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בדואיסטן

אחרי שנים של אובדן המשילות בנגב, הפקרות מוחלטת וכאוס בכל רחבי הדרום אנחנו יוצאים
בקמפיין מימון המונים ל"בדואיסטן", ספר שיסביר לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת (וגם את

מה שלא), כדי להבין איך הגענו למצב הזה ואיך המדינה צריכה לפעול כדי להציל את הדרום.
לחצו כאן לתמיכה >> 

פעילות שוטפת

לפני כשנה הגשנו עתירה לבית המשפט שתבטל את "איסור מכירה לזרים", חוק גזעני המונע
מיהודים לקנות קרקע ביהודה ושומרון. לאחרונה הודיע שר הביטחון גנץ לבג"ץ כי אין בכוונתו

לבטל את החוק – זאת בניגוד לעמדת גורמי המקצוע במשרדו ושרי הביטחון שקדמו לו. אנו
ממתינים לדיון בבג"ץ  בנושא זה. צפו בראיון שהתפרסם ב"כאן", וקראו עוד >>

https://trailer.web-view.net/Show/0XA89D73503C7538DD8BF0CDABF1FF153A13123DF1C3852DEB2B18D517183476B3.htm0XFBA66B36CB0704CA38C3A597BF2096FB993502302F70155A61016DFBD62595F2552835B8FF6C759D.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://givechak.co.il/21119?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=regavimpostnews122311&utm_term=regavimpostnews122311&utm_content=regavimpostnews122311&fbclid=IwAR05gAJS0AfDjW8dmzfsCD4atYuhk7MyQBrPSAJusR5nmP7mi5WeOytO7_o
https://youtu.be/rktG27tLkLM
https://www.inn.co.il/news/530459


הצלחה! בעקבות עתירה שהגשנו לבית המשפט בדרישה לעצור את השתלטות הכפר דומא על
השטחים סביבו בוצעה אכיפה יעילה על ידי שימוש ב"צו לסילוק מבנים חדשים", והמבנים

נהרסו. קראו עוד >>

יצאנו עם כתב Ynet לסיור מיוחד בחממות הסמים של מדינת בדואיסטן, המוכרים יותר בתור
שטחי האימונים של צה"ל בבסיס צאלים, סיור שכמעט נגמר במפגש לא נעים עם חיילי המאפיה

הבדואים. צפו בסרטון וקראו את הכתבה >>

לאחר שהגשנו עתירה לבית המשפט בנוגע למנהרה סודית המחברת בין כנסיית דור מציון
לאכנסיית בית יוסף, נזף בית המשפט בעיריית ירושלים שלא סיפקה תשובות מספקות בדיון

בתיק. צפו בסרטון המספר את סיפור המנהרה הסודית וקראו עוד בכתבה שהתפרסמה ב"מקור
ראשון" >>

לאחר אירועי הפרעות בדרום, המשטרה עצרה וגיבשה ראיות כנגד העבריינים - אבל
הפרקליטות מבקשת להקל בעונשם, ובבתי המשפט משחררים אותם בעונשים קלים. ככה נראה

גול עצמי של מערכת אכיפת החוק. קראו את הטור של מאיר דויטש ב"ישראל היום". כאן >>

ראש ממשלת הרשות הפלסטינית מוחמד אשתייה האשים בועידת האקלים של האו"ם את
מדינת ישראל בזיהום "הטבע הפלסטיני". המצב, כמובן, לגמרי הפוך. צפו בסרטון.

https://www.regavim.org.il/%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94/
https://www.ynet.co.il/news/article/h1s2ahxiy
https://www.ynet.co.il/news/article/h1s2ahxiy
https://youtu.be/-izFiuVSXbo
https://www.makorrishon.co.il/news/426297/?fbclid=IwAR0GHqRSZ1ZuzM5V2-jzhM4rCBHULsX8uvJLeYPPdUIxvBQ37jaDAYAxFeU
https://www.israelhayom.co.il/opinions/article/5532787
https://www.youtube.com/watch?v=hu6q0FLkayo&t=77s&ab_channel=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%91%D7%99%D7%9D
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לאחר שנים של אובדן המשילות בנגב ואחרי שנים של גניבות בלי פוסקות מבסיסי הצבא, צה"ל
פירסם כי הוא שינה את הוראות הפתיחה באש כך שחיילי צה"ל יוכלו להגן על עצמם ורכושם.

קראו עוד >> 

פעילות פרלמנטרית 

יצאנו יחד עם חברי שדולת ארץ ישראל לסיור דחוף ומשמעותי בהר חברון. יחד עם ההסתה
הגוברת משמאל כלפי ההתיישבות ביהודה ושומרון, אנחנו נאבקים לשמור על הריבונות דרך

הרגליים והכנסת. קראו עוד >>

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

https://www.facebook.com/watch/?v=308150800917013
https://chat.whatsapp.com/EzGZ4ZgNgaXKl1i15Yb2k1
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

