במה להגות תורה ,מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
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בתמונה:
אמירות סליחות בקבר יוסף הצדיק
בשכם ,בשבוע שעבר
צילום :גלעד הדרי  Iמנהלת קבר יוסף

יש״עמדה
מועצת יש״ע

אגרת מועצת יש”ע לשנה החדשה

מ

ועצת יש”ע פועלת עשרות שנים כדי לפתח ,לבסס ולקדם את
ההתיישבות הישראלית ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן בצורה
הטובה ביותר ,וברוך ה’ אנו רואים ברכה בעמלנו.

בשנים האחרונות מיקדנו את פעילותנו בשני תחומים עיקרים:
חזון המיליון וריבונות.

חזון המיליון – אנחנו רוצים להגיע ליותר ממיליון תושבים
ביישובים תוך עשור וחצי ,ואנחנו לא כל כך רחוקים .אחרי שנים של
מאבקים ואתגרים שונים מבית ומחוץ ההתיישבות מונה כיום כחצי
מיליון תושבים ,ועל אף שנות ההקפאה אנחנו שומרים על קצב גידול
שנתי גבוה .למעשה ,זהו קצב הגידול הגבוה ביותר בארץ! בתוך כך אנו
מקדמים תוכניות אב גדולות לפיתוח תשתיות ,שיתאימו לקליטת
כלל האוכלוסייה באזור בעשרות השנים הבאות .על התוכניות אנו
עובדים יחד עם משרדי הממשלה והרשויות :תשתיות ואנרגיה,
תחבורה ,חשמל ,מים ,תעשייה וכלכלה ,תיירות ,הגנת הסביבה,
ביטחון מנהל אזרחי ועוד.

2

ריבונות – אנו פועלים למען החלת הריבונות הישראלית
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן .במשך עשרות שנים אנו מעמיקים
את השורשים שלנו במרחב ,וכעת הגיע הזמן להחלת החוק הישראלי
ולהפיכת האזור לחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל .אנו עוסקים
בחיזוק התודעה הציבורית והעשייה הפרלמנטרית למען הריבונות,
ובשנים האחרונות אנו עדים לשינוי מגמה ולהבנה שזו הדרך הנכונה.
לשמחתנו ,נושא החלת הריבונות מקבל ביטוי ציבורי רחב יותר ויותר,
מפי בכירים בארץ ואף ממדינות אחרות .צעד מעשי ראשון וחשוב היה
הצהרת ראש הממשלה כי יפעל להחלת ריבונות ישראלית בבקעת
הירדן וצפון ים המלח (כ 20% -משטח יהודה ושומרון) ,ובעקבות כך
ישיבת הממשלה שהתקיימה בבקעת הירדן באמצע חודש אלול
האחרון ,ספטמבר . 2019
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שני יעדים אלה יעמדו בראש מעיינינו גם בשנים הקרובות .אנו
בטוחים בצדקת דרכנו ,נכונים לכל אתגר ,ויודעים כי יחד נצלח את
המכשולים.
בכדי לקדם ולקיים את שני היעדים החשובים האלו ,אנו רואים
בפיתוח התשתיות באזור יעד אסטרטגי ,שיקדם את ההתיישבות
לרווחת התושבים בשנים הבאות .אנו פועלים לקידום תכניות בינוי
לאזור ,עידוד בניה לגובה ,הכנת תוכניות אב לאזור בעזרת מתכננים,
פורומים מקצועיים ,ישיבות עבודה ,מחקרים ,הפקת חומרים ועבודת
מטה ,בשיתוף הכנסת ,השרים והדרגים המקצועיים במשרדי
הממשלה.
כבישים  -תשתיות הכבישים באזור הן ישנות ,ואינן מתאימות
לכמות כלי הרכב ההולכת וגדלה .לפני כשלוש שנים השקענו בתכנון
ראשוני של המרחב ,אך מאז חלו שינויים רבים .כיום עובדים במשרד
התחבורה על תוכנית אב לתחבורה ציבורית ,ולכבישים שיחברו את
האזור פנימה ולשאר חלקי הארץ .כבר היום נמצאים בעבודה פרויקטים

