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במה להגות תורה,
מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
"ארץ אבותינו" .שר הפנים ויו"ר
תנועת ש"ס אריה דרעי סייר יחד
עם סיעת ש"ס ומועצת יש"ע
בבקעת הירדן והצהיר על תמיכה
בהחלת הריבונות ביו"ש.
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קראת סוף השבוע שעבר התבשרנו שראש הממשלה בנימין נתניהו ייצא
יחד עם יו”ר מפלגת כחול-לבן בני גנץ לסדרת פגישות עם נשיא ארה”ב
דונלד טראמפ בוושינגטון .מטרת הפגישות ,היא לתאם את תכנית המאה
שהביא הנשיא האמריקני ,עליה הוא שוקד כבר למעלה משנתיים יחד עם ג’ארד
קושנר ,שגריר ארה”ב בישראל דייוויד פרידמן ,ג’ייסון גרינבלט ועוד רבים .בעקבות
פנייה של לשכת ראש הממשלה ליו”ר מועצת יש”ע דוד אלחייני ,יצאה משלחת
ראשי רשויות ממועצת יש”ע בראשותו להיות בסמוך לבית הלבן ולהיפגש עם
ראש הממשלה כדי לדון ולקבל עדכונים על התוכנית האמריקנית.
ראשי המועצות שיצאו לוושינגטון ,בנוסף
לאלחייני ,הם ראש המועצה המקומית אפרת
וראש דסק חו”ל של מועצת יש”ע עודד רביבי,
ראש המועצה האזורית בנימין ישראל גנץ
וראש המועצה האזורית גוש עציון שלמה
נאמן .כך ,יוכלו ארבעתם לייצג נאמנה את
חזון מועצת יש”ע ואת עמדת ההתיישבות
הישראלית ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן.

2

על פי הפרסומים ,מדובר במהלך תקדימי
של שינוי כיוון דרמטי במדיניות של הממשל
האמריקאי כלפי ההתיישבות ביהודה,
שומרון ובקעת הירדן .זה התחיל בהכרה
בירושלים כבירתה של מדינת ישראל
ובהעברת השגרירות מתל אביב לירושלים,
המשיך בהכרה בריבונות הישראלית ברמת
הגולן ,ולאחרונה בהצהרת מזכיר המדינה של
ארה”ב מייק פומפאו ,אשר אמר כי העמדה
הרשמית של ממשל טראמפ היא כי היישובים
הישראליים ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן
אינם מפרים את החוק הבינלאומי.
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אין ספק שזה תהליך ארוך ,שלקח לו
זמן רב עד שהבשיל ואשר מהווה שינוי
דרמטי במדיניות של ידידתנו הגדולה מעבר
לים .אם בעבר הורגלנו לכך שהמדיניות של
הממשל האמריקאי הייתה בעיקר החרבה
של ההתיישבות ,פינוי מסיבי של תושבים
מאדמתם ומביתם והקמת יישובים ערביים
עליהם  -היום בבית הלבן מדברים על החלת הריבונות על מרחבי ההתיישבות.
בזמנו של אובמה ,רק לפני פחות מארבע שנים ,היינו בעיצומה של הקפאה על
התכנון והבנייה באזור שנמשכה כמעט עשור.
החלת הריבונות על ההתיישבות הישראלית היא משהו שפעלנו לקראתו
וחיכינו לו ביתר שאת בעשור האחרון .בעבר ,הוא היה נחלתם הפרטית של
אנשים אשר נחשבו מעט “הזויים” .מי דמיין שאזור כזה ,שעליו היה ויכוח
תמידי בין חלקי החברה הישראלית ,ואפילו משרדי הממשלה סירבו לטפח

