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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 <<

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  Ynetלסיור 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.

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:
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