זמני כניסת ויציאת

שבת וילך
שבת תשובה

גולן

17:48
18:59

חיפה

17:51
18:57

רבים ,ביניהם :כביש עוקף חווארה ליישובי גב ההר בשומרון ,כביש
עוקף אל־ערוב לתושבי גוש עציון ,קריית ארבע והר חברון ,מעבר
קלנדיה להקלה על העומסים בכניסות לירושלים ,הכפלת המנהרות
והגשרים בין גוש עציון וירושלים ,הרחבת כביש  ,446תכנון כביש 60
לדו־מסלולי בכל נתיב ועוד .בשנים הקרובות צפוי שינוי תחבורתי רחב,
שיקל על הנוסעים בכבישים ובתחבורה הציבורית.
מים  -רוב קווי המים והאיגומים באזור הם ישנים ,והם אינם
מספיקים לצמיחת האוכלוסייה באזור ולחקלאות המתפתחת .יחד
עם משרד התשתיות ורשות המים נעשתה פעולה לטיפול מידי
בבעיות המים ,וכן נערכה עבודה רחבה על תוכנית אב למים ,שתתאים
לכמות האוכלוסייה בעתיד .כבר היום נמצאים חלק מהפרויקטים
שיקלו על
ברכות איגוםֵ ,
בביצוע .הם כוללים הנחת קווי מים ובניית ֵ
אספקת המים בעתיד ,וכן אכיפה מוגברת על גנֵבות מים .בין עשרות
הפרויקטים נמצאים :מפעל מים לאזור גב הר ועמק שילה ,קידוחים
מים בקדומים ואריאל ,קו מים אסטרטגי בחוצה שומרון וכביש ,55
תכנון מפעלי מים חדשים לאזור גוש עציון ויהודה ,ובקעת הירדן.
חשמל  -בשנים האחרונות גדלה בצורה משמעותית צריכת
החשמל למשקי בית ולתעשייה באזור .יחד עם משרד התשתיות
ורשות החשמל נערכת בימים אלה תוכנית אב לחשמל באזור ,תוך
התחשבות בצפי גידול האוכלוסייה והתעשייה .בתוכנית זו נכללים
ייצור והובלת חשמל ואנרגיה שיתאימו לצריכת החשמל הצפויה
בעשרות השנים הבאות ,והיא נמצאת בתהליכי אישור מתקדמים
בחברת החשמל ,ברשות החשמל ובמשרד התשתיות.
אל כל אלה מצטרפות תוכניות לקידום התיירות ,להגעה ליעד של
 5מיליון תיירים בשנה ,תוכנית אב לפיתוח כלכלה ותעשייה ,עם יעד
של  1,500מפעלים ,תוכנית להגנת הסביבה ועוד.
בוחרים להתאחד  -לקראת השנה החדשה בחרנו בחיבורים.
במשך  14שנים הוצאנו כל שבוע את עלון ‘יש”ע שלנו’ עם אירועים,
סיפורים ומידע מעודכן על ההתיישבות .כפי ששמתם לב ,החל מראש
השנה תש”ף אנו ותנועת ‘אמנה’ מתחילים לשתף פעולה עם מכון
‘צומת’ ומתאחדים עם עלון השבת הוותיק ‘שבת בשבתו’ .נמשיך
להציג בבמה מכובדת זו את מדור ‘ישעמדה’ ואת הסיפורים והאירועים
המיוחדים מרחבי ההתיישבות ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן.
מפת ההתיישבות – לקראת השנה החדשה הפקנו את מפת
ההתיישבות המעודכנת עם היישובים ואתרי ההתיישבות בכל האזור.
המפה יצאה לאור בסיוע תנועת אמנה ,ארגון הצלה ללא גבולות
והעיתון מקור ראשון ,והיא מופצת בימים אלו בישובים ובערים
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן.
עם פרוש עלינו שנת תש”ף ,אנו מברכים את יקירינו וידידינו
בארץ ובעולם בברכת שנה טובה ומבורכת .שנה שבה נקדם יחדיו
את ההתיישבות הישראלית בחבל התנ”ך ,ונמשיך להצמיח ולהפריח
אותה .שנה של בנייה והתעצמות ,התפתחות ועשייה.
יחד נמשיך בכל הכח לעמוד איתן למען מדינת ישראל.
שנה טובה ומוצלחת!