זמני כניסת ויציאת

שבת בוא

גולן
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בשל ההנחה שעוד מעט יפנו אותו  -יהפוך לנושא מרכזי שנידון בוושינגטון על
ידי נשיא ארה”ב .זאת הצלחה של פעילות רבה וארוכה של מועצת יש”ע יחד
עם ארגונים נוספים כמו תנועת הריבונות של נשים בירוק ועוד ,והיא ממשיכה
להתקדם בצעדי ענק לתוך הלב של החברה הישראלית .במהלכה של פעילות זו,
בשנה החולפת ,הוגשו הצעות חוק שונות להחלת הריבונות הישראלית ביהודה,
שומרון ובקעת הירדן עם תמיכה רחבה של הסיעות בכנסת .השיא הגיע בשבוע
האחרון עם ההתקדמות החשובה בעסקת המאה של הנשיא טראמפ והנסיעה
של ראש הממשלה לוושינגטון.
יחד עם זאת ,ישנן הסתייגויות וקווים
אדומים שאנו במועצת יש”ע חושבים
שצריך לשים לתוכניות מעין אלה .את אותם
ההסתייגויות הצגנו בצורה ברורה ונחרצת גם
לראש הממשלה וגם לבכירים אמריקאיים
ואנחנו מתכוונים לעמוד עליהם למען ביטחון
מדינת ישראל ולמען עתיד ההתיישבות.
לא נסכים להקמתה של מדינה פלסטינית
נוספת בין הירדן לים ולמסירת הביטחון באזור
לידיים של ערבים אשר רוצים ברעתנו .זה
דבר מסוכן לעתיד מדינת ישראל .לא נסכים
לפינוי יישובים ,ואף לא הקטנים שבהם .אנחנו
מתנגדים באופן נחרץ להקפאה של בנייה
ותשתיות במרחב אשר תעצור את פיתוח
ההתיישבות ותרע את חיי התושבים פה .כמו
כן ,אנו עומדים על כך שכל ישות שתחליף את
הרש”פ תפסיק את ההסתה נגד ישראל ואת
מימון הטרור .אנו מאמינים שצריך לתת על
דברים אלה את הדעת ולבדוק שלא נחצים
קווים אדומים.
אנחנו מבינים את גודל השעה ואת החשיבות שבמהלך הזה ואנחנו מתכוונים
לפעול על מנת לקדם את החלת הריבונות הישראלית ביהודה ,שומרון ובקעת
הירדן .אנחנו מחזקים את ראש הממשלה ומצפים שיעשה היסטוריה ויביא
את החלת הריבונות שתיטיב עם מדינת ישראל ועם אזרחיה ,ללא הסכמה
להקמת מדינה פלסטינית .ככל שכך יהיה ,אנו נעמוד לצידו ונעזור לו לעשות
את הבלתי ייאמן – להפוך את יהודה ,שומרון ובקעת הירדן לחלק בלתי נפרד
ממדינת ישראל לתמיד.
אנו שמחים לקדם בברכה את
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דודי אביטן

עם היכנסו לתפקיד מנהל יחסי הציבור בגל אורן לרנר בהצלחה!

תל אביב
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באר שבע
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מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י
 //הוצאת העלון בתמיכת משרד החינוך
 //בניהול
 //מו״ל
 //עורך :יוסף ארנפלד  // sb@zomet.orgעורך משנה :אלנתן זכריה  -מועצת יש״ע
 //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

מה קורה?
חדשות יהודה ,שומרון ובקעת הירדן

2

1

3

4

5

14
ו׳ שבט | בוא

 1ביקור פנים שר הפנים אריה דרעי הגיע
השבוע לביקור בבקעת הירדן בהובלת מועצת יש”ע,
יחד עם חברי סיעת ש”ס .את הסיור החל השר
ביישוב מבואות יריחו ,שאושר בישיבת הממשלה
בבקעת הירדן ולאחרונה אף קיבל סמל יישוב .את
פניו קיבלו ילדי הגן ביישוב ,ומזכיר היישוב אליהו
עטיה העניק לשר תעודת הוקרה .לאחר מכן ,המשיך
השר דרעי לתצפית על בקעת הירדן בסמוך לסרטבה,
שם אמר“ :באנו לכאן להודיע גם לגויים ,לכל העולם.
אנחנו נמצאים בארץ אבותינו ,זה שלנו ,את שלנו
אנחנו מיישבים .בעזרת ה’ אנחנו שולחים מכאן
חיזוק לראש הממשלה שנמצא בשליחות היסטורית
ביחד עם נשיא ארה’’ב ,שהוא ידיד אמת שלנו”.
מנכ’’ל מועצת יש’’ע יגאל דילמוני אמר“ :בקעת
הירדן ויהודה ושומרון הם חגורת הביטחון של מדינת
ישראל ,אבל גם החיבור של עם ישראל אל המורשת
וההיסטוריה שלנו .אני מודה לשר דרעי ולחברי סיעת
ש”ס על תמיכתם בהצלת הריבונות בחבלי מולדת ועל
כך שהם מחזקים את הביטחון ישראל ואת המסורת
של העם היהודי” .בסיור נכחו מזכ”ל אמנה זאב
זמביש חבר ,ראש מועצה אזורית הר חברון יוחאי
דמרי ,ראש מועצה מקומית עמנואל אליהו גפני,
ראש מנהלת חברון הרב הלל הורוביץ.
 2מייצגים את ההתיישבות משלחת של
ראשי מועצת יש”ע יצאה השבוע לבירת ארה”ב,
וושינגטון ,לאחר שסיכמו עם ראש הממשלה שייפגש
איתם שם ויעדכן אותם .חברי המשלחת שנסעו
הם ראש מועצה אזורית בקעת הירדן ויו’’ר מועצת
יש’’ע דוד אלחייני ,ראש מועצה מקומית אפרת
וראש דסק החו”ל של מועצת יש’’ע עודד רביבי,
ראש מועצה אזורית מטה בנימין ישראל גנץ וראש
מועצה אזורית גוש עציון שלמה נאמן .הארבעה שהו
יחד עם ראש הממשלה ,לצורך קבלת עדכונים על
ההתפתחויות הצפויות בדיונים .במהלך הנסיעה,
נפגשו חברי המשלחת עם ראש הממשלה בנימין

