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 הנושאים המרכזיים בהם עסקנו החודש

עוצרים את ההתערבות הזרה ביהודה ושומרון. לאחר שהצגנו את הנתונים והדוחות של רגבים בנושא
בפני חברי הפרלמנט האירופי, הובלנו לכך שהוחלט ע״י האחראי לתקציב האיחוד להתלות (או להקפיא)

את הקצאת תקציבי האיחוד לשנת 2019 עקב הטיה אנטי-ישראלית בוטה, מימון פעילות בלתי-חוקית
ביו״ש, ותמיכה בגופים המזוהים עם ארגוני טרור. בנוסף הכריז שר הביטחון גנץ, כי ארגון 'סמידון'

הפלסטיני ששימש כצינור מימון עיקרי לפעילות ההשתלטות החקלאית בשטחי C מוגדר כארגון טרור.
קראו כאן, וכאן >> 

ועידת 'המלחמה השקטה': יחד עם העיתון מקור ראשון יזמנו כנס וירטואלי מיוחד בנושא המלחמה
השקטה המתנהלת בשטחי יהודה ושומרון. שרים, חברי כנסת, אישי ציבור, עיתונאים ופעילים במערכה על

השטחים הפתוחים דיברו על ההשתלטות הפלסטינית, הבחישה האירופית ועל הקשר לארגוני החרם -
ובעיקר - כיצד מדינת ישראל יכולה וחייבת לעלות להתקפה. צפו>>

נערכים לבחירות. במסגרת ההיערכות לבחירות, וחשוב מכך, ההיערכות להקמת ממשלה לאחריהן הגשנו
תכניות עבודה בנושא המערכה נגד ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C, בנוגע לסוגיית הפזורה הבדואית

בנגב והמאבק בפשיעה החקלאית. את התוכניות העברנו למפלגות השונות כדי שישמשו אותן במהלך
קמפיין הבחירות ובעיקר במשא ומתן הקואליציוני והכנסתן לקווי היסוד של הממשלה הבאה. בנוסף יצרנו

מוסף בחירות מיוחד יחד עם מקור ראשון על מנת להציף עניינים אלו לסדר היום.

חקלאי מושב נבטים חזרו לעבד את אדמתם. תקופה ארוכה שתושבי נבטים סבלו מוונדליזם, איומים
ופלישות לשטח שלהם. שגרה חייהם נהרסה לחלוטין והם פנו לעזרתנו. לאחר לחץ רב שהפעלנו על

הרשויות בוצעה אכיפה במקום ולאחרונה הפולשים הבדואים שפלשו לשדות נבטים סולקו, הסככה
שהוקמה בשטח נהרסה והאיום סוף סוף הוסר. קראו עוד >>

עתירת חופש מידע: חיבורי חשמל ביו"ש. עתרנו לבית המשפט המחוזי בירושלים לאחר שהמנהל
האזרחי סירב לספק מענה על היקף חיבורי החשמל שמבצעת לכאורה 'חברת חשמל מזרח ירושלים'

הכפופה לחוק הישראלי, המחברת לרשת אלפי מבנים פלסטיניים בלתי חוקיים ביהודה ושומרון. קראו עוד
<<

איפה ואיפה בבג"ץ: עתירת ביר הדאג'. למעלה מעשור שאנחנו מנהלים הליכים משפטיים מול פולשים
בדואים שפלשו לקרקע יהודית פרטית בנגב. בעלי הקרקע שעתרו יחד איתנו ביקשו לקצוב למדינה לוח
זמנים לפינוי הקרקע עליה הוקמו במשך השנים כבר מאות מבנים בפזורת ביר הדאג' - בירת הפשע של

הנגב. גם הפעם בית המשפט העליון דחה את העתירה. קראו עוד >>

תמיד בשטח. גם החודש העברנו סיורים לחברי הכנסת ביהודה ושומרון ובנגב. במהלך הסיור הגענו
לנקודות תצפית אסטרטגיות, בהן סקרנו את השטח, הצפנו את הבעיות השונות ואת מתווי הפתרון. החודש

סיירו איתנו ח"כ צבי האוזר, ח"כ אריאל קלנר וחברי סיעת הציונות הדתית. בנוסף, קיימנו פגישת עבודה
עם השר לביטחון פנים,  אמיר אוחנה

חדשות טובות: קק"ל תגאל קרקעות ביהודה ושומרון. קרן קיימת לישראל שהוקמה בשנת 1901
במטרה לקנות ולגאול קרקעות בארץ ישראל החליטה לאחרונה כי תתחיל לגאול קרקעות ביהודה ושומרון

באופן ישיר, מה שנמנע ממנה עד היום. צפו בכתבה >>

הריסת העתיקות בחירבת פארסין נמשכת. לפני כחודש סיפרנו לכם על הפלישה ועבודות הבניה שנעשות
על ידי משפחה באתר הארכיאולוגי המוכרז "חירבת פארסין", הסמוך ליישובים קציר וחרמש. פעולות

אכיפה מינימליות שביצע המנהל האזרחי במקום, לא עצרו את הרס העתיקות. קראו את הכתבה בישראל
היום וצפו בסרטון שהוצאנו ^^

מדברים על המשילות בנגב. לאחר שנים בהן אנחנו מציפים את סוגיות אובדן המשילות בנגב בכנסת,
בשטח, בבתי המשפט ובתקשורת, בפעם הראשונה נושא זה ניצב במרכז השיח הציבורי לקראת מערכת

הבחירות. המפלגות השונות מתייחסות לנושא ולצורך במתן פתרונות מעמיקים ומקיפים לעתיד הנגב.  

ממשיכים להלחם על עתידן של אדמות המדינה. השתתפנו בכנס שקיימה תנועת ההתיישבות "אמנה"
בנושא המערכה על הקרקע ביהודה ושומרון. הצגנו בפני משתתפי הכנס את היקפי ההשתלטות שמבצעת

הרשות הפלסטינית בשטח, הודות למעורבות הגסה של האיחוד האירופי. צפו>> 
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