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הצלחה: בג"ץ הוציא צו על תנאי בעתירה שהגשנו נגד החוק הגזעני

המאבק המשפטי שלנו בדרישה לביטול "איסור מכירת קרקע לזרים" הולך ומתקדם. בתום דיון
ממושך, בג"ץ הוציא צו על תנאי למדינה ונתן לשר הביטחון גנץ 60 יום לנמק מדוע איננו מבטל

את החוק הגזעני המונע מיהודים לקנות קרקע ביהודה ושומרון. קראו עוד >>

פעילות שוטפת

לאחר שהגשנו התנגדות משפטית רוחבית כנגד המחטף התכנוני של המנהל האזרחי המבקש
להלבין מחצבות פיראטיות ביהודה ושומרון, השתתפנו בדיון דחוף בכנסת לחשיפת מחדלי
התכנית. כאן תוכלו לצפות בהרס העתיקות הנרחב, שחשפו חברינו מ"שומרים על הנצח",

המתרחש במחצבת בית פג'אר. צפו בסרטון שהוצאנו ו קראו כאן >>

חשפנו כי לאחר שמזבלה פיראטית ערבית מוטטה את גדר הביטחון בעוטף ירושלים, צוותי
משרד הביטחון שהגיעו לתקן את הגדר פינו את הזבל היישר לערוץ נחל פרת. יזמנו שאילתא

דחופה בכנסת, בדרישה להבין מי אישר לזהם את הנחל, ואלו צעדים ננקטו נגד מפעילי
 << YNETהמזבלה. קראו עוד בכתבה שהתפרסמה ב

https://trailer.web-view.net/Show/0X58FAC5DA24599144231C02A0837E988F13123DF1C3852DEB2B18D517183476B3.htm0X99D12E9F8A1CC9A05C1F82E15233E3AAD84BF390EBC66C8161016DFBD62595F2552835B8FF6C759D.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://www.inn.co.il/news/541188
https://youtu.be/TJzH6x0m65w
https://youtu.be/TJzH6x0m65w
https://www.facebook.com/watch/?v=613720886526606
http://bit.ly/3JJkhnB


הרס אתרי מורשת: בתוך חצי שנה בלבד בנו ערבים עשרות מבנים לא חוקיים החוסמים את
הגישה לאתר 'ארמונות החשמונאים' ליד יריחו. התחלנו במיצוי הליכים משפטיים לאחר שנוכחנו
לראות שהמנהל האזרחי נקט באכיפה כנגד מבנה אחד בלבד. צפו בכתבה שהתפרסמה בערוץ

<< 14

מהכיס שלנו: למנהל האזרחי לקחו שנתיים (!) כדי לכסות את המזבלה של עיריית רמאללה,
שהשליכה עשרות אלפי טונות אשפה במחצבה נטושה. במקום שהעבריינים ישלמו, חשפנו כי

הטיפול עלה מאות אלפי שקלים מכספי משלם המיסים. צפו בסרטון שהוצאנו וקראו את הכתבה
<<YNETהמלאה שהתפרסמה ב

הצלחה! לאחר מאמץ עיקש שלנו מול הרשויות, הרס המנהל האזרחי חנות לא חוקית שנבנתה
על כביש 57 בין שבי שומרון לעינב. החנות שנבנתה על כביש מהיר סיכנה חיי אדם והייתה

סנונית ראשונה למבנים לא חוקיים אחרים. 

פעילות פרלמנטרית 

ההפקרות הסביבתית בנגב: השתתפנו בדיון משמעותי בכנסת על היעדר האכיפה הסביבתית
בנגב, שלצערנו הפך להיות המזבלה הראשית של מדינת ישראל. חשפנו בדיון תיעוד של פגיעה

סביבתית נרחבת וקשה, הסברנו על הקשר של התופעה לארגוני הפשיעה, והזכרנו כי בין
אשדוד לאילת ישנם רק חמישה פקחים להגנת הסביבה. צפו >>

https://youtu.be/rH7AzsOMlKg
https://youtu.be/rH7AzsOMlKg
https://youtu.be/rH7AzsOMlKg
https://www.facebook.com/watch/?v=506052284273871
https://www.facebook.com/watch/?v=506052284273871
https://bit.ly/3GsdJrL
https://www.facebook.com/watch/?v=3215044868725342
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://youtu.be/IrFk2hj4P74
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כשהשרה להגנת הסביבה לא מתעניינת בסביבה אלא בפוליטיקה: הגשנו שאילתא באמצעות
חה"כ כלפון בעקבות הזיהום הנרחב בנחל קנה המגיע מהכפר בידיא. השרה זנדברג התקשתה

לחמוק מהפוליטיקה, חרף העובדות. צפו >>

השתתפנו בדיון משמעותי לחיזוק הריבונות והמשילות בנגב שיזמה שדולת ארץ ישראל. הצגנו
נתונים שהבהירו כי ללא תוכנית סדורה להקמת היישובים החדשים וללא הקצאת משאבים לגופי

האכיפה במסגרת תוכנית החומש הממשלתית, הנגב יתקשה להשתקם. צפו >>

סיירנו בנגב עם יו"ר ועדת בטחון פנים בכנסת, חה"כ מירב בן ארי. אנו מופיעים בוועדה זו באופן
תדיר ומציפים בפניה שוב ושוב את סוגיות המשילות, הבניה והמקרקעין בנגב. בן ארי ביקשה

להכיר את הסוגיות הללו בשטח, והסיור שקיימנו עימה היה מעמיק ומועיל.  צפו >>

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

https://youtu.be/91TSWhDSldo
https://youtu.be/R2d1ZcP-dGo
https://youtu.be/R2d1ZcP-dGo
https://youtu.be/Zkml4x9Umis
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

