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במה להגות תורה,
מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
ראש הממשלה בנימין נתניהו
נטע עץ השבוע ביישוב מבואות
יריחו שבבקעת הירדן.
צילום :חיים צח  /לע"מ
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בשבוע שעבר התכנסנו ,ראשי המועצות במועצת יש”ע ,יחד עם אנשי ציבור וחברי
כנסת ,במאהל תמיכה בריבונות .תחת שלטים שעליהם נכתב המסר “ריבונות עכשיו” ,אנו
מבקשים להבהיר את החשיבות של החלת הריבונות הישראלית ביהודה ,שומרון ובקעת
הירדן באופן מייד׳י .השעה שבה אנו נמצאים ,שעה היסטורית מבחינה מדינית ,עלולה
להתפספס ולהיות בכייה לדורות.
בתוכנית המאה של הנשיא טראמפ ,הוזכרו בקצרה
ההזדמנויות של מדינת ישראל ורוב המסמך עוסק בפרטים
על המדינה הפלסטינית .למעשה ,רוב התוכנית (אותה ניתן
למצוא בתרגום מקוצר לעברית באתר האינטרנט של מועצת
יש”ע) ,מדברת על הבעיות של ערביי יהודה ושומרון והמהלכים
להקמת מדינה עבורם כולל ויתורים ישראלים על כ70%-
מהשטח.
בתוכנית נכתבו שני פרקים משמעותיים בנושא הגבולות
הישראליים לאחר קבלת ההסכם והתנאים שמהלך המשא
ומתן .מצ”ב תרגום קטעים מתוך התוכנית:
“ארצות הברית תכננה את המפה הרעיונית כך שתכלול
את המאפיינים הבאים:
•כ 97%-מהישראלים המתגוררים בגדה
המערבית ישולבו בשטחים ישראליים רצופים ,וכ-
 97%מהפלסטינים המתגוררים בגדה המערבית ישולבו
בשטחים פלסטיניים רצופים .החלפת שטחי קרקע
תעניק למדינה הפלסטינית שטחי קרקע שהם בני
השוואה סבירה לגודל שטחי הגדה המערבית ורצועת
עזה לפני .1967
•מעבר לגבולותיה ,יהיו למדינה הפלסטינית קשרי
תחבורה מהירים (דוגמת החיבור בין הגדה המערבית
לעזה) ועד שהמדינה הפלסטינית תפתח נמל משלה,
תהיה לה גישה לשני מתקני נמל ייעודיים בתוך מדינת
ישראל.
•ייבנו שתי דרכי גישה לטובת המדינה הפלסטינית
שיהיו כפופות לדרישות הביטחון של ישראל .דרכים
אלה יאפשרו לפלסטינים לחצות את בקעת הירדן אל מעברי הגבול של הממלכה
ההאשמית של ירדן ,ויאפשרו לפלסטינים לנסוע אל ממלכת ירדן וממנה ,ומעבר לה,
ובהתאם לכללי ההגירה של המדינה הפלסטינית ,יאפשרו לתושבי ירדן ותושבי אזור
אחרים להיכנס למדינה הפלסטינית.
•ייבנו פתרונות תשתית מהמדרגה הראשונה (לרבות מנהרות ומעברים עיליים)
על מנת לאפשר את מירב התנועה ללא עיכובים דרך שתי המדינות ובין המדינות
והמובלעות השייכות לכל אחת מהן.
•חסמי הביטחון יותאמו לגבולות החדשים .ייבנו מעברי גבול חדשים ,יעילים
ומודרניים.
