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נלחמים על הבית

 יצאנו בקמפיין נרחב וחלוקת אגרות לתושבים ברחבי יהודה ושומרון במטרה להגביר את
החשיפה למצב השתלטות הרש"פ על שטח C. התחלנו בישובי בנימין ובחודש הקרוב נעבור גם

לשומרון ולגוש עציון . בואו ותציצו בחוברת של תושבי בנימין ובחוברת של שומרון>>

פעילות שוטפת

הצלחה! בזכות עירנות וקריאה מהירה לצה"ל ולמשטרת ישראל, בלמנו ניסיון של חברת החשמל
של הרשות הפלסטינית לחבר שכונה לא חוקית לתשתיות חשמל. צפו בסרטון.

בתום הצבעה סוערת במיוחד הכנסת אישרה את חוק החשמל של מפלגת רע"מ, שיאפשר לחבר
עשרות אלפי מבנים לא חוקיים לתשתיות חשמל, מים וטלפון. צפו בראיון בכאן 11 וקראו מדוע

מדובר ב"חתול בשק" שיפגע קשות בשלטון החוק  >>

בג"ץ דן בעתירה שהגשנו בדרישה לביטול "איסור מכירת קרקע לזרים", החוק הגזעני המונע

https://trailer.web-view.net/Show/0XCBDCAEA7DD21ACA2231C02A0837E988F13123DF1C3852DEB2B18D517183476B3.htm0X42A9C540DF4EF624F0FCFB6AEE29CB2BD84BF390EBC66C8161016DFBD62595F2552835B8FF6C759D.htm
https://www.jgive.com/new/he/ils/collect/donation-targets/68379/amount
https://www.jgive.com/new/en/ils/collect/donation-targets/68379/amount
https://en.calameo.com/read/0056590243052edff44dd
https://en.calameo.com/read/0069648624225bdbc2f5f
https://en.calameo.com/read/0056590243052edff44dd
https://www.facebook.com/watch/?v=613720886526606
https://youtu.be/z0aOQTVh1iM
https://www.regavim.org.il/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%A7/


מיהודים לקנות קרקע ביו"ש. בתום דיון ממושך בג"ץ הודיע למדינה כי הוא נוטה להוציא כנגדה
צו על תנאי, והורה לנו להגיש הודעה מעודכנת שלאחריה יקבע דיון המשך. קראו עוד >>

הממשלה הפסיקה את עבודות קק"ל לאחר פרעות הבדואים בדרום. ההתקפלות של הממשלה
מהווה רוח גבית לגל הטרור והאלימות הבא, ולהמשך תשלומי הפרוטקשן של המדינה למנסור

עבאס. צפו בסרטון שהוצאנו כמה שעות לפני ההתקפלות, ובכתבה שהתפרסמה לאחר מכן
במקור ראשון >>

הביוב של כפר בידיא ופסולת מפעל בטון הפועל בכפר מוזרמים אל נחל קנה וגורמים לזיהום
סביבתי מחריד בנחל, ובשמורת הטבע הגדולה בשומרון. למרות שהתרענו בפני הרשויות לא

<< YNETנעשה דבר. קראו את הכתבה שהתפרסמה ב

הגשנו התנגדות משפטית מקיפה כנגד תמ"א 52/1 המבקשת להלבין מחצבות פיראטיות
ביהודה ושומרון, להגדילן באלפי דונמים נוספים ולאפשר חציבה פרועה ביהודה ושומרון בניגוד

לתנאי הסף הנדרשים במדינת ישראל. אישור התכנית יוביל לפגיעה אנושה בטבע, באיכות
הסביבה ובאתרי מורשת. קראו כאן >>

לאחר שחשפנו כי ממשלת שוויץ מימנה הקמת בית ספר לא חוקי בכפר כיסאן, הוצאנו מכתב
לממשלת שוויץ בדרישה להימנע מהפרת החוק ועקרון אי ההתערבות. קראו בכתבה