נתניהו ורעייתו שרה וקיבלו עדכונים על התוכנית
העתידית.
 3מוקירים את המאמץ ראש הממשלה
בנימין נתניהו נפגש בשבוע שעבר עם נציגי היישובים
מצפה דני וחרשה שבמועצת בנימיו בלשכתו
בירושלים .זאת לאחר האישורים שניתנו בשבוע
שעבר במועצת התכנון העליונה בהובלת משרד ראש
הממשלה .במפגש השתתפו שר התיירות יריב לוין,
שר המשפטים אמיר אוחנה ,ראש מועצת בנימין
ישראל גנץ ,ומנכ”ל משרד ראש הממשלה רונן פרץ,
כאשר במהלכו הודו נציגי היישובים לראש הממשלה
על פועלו הרב .בנוסף ,השתתפו במפגש אלמנתו ואמו
של דני פריי הי”ד שעל שמו נקרא היישוב מצפה
דני .ראש הממשלה בנימין נתניהו“ :אני מברך אתכם
היום על הזכות לפתח ולהרחיב את אחיזתנו ביהודה
ושומרון .כפי שהבטחתי ,לא ייעקר אף יישוב ונחיל
את הריבונות הישראלית על כל היישובים .זהו השלב
הבא שלנו ,לא רק גושים .נעשה את זה בבנימין ובכל
היישובים .נבטיח את ההתיישבות בליבה של ארץ
ישראל יחד עם הממשל האמריקני”.
 4כבאי מעלה אדומים בטקס חגיגי ציינו
השבוע במעלה אדומים ובכבאות והצלה לישראל את
פתיחתה של תחנה אזורית מעלה אדומים .התחנה
החדישה ,המשתרעת על שטח של  850מטרים
בשכונת נופי סלע בלב העיר ,נחנכה במעמד השר
לביטחון פנים גלעד ארדן ,סגן נציב כבאות והצלה
שמעון בן נר ,ראש העיר בני כשריאל ,מפקד מחוז
יו”ש כבאות והצלה לישראל ישעיהו (שיקו) בר
דב ,מנכ”ל מועצת יש”ע יגאל דילמוני ,סגן ומ”מ
ראש העיר גיא יפרח ועוד .תחנת הכיבוי החדשה
מוקמה בלב העיר ,והיא תקצר את זמן ומרחק
התגובה באירועים מבצעיים .התחנה תיתן מענה
הולם ומהיר לשריפות ואירועים במרחב העירוני,
בדגש על שריפות במבנים ובתי מגורים .השר ארדן:
“מעלה אדומים היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל

וכך תישאר לעולם .אין שום ספק ביחס לחשיבות
שלה ולמקום שלה בחברה הישראלית ואני בטוח
שהיא תמשיך להתפתח ולהציע לאזרחים רבים בית
בקרבה” .בני כשריאל“ :בשעה טובה ומוצלחת חנכנו
את תחנת הכיבוי החדשה שנמצאת במרכז העיר,
ובה הציוד והכבאיות הטובים והמתקדמים בארץ”.
 5עושים עסק שר הכלכלה והתעשייה אלי
כהן חתם על הסכם שיתוף פעולה להקמת אזור
תעשייה משותף יחד עם ראש מועצה אזורית הר
חברון יוחאי דמרי ,ראש מועצה אזורית מטה יהודה
ניב ויזל וראש מועצה אזורית לכיש דני מורביה.
אזור התעשייה המשותף ישתרע על פני כ2,000-
ויוקם בסמוך לכביש  35בצמוד למעבר תרקומיה,
מעבר המהווה נמל יבשתי לאלפי משאיות סחורה
הנכנסות ויוצאות מדי שבוע מחברון ובנותיה לנמל
אשדוד ורחבי המדינה .ניהול השטח והכנסותיו של
אזור התעשיה יחולקו בין שלושת הרשויות .על
פי תכנית מתאר ארצית ,עתידה להגיע מסילת
רכבת מתחנת קריית גת עד למעבר תרקומיה
שתקל על מעבר הסחורות .השר אלי כהן“ :אזור
התעשייה המשותף לשלוש המועצות יהווה כלי
לפיתוח האזור והינו בשורה חשובה לתושבי יהודה
ושומרון והמועצות לכיש ומטה יהודה .אזור התעשייה
החדש ייתן מענה למקומות תעסוקה נוספים עבור
תושבי האזור ,יקל על העומס בנמלי הים ויחזק את
היציבות הביטחונית ביהודה ושומרון” .יוחאי דמרי:
“הפוטנציאל האזורי גבוה מאוד .כבר היום התעשייה
המקומית בתנופה וזה רק ילך ויגבר .שיתוף הפעולה
יתן מענה כמובן לאוכלוסייה היהודית אך תביא גם
ברכה לאוכלוסייה הערבית .תודתי והערכתי הרבה
לשר אלי כהן שבתמיכתו אנו מקדמים שני אזורי
תעשייה ופרויקטים נוספים המהווים מנופי צמיחה
כלכליים ונותנים תקווה לעתיד המועצה”.
קרדיטים :מירי צחי ,דוברות בנימין ,דוברות
כב”ה ,דוברות הר חברון