•השלום לא יחייב עקירה של אנשים  -ערבים או יהודים  -מבתיהם .עקירה כזו,
שסביר שהייתה מובילה לחוסר שקט אזרחי ,מנוגדת לרעיון הדו-קיום
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•נסיגה משטחים שנתפסו במלחמת מגן היא תופעה היסטורית נדירה .יש להביא
בחשבון גם שמדינת ישראל כבר נסוגה עד היום מ -%88לפחות מהשטחים שכבשה
ב. 1967-לפי החזון הנוכחי ,מדינת ישראל תעביר שטח בעל משקל  -שלישראל יש
לגביו תביעה חוקית ,היסטורית ובת תוקף ,ומהווה חלק ממולדתו העתיקה של העם
היהודי  -וזה ויתור משמעותי
בפרק “התנהלות במהלך המשא ומתן” ,המדבר על
התנאים שיישמרו בין אישור המתווה לבין החתימה על
ההסכם ,נכתב:
“אש”פ והרשות הפלסטינית:
•יימנעו מכל ניסיון להצטרף לארגון בינלאומי ללא הסכמה
של מדינת ישראל;
•לא יתבעו ,וימחקו כל תביעה תלויה ועומדת נגד מדינת
ישראל ,ארצות הברית ואזרחיהן בבית המשפט הפלילי
הבינלאומי ,בית המשפט הבינלאומי לצדק ובפני כל בית
דין אחר;
•לא יפעלו נגד אזרחי מדינת ישראל או ארצות הברית
באינטרפול או בכל מערכת משפט שאיננה ישראלית או
בארצות הברית;
•ינקטו כל פעולה נחוצה לסיים לאלתר תשלום משכורות
למחבלים הכלואים ומרצים מאסר בבתי כלא בישראל וכן
למשפחות של מחבלים שמתו ,ויפתחו תוכניות הומניטרית
ותוכניות רווחה למתן שירותים ותמיכה חיוניים לפלסטינים
נזקקים שאינן מבוססות על ביצוע מעשי טרור”.
•המדינה הפלסטינית תהיה מפורזת לחלוטין ותישאר
מפורזת לרבות עזה.
ולגבי ישראל נכתב:
“בשטחי הגדה המערבית שאינם צפויים במסגרת חזון
זה להיות חלק ממדינת ישראל .ישראל:
•לא תבנה יישובים חדשים ,תרחיב ישובים קיימים או
תקדם תוכניות לבנות בשטחים אלה
•לא תרחיב את המובלעות הישראליות  ...או תקדם תוכניות להרחבתן בשטחים
שמעבר לתכסית הנוכחית שלהן”.
אנחנו יודעים איפה אנחנו עומדים :ביישובים הישראליים ביהודה ,שומרון ובקעת
הירדן אין צורך רב בהכנה ובהכרת פני השטח – הכל מוכן .לאחר שידוע לכולם שאף יישוב
ישראלי לא ייעקר ממקומו ,אין שום דבר שמונע מאיתנו לקבע את המצב הנוכחי .התוכנית
האמריקאית ,גם אם לא תתקבל ,תהיה ככל הנראה בסיס לכל הסכם עתידי .על כן ,הריבונות
הישראלית ושמירה על היישובים תהיה גם היא בכל הסכם עתידי .אנחנו נישאר כאן לעד.
אנו מתעכבים ללא סיבה בהחלת הריבונות הישראלית על יהודה ,שומרון ובקעת הירדן.
איננו יודעים מה יקרה אחרי הבחירות .אנחנו יודעים מה המצב עכשיו .כלל הסיעות
מימין מסכימות להחלת הריבונות על יהודה ,שומרון ובקעת הירדן .יש הסכמה גם של ח”כ
אביגדור ליברמן שאמר שיצביע בעד כאשר חוק הריבונות יבוא לכנסת .ראש הממשלה
בנימין נתניהו הצהיר לפני כחצי שנה ,עוד לפני פרסום תוכנית המאה ,בישיבת הממשלה
בבקעת הירדן כי הוא הולך להחיל את החוק הישראלי באזור .הדבר הזה תלוי בנו.
עלינו ,על הצד הישראלי ,מוטל לעשות ככל שניתן כדי שהחלת הריבונות תתקיים
לפני הבחירות .אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לפספס את השעה ההיסטורית הזאת.
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יש חלון הזדמנויות ייחודי .זה הזמן לממש את הזכות שלנו על הארץ .ריבונות עכשיו!