תל אביב

חננאל דורני ,יו”ר מועצת יש”ע
יגאל דילמוני ,מנכ”ל מועצת יש”ע

18:00
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ירושלים

17:45
18:56

באר שבע

18:03
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אילת

17:56
19:03

מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י
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 //בניהול
 //מו״ל
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 //עיצוב :סטודיו ׳גל אורן לרנר׳
 //לפרסום מודעות // 054-9000871 :הפצה :׳מקור ראשון׳ ,יוסי052-8908518 :

העלון לעילוי נשמת הרב ישראל רוזן זצ"ל ,מייסד מכון צומת
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 1שנה טובה בשבוע שעבר התקיימה הרמת כוסית חגיגית לרגל ראש השנה של מפקד
פיקוד מרכז אלוף נדב פדן עם ראשי ההתיישבות .לפני האירוע נפגש האלוף פדן עם ראשי
הרשויות לסקירה ועדכונים בנושאים ביטחוניים והתיישבותיים העומדים על הפרק ,ונערך
דיון משותף .האירוע המסורתי התקיים ברחבת מחנה פיקוד מרכז בנוכחותם של מפקדי
האוגדות והחטיבות ,מפקדי המנהל האזרחי ,מפקדי מחוז ש”י ומחוז ירושלים במשטרה
ובמג”ב ,קצינים מפקדים ואנשי כוחות הביטחון השונים .אלוף נדב פדן אמר באירוע :״אני
רוצה להודות בשם כל מפקדי וחיילי פיקוד מרכז ,לראשי ההתיישבות וכלל גורמי הביטחון
על פועלכם ותרומתכם כל עת .אתם מהווים חלק בלתי נפרד בשמירה על מרקם החיים
ואיכות החיים ביהודה ,שומרון והבקעה .אנו רואים במפגש זה הזדמנות חשובה להבטיח שגם
בשנה הבאה ,כמו בשנים קודמות ,נמשיך לפעול לביטחון תושבי הגזרה וסיכול הטרור מדי
יום ולילה” .יו”ר מועצת יש”ע חננאל דורני“ :שמענו היום ממפקד הפיקוד את תמונת המצב
ואת סיכום השנה באזור .מדינת ישראל ובתוכה גם ההתיישבות יכולים לחיות כאן ולהתפתח
בזכות מפקדים ערכיים ונחושים כמו בפיקוד מרכז ,שפועלים ימים ולילות בגלוי ובסמוי .אני
מאחל לחיילי צה”ל ומפקדיו שנה טובה ומבורכת” .ראש מועצת בקעת הירדן דוד אלחייני
עלה לברך בשם ההתיישבות ואמר”“ :אני מאחל לכולנו בשנה הזאת שתבוא עלינו לטובה,
שכל אחד ישקיע את מלוא המאמצים בתחום עיסוקו – אנחנו בהתיישבות ואתם בביטחון.
אבל שתמיד נהיה קשורים בחבל טבור אחד .בפרוש השנה החדשה ,אבקש לברך את חיילי
צה”ל ומפקדיו וכל כוחות הביטחון העומדים על המשמר ,אשר מספקים לנו ביטחון גם ברגעים
אלה ,בברכת שנה טובה ומתוקה”.
 2ותתפלל חנה מעל  2,000משתתפות הגיעו בשבוע שעבר לשילה הקדומה לתפילת
חנה המסורתית ,בהשתתפות הרבנית ימימה מזרחי והצמד יונינה .במהלך הטקס המרכזי,
לאה גולדין ,אמו של החייל הדר גולדין הי"ד שנחטף בפעילות מבצעית במבצע "צוק איתן",
נשאה דברים מרגשים על בנה" :אנו משפחת גולדין מתייפחים ובוכים ,מצפים למעלה מחמש
שנים בגעגועים עזים להדר שלנו ,הבן שלי היקר ,אשר יצא לקרב של חייו במנהרות הטרור
העזתיות למען שמירה והגנה על עם ישראל בכלל ואזרחי הדרום בפרט ,נמצא עדיין בשבי
החמאס" .בסיום דבריה ביקשה" :נשים יקרות ,זה לא מאבק שלי כאמא  -זהו מאבק של כולנו.
הדר בנופלו הפך להיות הבן של כולנו .הערבות ההדדית היהודית עם ערך הרעות מחייבים את
