות להרחבת כפרים בשטחי  ,Cעל ידי
ראשי מועצות ודומיהם ,וזאת למרות שעל פי החוק הירדני היחידים שיכולים להגיש תוכניות
מפורטות הם מועצת התכנון העליונה ובעלי הקרקע החוקיים .הגשנו עתירה לבית השפט נגד
שימוש הרש"פ בפרקטיקה זו .קראו את העתירה <<

הגשנו התנגדות על תוכנית הרחבה לאום אל פאחם הכוללת הלבנה של  3000יחידות של בניה
לא חוקית .בעקבות מצוקת הדיור הקימו ועדה מיוחדת )ותמ"ל( שתפקידה להגדיל את הצע
הדיור הקיים ,בעיקר בערים הערביות .לאחר שנוכחנו לדעת כי ותמ"ל  1077ילבין אלפי יחידות
לא חוקיות במקום ליצור פיתרון אמיתי לבעיית הדיור ,הגשנו התנגדות לבית המשפט .קראו את
ההתנגדות <<

למרות הלחצים הרבים שהפעלנו החליטה הממשלה להוציא את פרק האכיפה מתוכנית החומש
לנגב שאושרה לחמש השנים הקרובות .הוצאת פרק האכיפה תחליש את גופי האכיפה ואת
היכולת שלהם למנוע את המשך התפתחות הפזורה ותהווה זריקת מרץ להמשך הבנייה הלא
חוקית וההשתלטות על עוד שטחים בנגב .קראו עוד בטור דעה שהתפרסם בגלובס ,ובטור
שהתפרסם ב .YNETוצפו בראיון בנושא <<

כנסים וסיורים

השתתפנו יחד עם ארגונים נוספים בכנס שיזם ח"כ עמיחי שיקלי לכבוד יום תל חי ,בסימן "עם,
ארץ ,מורשת" .דיברנו על ההשתלטות הבלתי חוקית המתרחשת מדי יום ביהודה ושומרון ,על
מימון האיחוד האירופי ועל העדר האכיפה .צפו <<

השתתפנו בפאנל לכבוד יום הדמוקרטיה  2022שהתקיים באוניברסיטיית רייכמן בסימן "זמן
לעצב את המחר" ובנושא "אתגר החיים המשותפים בנגב" .יחד איתנו ישבו בפנאל ח"כ מירב
בן ארי ,פיני בדש ראש מועצת עומר ועטא אבו מרעים ממועצת רהט .צפו <<

בין-לאומי

השתתפנו בפאנל מומחים שחשף בפני הקהל הסקנדינבי את השקרים ועלילת הדם של אמנסטי
והדו״ח האחרון בו מואשמת ישראל בפשעים חמורים ובמדיניות אפרטהייד .השיחה הציגה
עובדות מול השקרים ,והיסטוריה מתועדת מול הנראטיב האנטי-ישראלי .צפו <<

לקחנו את המערכה על שטחי סי למגרש הבינלאומי  -משם זורם המימון לבניה בלתי חוקית,
השתלטות חקלאית על אדמות מדינה ותמיכה בארגוני טרור .חבר פרלמנט שוויצרי הגיש שתי
שאילתות בנושא מימון ממשלת שוויץ  -לבניית בתי ספר ככלי עיקרי במערכה על שטח סי,
ובמימון עמותות שהוכרזו כארגוני טרור.

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