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כנס רגבים השני: מחזירים את המדינה לנגב

בשבוע שעבר ערכנו את הכנס השנתי של רגבים לכבודה של ירושלים והפעם בסימן 'מחזירים
את המדינה לנגב'. בכנס השתתפו חברי כנסת, אנשי תקשורת ופעילי עשיה ציבורית, ידידים

שותפים. אנו מלאים בהכרת תודה לכל השותפים המלווים אותנו לאורך כל השנה, בשטח, בבתי
המשפט, בכנסת ובעבודה היום יומית של רגבים. נתראה שוב בשנה הבאה!

דו"חות וניירות עמדה חדשים

מחלקת המחקר שלנו מפרסמת דו"ח חדש על מצב הנגב, החושף לראשונה מיפוי עדכני ומדויק
של היקף הבניה הבלתי חוקית. הדו"ח מציג בהרחבה את סוגיות הקרקעות הנוגעות לבדואים

בנגב: רקע היסטורי, תביעות הבעלות, התיישבות הבדואים, הבנייה הבלתי חוקית הרחבה,
הבעיות, ההשלכות והצעות לפתרון. לקריאת הדו"ח המלא >>

במסגרת המאבק שלנו בחוק הגזעני האוסר על מכירת קרקע ליהודים בלבד ביהודה ושומרון,
יצאנו בקמפיין בדרישה משר הביטחון גנץ לבטל את החוק. במקביל, הוציא בג"ץ צו על תנאי
בעתירה שהגשנו בעניין, והמדינה תידרש להסביר מדוע לא יישמה את המלצת דרגי המקצוע

לבטל את החוק. צפו בסרטון הקמפיין >>

https://trailer.web-view.net/Show/0X0D65904E45AECF29A5559DA898582E4613123DF1C3852DEB2B18D517183476B3.htm0X99D12E9F8A1CC9A0DDB565A9C563DD946C69D608FA11B5E161016DFBD62595F2552835B8FF6C759D.htm
https://www.jgive.com/new/he/ils/collect/donation-targets/68379/amount
https://www.jgive.com/new/en/ils/collect/donation-targets/68379/amount
https://fb.watch/dmZBlmpIhA/
http://www.regavim.org.il/wp-content/uploads/2022/05/%D7%A0%D7%92%D7%91-%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9A-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%91-2022-%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98.pdf
https://www.regavim.org.il/wp-content/uploads/2022/05/%D7%A0%D7%92%D7%91-%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9A-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%91-2022-%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F55eQ2vQ8oY&ab_channel=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%91%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=F55eQ2vQ8oY&ab_channel=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%91%D7%99%D7%9D


אחרי ההצלחה הגדולה של הספר "בדואיסאטן" שהוצאנו הספר יוצא בימים אלו לאור גם
באנגלית. כל המידע, הנתונים, העובדות וקריאת הכיוון לחזון הנגב. לרכישה מאובטחת לחצו כאן

 <<

פעילות שוטפת

אנחנו ממשיכים להלחם על הבית ברחבי יו"ש. אחרי השומרון ובנימין התחלנו חלוקה של חוברת
בישובי גוש עציון במטרה לעורר את המודעות להשתלטות הבלתי חוקית הנרחבת המתרחשת

סביב הישובים. קראו עוד >>

השתתפנו בכתבת המגזין של יאיר שרקי ומוחמד מג'אדלה על הדרום הפרוע, שהתפרסמה
במהדורה המרכזית של חדשות 12. הוכחנו איך בדואיסטן מתחילה מבנייה לא חוקית, מתגלגלת

ללינצ'ים שמבצעים ביהודים שנוסעים על הכבישים, לדקירות - כששוחטים יהודים ברחובות באר
שבע וממשיכה לכנופיות הפשע שיורות גם ברהט ובסורוקה. צפו >>

הגשנו עתירה חדשה לבית המשפט המחוזי כדי לבטל את הפרקטיקה של המנהל האזרחי
המאפשרת לרשות הפלסטינית לקדם תוכניות להלבנת כפרים לא חוקיים בשטחי C ביהודה

ושומרון. קראו את העתירה >>

https://tickchak.co.il/26417/en
https://tickchak.co.il/26417/en
http://en.calameo.com/read/006964862d07dda307a03
https://en.calameo.com/read/006964862d07dda307a03
https://youtu.be/r340YnHoV8E
https://youtu.be/r340YnHoV8E
http://www.regavim.org.il/legal_library/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A9%D7%A4-2074-22/
https://www.regavim.org.il/legal_library/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A9%D7%A4-2074-22/
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אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

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

לאחר עשרים שנה של מאבק קבע בג"ץ כי ניתן לפנות מאות פולשים פלסטינים שפלשו לשטח
אש 918, שטח אימונים של צה"ל בדרום הר חברון. התיק המסועף שנידון בהליכים שונים

התבסס רובו ככולו על פייק ניוז שהמציאו ארגוני השמאל הקיצוני והרשות הפלסטינית. קראו עוד
 <<

הרצאות וסיורים

סיירנו יחד עם חברי שדולת ארץ ישראל בכנסת ברחבי גוש מערבא שבשומרון. דיברנו על
היקפי הבניה הבלתי חוקית באיזור, על היעדר התגובה המערכתית מצד מדינת ישראל, ועל

תופעת האכיפה הבררנית כלפי בניה ישראלית. בסיור השתתפו חברי כנסת רבים ובהם יושבי
ראש השדולה אורית סטרוק ויואב קיש, שמחה רוטמן, איתמר בן גביר, יולי אדלשטיין, ניר

ברקת, יוסי טייב, עמיחי שיקלי, עידית סילמן ויום טוב כלפון.

יצאנו עם חוג ידידי רגבים לסיור מעמיק בעקבות המצב בנגב. דיברנו על העדר האכיפה, הבניה
הנרחבת הלא חוקית, הפזורה הבדואית, וגם על הפתרונות שרגבים מציעה. נפגשנו גם עם

תנועת ריבונות, כתבי עיתונות שונים והעברנו הרצאות במכינות רבין, תבור והשחר. 

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

https://www.regavim.org.il/%D7%96%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%97-%D7%A8%D7%A7-20-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%A3-%D7%A1%D7%95%D7%A3-%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A7-%D7%9C%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9F/
https://www.regavim.org.il/%D7%96%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%97-%D7%A8%D7%A7-20-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%A3-%D7%A1%D7%95%D7%A3-%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A7-%D7%9C%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9F/
https://www.facebook.com/watch/?v=506052284273871
https://www.facebook.com/watch/?v=506052284273871
https://chat.whatsapp.com/EzGZ4ZgNgaXKl1i15Yb2k1
https://www.jgive.com/new/he/ils/collect/donation-targets/68379/amount
https://www.jgive.com/new/en/ils/collect/donation-targets/68379/amount
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


להסרה | דווח כספאם

http://app.activetrail.com/OptOut.aspx
http://app.activetrail.com/SpamAbuse.aspx

