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For English - click here!

דו"ח מבקר המדינה

דו"ח מבקר המדינה על מצב המשילות בנגב יצא וכתב בקול רם את מה שאנחנו טוענים כבר
שנים: אין משילות בנגב. בין הסוגיות הקריטיות שנכתבו בדו"ח היה אפשר למצוא פגיעות

במאות מיליוני שקלים בתשתיות מדי שנה, אי גביית ארנונה, סוגיית הפרוטקשן כשלי הסדרת
הפזורה, ועוד. עוד על דוח המבקר וחמשת ההמלצות שלנו להשבת המשילות >>

פעילות שוטפת

הצלחה! בעקבות העתירה שהגשנו לבית המשפט על מתחם העסקים הפיראטי בכניסה הצפונית
לירושלים שמנע את הרחבת הכביש וגרם לפקקים בלתי נגמרים, בוצעה הריסה נרחבת במתחם

על ידי כוחות הביטחון ועיריית ירושלים, והפקקים יוחלפו בכביש רחב ובטיחותי.  קראו עוד >> 

בג"ץ למדינה: "Enough is enough". לאחר שש עתירות שהגשנו בעשור האחרון, בדרישה
לממש את צווי ההריסה שהוצאו לחאן אל אחמר ואינספור דחיות מצד המדינה, בג"ץ נתן ארכה

נוספת למתן תשובת המדינה על מועד הפינוי, אך הדגיש בהחלטתו "ולא עוד". קראו עוד >> 

https://trailer.web-view.net/Show/0X504E0794EC89F2D11C98790D9B4962A113123DF1C3852DEB2B18D517183476B3.htm0XFBA66B36CB0704CA039401562E847D7F02C47BF70DCBD1BC61016DFBD62595F2552835B8FF6C759D.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://youtu.be/ZvsPFhZW9JM
https://www.regavim.org.il/%D7%90%D7%96%D7%A2%D7%A7%D7%AA-%D7%90%D7%9E%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A9/
https://www.regavim.org.il/%D7%94%D7%9C%D7%97%D7%A5-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%A2%D7%91%D7%93-%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%98%D7%99/
https://www.regavim.org.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99/


המדינה הצהירה בעבר כי מבנה בית ספר לא חוקי שהקימה הרשות הפלסטינית צמוד לאתר
ההרודיון מסכן חיי אדם ודינו להיהרס - אך הוא עדיין עומד על תילו. הגשנו עתירה חדשה לבית

המשפט בדרישה לאכיפת החוק ושמירת אתר המורשת חשוב זה. לכתבה במקור ראשון >>

חופש מידע: עתירה שהגשנו לבג"ץ לפני עשור חשפה כי המועצות הבדואיות בדרום מעולם לא
דרשו מתושביהן לשלם ארנונה. המדינה והמועצות התחייבו בבג"ץ כי הגביה תצא לדרך, אבל

מועצת אל קסום מתעלמת מדרישתנו לקבלת הנתונים שיוודאו שגביית הארנונה מתרחשת.
הגשנו עתירת חופש מידע בדרישה לחשיפת הנתונים. 

כנסים והרצאות

בתום שנות עבודה ארוכות, יצא לאור הכרך החדש של "דיני יהודה ושומרון" שהוציא לאור מכון
המחקר שלנו "מרכז אדם ואדמה". הספר הושק בכנס חגיגי שכלל פאנל סוער של ארבעה שרי

משפטים בדימוס, בסוגיות יהודה ושומרון והיחס לאקטיביזם השיפוטי.  קראו עוד >>

שדולת ארץ ישראל בכנסת שאנו שותפים בפעילותה, הושקה בכנסת בדיון שעסק במשילות
ובביטחון אישי בארץ, וביציאה לסיור למידה מעמיק בנגב סביב נושא הפזורה הבלתי חוקית

בנגב, סוגיות המשילות ומאורעות תשפ"א. קראו עוד פה ופה >>

https://www.makorrishon.co.il/news/368809/
https://youtu.be/pbwJut4J16c
https://www.regavim.org.il/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98/
https://www.regavim.org.il/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%91/
https://www.regavim.org.il/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93-%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%94-24/
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אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

השתתפנו בכנס ועידת הקיץ של עיתון "בשבע" שהתקיים בירושלים. לקחנו חלק בשני
המושבים המרכזיים: כיצד מדינת ישראל תמנע את חזרתם של פרעות תשפ"א, ועל השתלטות

הרשות הפלסטינית על השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון. קראו עוד >>

אירחנו את אנשי השטח ורכזי הקרקעות של המועצות האזוריות ביהודה ושומרון לסדנה
משפטית ומקצועית בנושא חוקי המקרקעין ביו"ש במטרה להעניק להם את הידע וארגז הכלים

המשפטיים הנוגעים לדיני המקרקעין והחקיקה ביהודה ושומרון קראו עוד >>

עשיה ציבורית 

יצאנו עם תנועת "הביטחוניסטים" לסיור למידה בנגב, בהשתתפות תא"ל אמיר אביבי, תנ"צ
זיוה אגמי-כהן, אל"מ טל בראון, סא"ל מרדכי קידר, סא"ל מוריס הירש ונציגים נוספים מהחטיבה

להתיישבות. קראו עוד >> 

ירדנו לנגב עם כתבים פוליטיים מגלובס, ישראל היום, מקור ראשון, קול ברמה, עורך העיתון יום
ליום, ועוד. דיברנו על הפזורה הבלתי חוקית וסקרנו את הסוגיות הבוערות בנגב ואת העדר

המשילות. 

https://youtu.be/hCiM76PtzF8
https://www.regavim.org.il/%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90-%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%A2/
https://www.regavim.org.il/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90-%D7%9E%D7%A9%D7%A4/
https://www.facebook.com/regavim/posts/5932477943491451
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
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https://app.activetrail.com/ShowCampaignAccessibility.aspx
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