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בעקבות עתירה שהגשנו, בג"ץ הורה למדינה לעדכן את עמדתה בנוגע לתיקון החוק הירדני
הגזעני התקף עדיין ביו"ש, שאינו מאפשר ליהודים לרכוש קרקעות ביהודה ושומרון. קראו עוד

<<

לאחר שורת תלונות ששיגרה המחלקה המשפטית שלנו על השייח' המסית אלבאז מלוד, עצרה
המשטרה את השייח' לחקירה, אך נראה שהפרקליטות בחרה להגיש נגדו כתב אישום דליל

במיוחד וזאת למרות שהוא שיחק תפקיד מרכזי בליבוי אש השנאה וגילויי האלימות נגד
האוכלוסייה היהודית במאורעות תשפ"א בלוד. לכל הפרטים, קראו עוד בכתבה שהתפרסמה

ב"מקור ראשון" >>

סוף לפקקים? בעקבות עתירה שהגשנו המדינה הציגה לבית המשפט דוח סודי, המלמד על
תכנית מבצעית לאכיפה נרחבת לפינוי מתחם עסקים בלתי חוקי בכפר חיזמה המונע את הרחבת

הכניסה הצפונית לירושלים. קראו עוד >>

https://trailer.web-view.net/Show/0XF8F689DE8F282F13E39A4A3E34AAD1ED13123DF1C3852DEB2B18D517183476B3.htm0XFBA66B36CB0704CA5BCAD438CDF7E29DEDAECB392AEEDBFA61016DFBD62595F2552835B8FF6C759D.htm
https://www.regavim.org.il/%D7%AA%D7%9E%D7%9B%D7%95-%D7%91%D7%A0%D7%95/
https://www.jgive.com/new/en/usd/external/charity-organizations/1170
https://regavim.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/
https://www.regavim.org.il/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%96-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99-2021/
https://www.regavim.org.il/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%96-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99-2021/
https://regavim.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/
https://www.makorrishon.co.il/news/371931/
https://regavim.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/
https://www.regavim.org.il/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%96-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99-2021/


עתירה חדשה: הרשות הפלסטינית סוללת ציר אסטרטגי שחותך את החיבור בין ירושלים לגוש
עציון. צפו בסרטון מהשטח >>

עתירה חדשה: הכפר א סאוויה מתרחב בניגוד לחוק ולהסכמי אוסלו, על אדמות סקר ובמימון
תקציב אירופאי נרחב. צפו בסרטון שהוצאנו >>

הצלחה! בעקבות עתירה שהגשנו בדרישה לאכיפה מיידית נגד מבנה בלתי חוקי שאיים על
האתר הארכיאולוגי סמוך לעיר אריאל, המתחם נהרס והפלישה פונתה. קראו עוד בכתבה

שהתפרסמה ב"מקור ראשון" >>

לאחר שחשפנו כי תושב העיר כסייפה המחזיק וילה בעיר השתלט על שטח ענק בפזורה ובנה
מבני מגורים לא חוקיים -  המתחם נהרס ופונה. קראו עוד >>

חשפנו בערוץ 12 כיצד הוקמה מגרטה מזהמת לפירוק אוטובוסים של אגד, במעמקי שטח
אימונים של צה"ל במערב בנימין. לאחר החשיפה בוצעה אכיפה נרחבת במקום. קראו עוד >>

https://www.facebook.com/regavim/posts/5926465940759318
https://www.facebook.com/regavim/posts/5838629449542968
https://youtu.be/-izFiuVSXbo
https://www.facebook.com/regavim/posts/5926465940759318
https://regavim.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/
https://www.makorrishon.co.il/news/367509/
https://www.youtube.com/watch?v=1bdcyHXd2IY&ab_channel=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%91%D7%99%D7%9D
https://www.regavim.org.il/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%96-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99-2021/
https://www.regavim.org.il/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%96-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99-2021/
https://regavim.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/
https://www.mako.co.il/news-money/2021_q2/Article-c413953e2d40a71027.htm
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להסרה | דווח כספאם

חופש מידע הוא חלק בלתי נפרד מהעבודה שלנו ברגבים ואנחנו מאמינים שהשקיפות הכרחית
לניהולה התקין של המדינה. בחודשים האחרונים הגשנו כמה בקשות של חופש מידע קריטיות

למנהל האזרחי שדחה אותנו עד כמה שהחוק אפשר לו, וגם לאחר מכן – עדיין לא קיבלנו
תשובות. בעקבות כך, הגשנו בחודש האחרון שלוש עתירות חופש מידע לבית המשפט בדרישה

שיחייב את המנהל האזרחי להעניק לנו את כלל המידע המבוקש, בהתאם לחוק. קראו על
העתירה נגד חמ"ל C, ובפירוט על שאר העתירות >>

בחודש האחרון פעלנו רבות בשטח, בתקשורת ובבתי המשפט כדי להחזיר
את הריבונות לשטח. לקחנו חלק בהדרכת עשרות צעדות שהתקיימו ברחבי

יהודה ושומרון להעלאת המודעות למערכה על שטחי C, קיימנו הרצאות
שונות לחברי מכינות ולתושבי גוש עציון, העברנו סיור משמעותי לעשרות

אנשי תקשורת זרה בנגב, ונפגשנו עם אליישיב רייכנר, עיתונאי מקור
ראשון, לשיחה צפופה על הסדרת הפזורה הבדואית.

קראו עוד על הפעילות הענפה שלנו בחודש האחרון >>
 

https://regavim.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/
https://www.inn.co.il/news/498271
https://www.regavim.org.il/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%96-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99-2021/
https://www.regavim.org.il/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%96-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99-2021/
https:////www.jgive.com/new/he/usd/external/charity-organizations/1170
https://www.jgive.com/new/en/usd/external/charity-organizations/1170
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

