
 חברותא עם
 הרב אביה רוזן

// 
יוסף ארנפלד

הרב ישראל רוזן ז"ל - 
 שנתיים לפטירתו 

/ 
הרב מנחם פרל

 יושר ארץ ישראלי
// 

במלכות הקדושה

8 412

 במה להגות תורה, מדע והתיישבות
פרשת לך לך | י״א מרחשוון תש״פ | 9.11.19 | 1759בשיתוף יש»ע שלנו

בתמונה:
 הרב ישראל רוזן זצ"ל מייסד מכון צומת.
שנתיים לפטירתו.

 אולם בוטיק | תפריט שף יוקרתי
לאירועים פרטיים בכשרות מהדרין )בשרים הרב מחפוד שליט״א(

בס״ד

החל מ- 20 עד 200 איש | ניתן לקבל משגיח צמוד של בד״ץ יורה דעה בתוספת תשלום
www.noale-events.com | 054-7009111 :רח׳ זרחין 13, רעננה | טל

למנה120 ₪ מבצע בריתות



כוחה של אחדות

מועצת יש״ע

יש״עמדה

ובדה אחת הנוגעת להתיישבות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן, ע
אשר מפתיעה רבים משומעיה, היא החלוקה המגזרית של 
תושבי האזור. בניגוד לתדמית הרווחת, רק שליש מהתושבים 
הם דתיים לאומיים, שליש הם חילונים ושליש הינם חרדים. קשה 
לאמוד ולמדוד רמת דתיות אולם במבט כללי זו תמונת המצב 
המציאותית יותר. חשיפת הנתון הזה, בפני מי שאינו מכיר אותו, 
מלווה תמיד בפליאה. במבט ראשון לא נראה שכך באמת מחולקת 

ההתיישבות ביהודה ושומרון – אך זאת עובדה.

זוהי לא ההגדרה היחידה בה ניתן להבחין בין תושבי חבל התנ”ך. 
בינינו נמצאים גם תושבי ערים, לצד תושבי קיבוצים ומושבים, 
יישובים קהילתיים ואגודות שיתופיות, יישובים צעירים וחוות 
חקלאיות, אנשי הר לצד אנשי הבקעה, מדבר ועמק. כך התפתחה 
ההתיישבות באזור מאז מלחמת ששת הימים והחזרה לכפר 
עציון, וכך אנו חיים זה לצד זה במשך עשרות שנים בחיבה עמוקה 
ובאחוות רעים. לעיתים, השוני נמצא גם בתוך היישובים עצמם: 
יישובים מעורבים של דתיים וחילונים הם מהטרנדים הבולטים 
ביותר בהתיישבות בשנים האחרונות וניתן לראות יישובים רבים, 
גם חדשים – מהר חברון ועד פסגת השומרון – אשר חיים יחדיו 

בשותפות מלאה. 

השבוע נבחר ראש מועצה אזורית בקעת הירדן דוד אלחייני 
לתפקיד יו”ר מועצת יש”ע. במבט ראשון מדובר בדמות מעניינת, 
שלאו-דווקא נכנסת תחת הסטיגמה הרגילה על ‘המתנחלים’. 
אלחייני הוא חקלאי מארגמן שבבקעת הירדן, מושבניק במשך 
עשרות שנים שהיה פעיל בוועד למען בקעת הירדן ועסק בפעילות 

ציבורית לחיזוק החקלאות בגבולה המזרחי של ישראל. 

עם היבחרו אמר אלחייני: “אני מאוד נרגש, התפקיד מאוד חשוב 
לי בהיבט האישי. הבחירה בי היא אות לאחדות בהתיישבות ביהודה, 
שומרון ובקעת הירדן, והאזרחים כאן הינם כמו כל מדינת ישראל. 
נפעל יחד להחלת הריבונות בכל המרחב בשטחי C ולפיתוח האזור 
על מנת לשפר את איכות החיים של התושבים. בהזדמנות זאת, 
אני קורא לכולם, ברגע זה של אחדות בין תושבי יש”ע ובין ראשי 

הרשויות ביהודה ושומרון, אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו 
וח”כ בני גנץ – הגיע הזמן להגיע להכרעה ולכונן ממשלת אחדות”.

ביהודה, שומרון ובקע הירדן ישנו מגוון עצום ושונה של אנשים, 
אשר לכולם מכנה אחד משותף: כולנו חלק מהמהלך הגדול של 
שיבת עם ישראל לארצו וחידוש הנוכחות היהודית במרחבי 
המולדת. כולנו יחד במאבקים על הארץ ועל הבית, כולנו יחד 
בטוב וברע למען הגשמת חזון הציונות שמתבטא בהתיישבות 

ישראלית בכל מקום בארץ ישראל.