כולנו לפעול להשבת אורון והדר ,ביחד עם אברה מנגיסטו .מהעוצמות והתעצומות שלכן  -אל
תתעייפנה ,כי הצדק איתנו ומגיע להדר להיקבר בקבר ישראל" .בסיום דבריה הודתה גולדין
למנהלת אתר שילה הקדומה ,ליליאן זייטמן על הליווי המתמידי ברגישות ואכפתיות.
 3נגד ההשתלטות במסגרת הפעילות לשמירה על אדמות המדינה ומרחבי ההתיישבות,
קיימה המועצה האזורית הר חברון כנס תושבים תחת הכותרת – “יש מה לעשות כנגד
ההשתלטות על הקרקעות” .הכנס התקיים בשיתוף תנועת רגבים וארגון הרועים ,ומטרתו
לחשוף לתושבים את המערכה שמנהלת הרשות הפלסטינית להשתלט על שטחי  Cולרתום
אותם לקחת חלק במאבק להצרת צעדיהם ולעצירת הבנייה הערבית הבלתי חוקית על אדמות
המדינה .בשנים האחרונות משתלטת הרשות הפלסטינית באופן שיטתי על אדמות מדינה
ומקימה בתי קבע ומוסדות ציבור ,מערכת כבישים ושטחי חקלאות ,וזאת בזכות סיוע כספי
של מיליוני שקלים שמעביר לשם כך האיחוד האירופאי .הכנס הציג לפעילים את תמונת
המצב ,וכיצד ניתן לפעול יחד על מנת להילחם בתופעה זו .ראש המועצה האזורית הר חברון
יוחאי דמרי“ :כבר שנים שרשויות החוק מתעלמות מהקמת המדינה הפלסטינית שצומחת
לנגד עינינו .בזכות מהלכים שלנו ,יחד עם הארגונים החשובים ,הצלחנו להביא שינוי ראשוני
ביחס המדינה שלוקחת חלק ואינה עומדת עוד מהצד”.
 4מאירלנד לבקעה משלחת מיוחדת מאירלנד ביקרה בשבוע שעבר במועצה האזורית
בקעת הירדן בהובלת אלן שאטר ,מי שכיהן כשר המשפטים וכשר ההגנה של אירלנד ,אנשי
תקשורת ופעילים ובליווי ראש המועצה דוד אלחייני .המשלחת ביקרה ביישובים השונים בבקעה,
שמעה הסברים שונים על החיים של התושבים ועל החשיבות הגדולה לפיתוח החקלאות
והכלכלה באזור .המשתתפים התארחו ללינת לילה בבתיהם של תושבי הבקעה .ראש מועצת
בקעת הירדן דוד אלחייני ,שליווה את המשלחת ,אמר לחבריה כי הוא מצפה שמהלך החלת
הריבונות על בקעת הירדן יביא להכרה בינלאומית בריבונות ישראל על הבקעה ולבלימת פעילות
החרם של ה .BDS-ראש המועצה הביע את ביטחונו כי לאחר שתוקם ממשלה ,הממשלה
תשקיע באופן משמעותי בפיתוח בקעת הירדן על מנת ליצוק תוכן מעשי להצהרת הריבונות.
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 5הרס הזיכרון מדריכי בית ספר שדה כפר עציון שיצאו לסיור באזור מערב גוש עציון,
נחרדו לגלות את האנדרטה שהוקמה לזכר לוחמי שיירת הל”ה מנותצת לרסיסים .האנדרטה,
שהוקמה בגבעת הקרב בין אביעזר לכפר צוריף ושמכבדת את זכרם של  35לוחמי הפלמ”ח
וחיל השדה שנהרגו ב 1948-בדרכם לסייע לתושבי גוש עציון הנצורים היא סמל לגבורה ולמוסר
המלחמה ,הושחתה בפעם החמישית בשנים האחרונות על ידי אלמונים .המדרכים שגילו את
הנזק ואנשי בית ספר שדה הודיעו לרשויות כדי שאלה יטפלו ויפעלו כדי למנוע השחתה גם
בעתיד .מנהל בית ספר שדה כפר עציון ירון רוזנטל“ :מדובר באבן דרך בסיפור התקומה שלנו
בארץ ישראל ,הרשויות חייבות להתגייס כדי למנוע פגיעה חוזרת במקום .קשה לעכל שזה
היחס שאנחנו מעניקים למי ששילמו בחייהם כדי שתקום מדינה יהודית”.
קרדיטים :דובר צה”ל ,ירון רוזנטל ביה”ס שדה כפר עציון ,טובי שריד