שהתפרסמה בישראל היום את התגובה שקיבלנו >>

https://twitter.com/Regavim_IL/status/1476130753088040968?t=DUxgKBTi6vu6bLZ5Yzk6Cg&s=19
https://www.facebook.com/watch/?v=3215044868725342
https://www.makorrishon.co.il/news/446533/?fbclid=IwAR1vCPe9eoxCkzADbyIkThxyqe-_ydo3HWmyZa35lahsvd8eLAx8-7f_phE
https://www.ynet.co.il/environment-science/article/by71nnjcy
https://www.now14.co.il/%D7%A8%D7%92%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%92%D7%B4%D7%A5-%D7%9E%D7%97%D7%98%D7%A3-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A2/
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/6742618?fbclid=IwAR1iL9YUKiaWu5-TYRQPZi4GBiSnHcBpG4LqIaj_p4dEDwA6CxESYpMiBOg


שנים של פגיעה סביבתית, לחינם. בעתירה שהגשנו יחד עם חברינו ב"ירוק עכשיו" התקשו
שופטי בג"ץ להאמים שהמדינה השקיעה מיליונים לפני יותר מעשור בבניית בבניית מתקן טיהור

שפכים משותף לעפרה ולכפרים ערבים, אולם הוא לא הופעל עד היום - ומיליוני קוב ביוב גולמי
זרמו לאקוויפר. קראו עוד >>

עדכון חאן אל אחמר: השבוע פורסם בכלי התקשורת שהמדינה מתכננת להעביר את המאחז חאן
אל אחמר 300 מטר ממקומו הנוכחי, אל הצד השני של הכביש. זאת בעקבות תום הזמן שנתן
בג"ץ למדינה להשיב לעתירה שלנו. הזזת המאחז לא תפטור את הבעיה ותהווה גם היא בעיה

אסטרטגית קשה. צפו בסרטון שיסביר לכם בדיוק למה >>

פעילות פרלמנטרית 

יזמנו דיון חשוב בכנסת בעקבות דו"ח מבקר המדינה והפגיעה המתמשכת בתשתיות החשמל
והמים בדרום הארץ, במטרה להקים במשטרה יחידת אכיפה ייעודית להגנת התשתיות

הלאומיות. אנחנו מקדמים דיון המשך לשם התנעת היוזמה. צפו בסרטון שהוצאנו על הפגיעה
בתשתיות.

לאחר מספר רב של עדויות על שוטרים ממחוז דרום של משטרת ישראל שמתפטרים לאחר
תקופה של חוסר ריבונות ומשילות משווע, יזמנו והשתתפנו בדיון בוועדה לביטחון פנים בנוגע

לגל ההתפטרות ההמונית. קראו עוד >>

גם בשאר החודש המשכנו לפעול במרץ בכנסת. הגשנו יחד עם ח"כ עמיחי שקלי שאילתא
בנושא דמי החסות בנגב, יחד עם ח"כ גלית דיסטל הגשנו שאילתא בנושא צווי תיחום, אנחנו

ממתינים לדיון חשוב ביותר בנושא המחצבות ולהמשך הדיון הקריטי על השתלטות הרש"פ על
.C שטחי

https://www.facebook.com/1green.now/posts/4634973779920066
https://www.youtube.com/watch?v=fwfaen33AYs&ab_channel=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%91%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=ZvsPFhZW9JM&ab_channel=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%91%D7%99%D7%9D
https://www.facebook.com/watch/?v=1863243607219791
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פעילות ציבורית

ממשיכים להיות בשטח. החודש סיירנו עם חברי תנועת "ריבונות", השתתפנו בכנס שיזמה
מועצת בנימין למזכירי הישובים והעברנו הרצאות במספר מכינות בארץ. (צילום התמונה של הסיור: מאיר

לאופר)

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

https://chat.whatsapp.com/EzGZ4ZgNgaXKl1i15Yb2k1
https://www.jgive.com/new/he/ils/collect/donation-targets/68379/amount
https://www.jgive.com/new/en/ils/collect/donation-targets/68379/amount
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