יחד – חילונים, דתיים, מסורתיים, מושבניקים, עירוניים, גברים 
ונשים, מבוגרים, ותיקים, נערים וילדים – אנו פועלים למען ארץ 
ישראל ולמען עתיד מדינת ישראל. אנו שותפים לדרך אחת, ורק 
מתוך אחדות אמיתית של אהבת ארץ ישראל ואדמתה ואנו 

מגשימים בצורה הזאת את כל יעדי ההתיישבות. 

בימים אלו, מדינת ישראל נמצאת בצומת דרכים חשוב מאוד. 
לאחר שתי מערכות בחירות, ואולי בדרך לקלפי בפעם השלישית 
במידה ולא ימצא פתרון למצב הסבוך אליו הגענו. כבר כמעט 
שנה שמדינת ישראל אינה מתפקדת, הרשויות תקועות בעבודה 
מול משרדי הממשלה, תקציבים לא מועברים, אין חידוש חוזים 
לפרויקטים. גם במישור המדיני כשלצדנו ממשל אמריקאי אוהד, 
ניתן היה לייצר פריצת דרך היסטורית. אולם כאשר אין ממשלה, 
אין אפשרות לקדם את עבודות משרדי הממשלה השונים, אין 
אפשרות להעביר חוקים ולקדם את הנושאים החשובים ביותר 
לעם ישראל. למעשה, בזמן ממשלת מעבר מדינת ישראל תקועה. 

היא אינה יכולה לעשות שום דבר למען קידום המדינה והעם.

אנחנו זקוקים כעת לממשלה. מדינת ישראל זקוקה לאחדות. 
איננו יכולים להרשות לעצמנו עוד תקופה בה אנו נמצאים בעוצר 
ואיננו יכולים להתקדם בהמשך ביסוס וקידום ההתיישבות ביהודה, 
שומרון ובקעת הירדן. לאחר עבודה מאומצת בשנים האחרונות 
כעת מתחילים לראות תוצאות - כבישים נסללים, תכניות אב 
אסטרטגיות לאזור מתקדמות, הבניה ממשיכה, התוצרת החקלאית 
והתעשייתית בשיאה. אולם אם לא נפעל עכשיו כל ההתקדמות 

הזאת תיעצר. 

אין מקום לבחירות – אנחנו צריכים ממשלה, מדינת ישראל 
צריכה להתקדם, עם ישראל צריך אחדות.  

העלון לעילוי נשמת הרב ישראל רוזן זצ״ל, מייסד מכון צומת
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מה קורה?

1

2

3

4

5

6

1 ראש חדש. בבחירות שנערכו השבוע במועצת יש’’ע, נבחר יו’’ר מועצת יש’’ע החדש 
- ראש מועצה אזורית בקעת הירדן דוד אלחייני. יו”ר מועצת יש’’ע היוצא חננאל דורני שוחח 
עם אלחייני ואיחל לו בהצלחה בתפקידו, אשר החל את תפקידו כבר מיום הבחירות. דוד 
אלחייני משמש כ-11 שנים בתפקידו כראש מועצה אזורית בקעת הירדן וחבר שנים רבות 
בהנהלת מועצת יש’’ע. יו”ר מועצת יש’’ע היוצא חננאל דורני: “אני מאחל הצלחה רבה לידידי 
דוד אלחייני, אני משוכנע ובטוח כי הוא יוביל בהצלחה את ההתיישבות ביהודה, שומרון 
ובקעת הירדן על עבר מטרות העל של המועצה - ריבונות למיליון תושבים ביהודה ושומרון. 

אעזור לו ככל יכולתי”. 

2 עוקף מלמעלה. לאחר מאמצים רבים ופעילות שוטפת מול משרדי הממשלה 
השונים, כביש עוקף אל-ערוב יצא לדרך לביצוע בפועל בשטח. הכביש הוא חלק מתוכנית 
האב לתחבורה שמקדם משרד התחבורה בשיתוף מועצת יש”ע, אשר מטרתה היא שיפור 
תשתיות הכבישים בכל אזור יהודה, שומרון ובקעת הירדן. הכביש, אשר יחבר בין מרכז גוש 
עציון וצפון הר חברון-קריית ארבע, יעקוף את הכפרים אל-ערוב ובית-אומר ויאפשר לנוסעים 
בדרך לנוע בצורה בטיחותית ונוחה. הכביש החדש ישפר את הרמה התשתיתית של הדרך, 
ישפר את חווית הנסיעה ויפחית את עומסי התנועה לכלל האוכלוסיות המתגוררות באזור. 
בשלב הראשון צפוי הכביש החדש, כ-7 ק”מ אורכו, לעבור תהליך של סימון תוואי הציר על 
ידי טרקטורים בשטח ויימשך כחודש. השלב השני, ביצוע פריצת הכביש וסלילתו, יחל בחודש 

אפריל הקרוב וייפתח בהקדם לטובת כלל הנוסעים בכביש.

