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ביטול "נוהל מוכתר"

השג היסטורי!  4שנים לאחר שיצאנו למאבק לביטול נוהל מוכתר המושחת והמפלה ,המהלך
הושלם והנוהל סוף סוף בוטל .הנוהל קבע שבמזרח ירושלים אין צורך להביא אישורי טאבו על
קרקע ומספיק לסמוך על מוכתר הכפר .הנוהל גרר תעשיית זיופים עצומה של גניבות אדמות
מדינה .קראו עוד בכתבה המלאה שהתפרסמה ב"גלובס"<<

פעילות שוטפת

בדיון שיזמנו יחד עם חברי הכנסת עמיחי שקלי ,יואב קיש ואוריאל בוסו בעקבות אלימות של
שוטרים נגד אזרחים שומרי חוק ,שמענו עדויות רבות על אלימות ,מעצר שווא ולקיחת
נשק .אנחנו מצטרפים לקריאה של ח"כ מרב בין ארי ,יו"ר הועדה לביטחון פנים ,בדרישה להציב
יועץ מיוחד שיעסוק באלימות נגד אזרחים .בנוסף ,דרשנו כי המחלקה לחקירות שוטרים תחקור
עד תום שורה של מקרים בהם שוטרים בני מיעוטים התבטאו באמירות לאומניות כלפי אזרחים.
צפו בחלקים מהדיון <<

עתירה חדשה שהגשנו יוצאת נגד התעלמות המנהל האזרחי מהבניה המאסיבית על קרקעות
משה זר שבקרני שומרון .המנהל האזרחי מסתתר תחת אצטלה של טענת "סדרי עדיפויות" תוך
שהוא מאפשר ביודעין השתלטות על קרקעות פרטיות של יהודים .הקשיבו לראיון המלא של
מאיר דויטש ,מנכ"ל רגבים ,בכאן רשת ב' <<

כשהעבריין מלכלך ,שישלם! הגשנו עתירה חדשה לבית המשפט לאחר שהמנהל האזרחי ניקה
מזבלה פיראטית ענקית בעלות של מאות אלפי שקלים ,כאשר האזרחים משלמי המיסים נושאים
בעלות ניקיון האתר .המנהל האזרחי נמנע מלהגיש כתבי אישום נגד העבריינים ואף לא דרש
מהם לשלם את עלות הניקיון ,זאת למרות שזהות העבריינים ידועה לו .קראו עוד בכתבה
שהתפרסמה בישראל היום <<

 5שנים של מאבק משפטי הגיעו לסיומן כאשר בתחילת החודש סולקה הפלישה "לאדמות
הבילויים" בגדרה .הרשות לאכיפה במקרקעין הרסה את המתחם של חמולת אבו עסא ,מתחם
שפנינו עליו ועתרנו נגדו לפני חמש שנים לאחר שהוקם בצורה לא חוקית על ידי ערבים ובדואים,
תוך השתלטות אגרסיבית על קרקעות פרטיות .צפו במצלמה הנסתרת שצילמנו בזמנו
והתפרסמה בישראל היום וקראו עוד להרחבה <<
)קרדיט תמונה :הרשות לאכיפה במקרקעין(

לאחר שבמשך תקופה ארוכה התבצעה בנייה לא חוקית מאסיבית באתר הארכאולוגי "ארמונות
החשמונאים" שבבנימין ,בוצעה באתר אכיפה נרחבת וחלק מהמבנים נהרסו .אנחנו ממשיכים
לעקוב אחרי התפתחות האכיפה ומצפים מהמנהל האזרחי להשלים אותה בהקדם .להרחבה <<

השתלטות ובניה בלתי חוקית של תושבי הפזורה הבדואית  -יחד עם הסתה פרועה לטרור
מובילים לאובדן הריבונות והמשילות בנגב .צפו בכתבה בערוץ << 14

איש עסקים מערערה פנה אלינו לעזרה בעקבות תקיפות ואיומים אותם הוא חווה במשך כעשור,
בעקבות קבלת קרקע לתעשייה ביישוב ערערה במכרז של רמ"י .עבריינים הטוענים לבעלות על
הקרקע אינם מאפשרים לו להשתמש בה וזאת למרות שבית המשפט פסק שמדובר באדמות
מדינה .צפו בכתבה שהתפרסמה בכאן << 11

בכנס השנתי של רגבים החלטנו להעניק אות הוקרה למפעל חיים לפרופסור ארנון סופר,
שהשקיע את כל חייו להבנת הסוגיות הדמוגרפיות והאסטרטגיות בישראל ,אותן חקר במשך
עשרות שנים .לאחר שנבצר מפרופסור סופר להדרים לירושלים ,הצפנו והגענו אל ביתו שבחיפה
כדי להעניק לו את מגן ההוקרה.

הרצאות וסיורים

גם החודש המשכנו להעביר לח"כים ,כתבי תקשורת ,מכינות וקבוצות נוספות סיורים ברחבי
הנגב ,יהודה ושומרון .סיירו איתנו :חנן גרינווד מישראל היום ,יובל אגסי מכאן  ,11אריאל עידן
מערוץ  ,14מיכאל האוזר מהארץ ,ח"כ גלית דיסטל מהליכוד ,ח"כ יסמין סאקס פרידמן מיש עתיד,
מכינת רבין ,מכינת תבור ,מכינת השחר ,מכינת הנגב ,קבוצות שהגיעו מארה"ב ,חוגי בית
באלעזר ,מעלה אדומים וכפר עציון ועוד.

רוצים לקבל את העדכון החודשי לנייד? הצטרפו לקבוצת הוואצטאפ השקטה
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