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חאן אל אחמר

בג"ץ אישר את בקשת המדינה, לקבל דחיה נוספת בת חצי שנה להצגת המתווה לפינוי חאן אל
אחמר, תוך מתיחת ביקורת חריפה במיוחד על התנהלותה. ההחלטה ניתנה בעתירה השישית

שהגשנו בדרישה לפינוי המתחם הבלתי חוקי, המהווה את מאחז הדגל של הרשות הפלסטינית
במסגרת ההשתלטות על שטחי C.  קראו עוד >>

פעילות שוטפת

הצלחה! בעקבות עתירה מהירה שהגשנו לבג"ץ החל המנהל האזרחי בעבודות הריסה ואכיפה
לציר שהרשות הפלסטינית סללה לאורך נחל חלץ בגוש עציון.  קראו עוד >> 

מעלה המוגרבים הינו הכניסה היחידה המיועדת לעליית יהודים ותיירים להר הבית. בשנת 2004
התמוטט הכבש הישן, ואושרה תב"ע הכוללת גשר קבע, אך בלחץ הוואקף והירדנים הוקם גשר

"זמני" שהפך לאחרונה למסוכן מאוד. ושוב, בגלל חשש מאלימות מוסלמית, החליט רה"מ לשפץ
את הגשר הישן במקום לדאוג לפתרון קבע. הגשנו עתירה מהירה לבית המשפט להפסקת

העבודות שנעשו ללא התר באתר ארכיאלוגי, וקידום פתרון הקבע החוקי. קראו עוד בכתבה
שהתפרסמה במקור ראשון >> 

https://trailer.web-view.net/Show/0X7B6B5F0839DD8557B80F71B12AA23DE213123DF1C3852DEB2B18D517183476B3.htm0XBED32CBE05672EE9BD0D87995D4082DD49A26E9041A5FDCE61016DFBD62595F2552835B8FF6C759D.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%91%D7%92%D7%A5-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8-%D7%93%D7%97%D7%99%D7%94-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%97%D7%90%D7%9F-%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%97%D7%9E%D7%A8/
https://www.regavim.org.il/%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%9C-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%A8-%D7%9E%D7%93%D7%99-%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%93%D7%99/
https://www.makorrishon.co.il/news/386679/


פנינו לשרי הממשלה בדרישה לדחות את הצעת החוק של מפלגת רע"מ המבקשת לחבר
עשרות אלפי מבנים לא חוקיים לרשת החשמל, ובכך למחוק את אחד מכלי האכיפה

המשמעותיים שיש למדינה מול התופעה הזו. קראו עוד >> 

קראו את טור הדעה שכתב מאיר דויטש, מנכ"ל רגבים, לישראל היום >>

בית המשפט נזף במדינה: הפסיקי להשתמש בתעלולים משפטיים. לאחר שלוש עתירות
שהגשנו לבית המשפט בעקבות אי שימוש ב"צו לסילוק מבנים חדשים" על ידי המנהל האזרחי, 

הורה בית המשפט למדינה להשיב מדוע לא נעשה שימוש בצו כנגד בניה בלתי חוקית.  קראו
עוד >>  

עתירה חדשה: המנהא"ז מקפיא הליכי הריסה של מבנים לא חוקיים לאחר שהפולשים מגישים
אין ספור בקשות להתר, ערעורים ובקשת שינוי תב"ע. כל הגשת מסמך גורמת למנהל להקפיא

אוטומטית את הליכי ההריסה זאת למרות שלפי החוק אפשר לאכוף. קראו עוד בכתבה
שהתפרסמה ב"מקור ראשון" >>

https://www.regavim.org.il/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%91%D7%90%D7%A1/
https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/4624236
https://www.regavim.org.il/%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A9%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%93-22/
https://www.regavim.org.il/%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A9%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%93-22/
https://www.makorrishon.co.il/news/400053/


זה לקח שנה אבל בסוף זה קרה: המנהל האזרחי החל בעבודות הריסה וחסימת כביש הכורכר
שנפרץ בבקעת הירדן עוד בחודש נובמבר בשנה שעברה על ידי הרשות הפלסטינית. קראו עוד

<<

נאבקים בהשתלטות הרש"פ: בחינה של המפות שפירסם משרד הביטחון מאשרת את מה
שאנחנו אומרים כבר שנים - הפלישה לאדמות בשטחי C, מתוכננת ומתוזמנת להשתלטות

הרש"פ על שטחים אסטרטגיים ונקודות קריטיות בשטח. קראו עוד בכתבה שהתפרסמה במקור
ראשון >>

עשיה ציבורית 

ערכנו לחברת הכנסת גלית דיסטל-אטבראיין סיור ברחבי הנגב. דנו בבעיות הרבות הקיימות
היום בנגב, בניהן בעיית תביעת הבעלות, הבניה הלא חוקית, האלימות הגואה וחוסר המשילות.

דיברו גם על הסכנה הגדולה הקיימת בהלבנה עשרות אלפי מבנים לא חוקיים הקיימים היום
בפזורה הבדואית בעוד מגרשים מסודרים קיימים ללא דורש בעיירות החוקיות. 

סיירנו ברחבי יהודה ושומרון עם חברי שדולת ארץ ישראל בכנסת סביב הנושא המורכב של
המערכה על שטחי C, השתלטות הרשות הפלסטינית על ידי בניית בתי ספר וקביעת העובדות

בשטח. במהלך הסיור השקנו בפני חברי הכנסת את דו"ח בתי הספר שהוצאנו בנושא
ההשתלטות. קראו עוד >>

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

https://www.youtube.com/watch?v=puIaYnk8BRg&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%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94-%D7%91%D7%91%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%98%D7%99-%D7%91%D7%91%D7%A7%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F-%D7%A0/
https://www.makorrishon.co.il/news/388949/
https://www.regavim.org.il/%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%97%D7%93-%D7%9C%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%9D-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D/
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