3 חיים בסרט. מועצת הקולנוע אישרה השבוע את הזוכים במנגנון התמיכה החדש 
שיזמה שרת התרבות והספורט, מירי רגב, התומך כספית ביוצרי סרטים מיהודה ושומרון. 
בהתאמה לרפורמה שהובילה השרה, תינתן תמיכה ייעודית להפקות סרטים בצפון ולראשונה 
גם ביהודה, שומרון ובקעת הירדן בסכום כולל של למעלה משמונה מיליון ש”ח. השרה רגב: 
״הבטחתי ואני מקיימת. אנחנו עושים היום היסטוריה. משרד התרבות והספורט יתמוך 
בהפקות סרטים אזוריות בצפון ולראשונה גם ביהודה ושומרון ובתקווה כבר בעתיד הקרוב 
גם בדרום. מה שהחל בהקמתה של הוועדה לבחינת עבודתן של קרנות הקולנוע ממשיך כעת 
ביישומה של הרפורמה המקיפה, שהובלתי בתחום הקולנוע. הרפורמה נותנת הזדמנות שווה 

לאותם קולות בצפון וביהודה ושומרון”. 

4 יו”ש גם בגרמניה. השבוע התקיים בפרנקפורט, גרמניה הקונגרס הישראלי-אירופי 
הראשון, בו השתתפו כ -200 פעילים פרו-ישראלים מכל רחבי אירופה. מטרת הקונגרס 
הייתה ליצור שיתופי פעולה למען מדינת ישראל, לפעול נגד אנטישמיות ולהעצים פעילות 
פרו-ישראלית באירופה, והוא אורגן על ידי סאשה סטבסקי אשר עומד בראש הקונגרס 
הגרמני-ישראלי. בקונגרס לקחה חלק משלחת של המועצה האזורית בקעת הירדן בשיתוף 
המשרד לנושאים אסטרטגיים בהובלת יגאל דילמוני מנכ”ל מועצת יש”ע, מירי מעוז-עובדיה 
רכזת דוברות חו”ל בבנימין, ונציג חברת ורסטה ברני מוסקוביץ. שגריר ארה”ב בגרמניה, ריצ’רד 
גרנל, תומך ישראל נלהב ומקורב לנשיא טראמפ, נאם בכנס, והביע תמיכה במדינת ישראל. 
גרנל הגיע לדוכן המיוחד של בקעת הירדן לטעום תמרים ונפגש עם מנכ”ל מועצת יש”ע 
יגאל דילמוני וצוות המשלחת. דילמוני אמר לשגריר כי הוא מודה לו ולממשל האמריקאי 
על התמיכה במדינת ישראל וגם על התמיכה שלהם בהחלת ריבונות על בקעת הירדן והזמין 
אותו לסיור ביהודה, שומרון, בנימין ובקעת הירדן . גרנל אמר שישמח לבוא, וביקש להביע 

את תמיכתו בתמונה משותפת. 

5 לומדים מטעויות. שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן ביקר בסוף השבוע שעבר במוזיאון 
גוש קטיף בירושלים. השר חתם בספר המבקרים של המוזיאון ואמר כי “הביקור במוזיאון 
הוא חובה לכל מנהיג במדינת ישראל. במוזיאון לומדים על הפינוי שקרע אותנו מבפנים ורואים 
את המחיר הכבד ששילמנו על טעות העבר, טעות שממנה צריך ללמוד על העתיד. פינוי - לא 
עוד. ארץ ישראל היא שלנו ואנחנו צריכים להמשיך ולבנות אותה. מחובתנו להמשיך לחזק 

וליישב את ארץ ישראל בין הירדן לים”. 

6 מדברים רוסית. במסגרת יוזמה מיוחדת של מועצה אזורית מטה בנימין להכרות 
והגברת שיתופי פעולה עם קהל דוברי הרוסית בארץ ובעולם, הגיעו לסיור בבנימין 18 עתונאים 
הכותבים  באתרי חדשות בעיתונים ובבלוגים חדשותיים. הסיור התקיים בהובלת מירי מעוז 
עובדיה ותמר אסרף בסיוע וליווי של חברת פרטיזן המתמחה בפניה לקהל דוברי הרוסית בארץ 
ובעולם. במסגרת הביקור סיירו העיתונאים בין השאר באתר הארכאולוגי שילה הקדומה ובו 
מיצגים מיוחדים גם ברוסית, נפגשו עם הציירת המוכשרת גרטה משילה וסיימו בביקור ביקב 
פסגות. העיתונאים התעניינו להכיר באיזה כלים ניתן להשתמש כדי להסביר את ההתיישבות 

ביהודה, שומרון ובקעת הירדן לקהלים בחו”ל. 

Sergey Demjanchuk ,קרדיטים: מירי צחי, מועצת גוש עציון

חדשות יהודה, שומרון ובקעת הירדן

14
לך

ך 
 ל

ן |
שוו

ח
מר

א 
י״