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
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 1עץ ביריחו ראש הממשלה בנימין נתניהו
ביקר השבוע ביישוב מבואות יריחו ,יחד עם השרים
מירי רגב ואמיר אוחנה .היישוב מבואות יריחו אושר
בהחלטת ממשלה ערב הבחירות הקודמות ,כיישוב
חדש בבקעת הירדן ומאז קיבל סמל ישוב ,והתב”ע
שלו נמצאת לקראת אישור .במהלך הביקור נטע
ראש הממשלה ,יחד עם יו”ר מועצת יש”ע וראש
מועצת בקעת הירדן דוד אלחייני ומזכיר היישוב
אליהו עטיה ,עץ דקל באזור בו יוקם בקרוב מרכז
היישוב החדש ,השתתף בטקס לכבוד אישור הישוב
וסייר באמת המים הקדומה שנחשפה בישוב במהלך
חפירות ארכיאולוגיות .ראש הממשלה אמר במהלך
הסיור בנוגע להחלת הריבונות“ :זו בשורה ענקית,
משום שהמשמעות היא לא רק לגבי היישוב הזה
והמקום הזה והמקומות האחרים ,המשמעות היא
לגבי היכולת שלנו להתיישב בלב ארצנו ללא מגבלות
בהסרת הממשל הצבאי ,הפיכת המקום הזה לחלק
אזרחי ,חלק ממדינת ישראל לעד”.
 2נוטעים בהתיישבות חברי סיעת “ימינה”
יצאו השבוע לרחבי ההתיישבות על מנת לנטוע עצים
לכבוד ט”ו בשבט .שר החינוך הרב רפי פרץ הגיע ביחד
עם המועמדת שרה ב’’ק ליישוב מחולה שבבקעת
הירדן ,וח”כ איילת שקד ועידית סילמן נטעו עצים
בבית אל במקום בנייתן של  650יחידות הדיור ביחד
עם ראש המועצה שי אלון .ח”כ איילת שקד“ :הגענו
היום לנטוע בבית אל ואני מקווה מאוד שכשאבוא
להשקות את השקדייה כאשר האדמה הזאת תהיה
חלק רשמי ממדינת ישראל .אנחנו נעשה מה שניתן
כדי שמדינת ישראל תחיל את הריבונות על יישובי
יהודה ושומרון בזמן המהיר ביותר” .ראש המועצה
שי אלון“ :שמחנו לארח את איילת שקד ועידית
סילמן כאן בבית אל .העץ שנטענו יחד איתן בשכונה
החדשה הוא עוד נדבך לחיזוק ההתיישבות כאן
ביהודה ושומרון .אני מקווה שבשנים הקרובות נוכל
לבנות עוד שכונות ועוד בתים וניטע עוד עצים רבים”.
 3פגישה חשובה במהלך הישיבה במאהל של
מועצת יש”ע לתמיכה בריבונות ,הוזמנו ראשי מועצת

יש”ע לפגישה לילית עם ראש הממשלה בנימין
נתניהו .הפגישה ארכה כשעתיים בהם הביעו ראשי
הרשויות תמיכה בראש הממשלה ובמאמציו והציגו
את החשיבות בהחלת הריבונות בימים הקרובים
והסכנות במידה ומהלך זה ידחה לאחר הבחירות.
ראש הממשלה עדכן את המשתתפים בפעילות שלו
להביא החלטה על הריבונות בהקדם האפשרי .סוכם כי
הקשר בין לשכת ראש הממשלה ליו”ר מועצת יש”ע
דוד אלחייני ימשך לעדכונים והתפתחויות נוספים.
כנס התיירות כמדי שנה ,עמותות התיירות
בכל רחבי יהודה ,שומרון ובקעת הירדן משתתפות
בתערוכת התיירות הבינלאומית  IMTMבגני התערוכה
בתל-אביב .לתערוכה מגיעים סוכנים ומורי דרך מכל
רחבי הארץ שבאים לשמוע על הפיתוחים התיירותיים
החדשניים בארץ .קהל רחב מהמשתתפים מהארץ
ומהעולם ,הגיעו לדוכנים אשר מציגים את חבלי
הארץ היפים שלנו :גוש עציון ,בנימין ,בקעת הירדן,
מגילות ים-המלח ,ורבים אף נרשמו לסיורי חשיפה
באזור .מנכ”ל תיירות גוש עציון משה ברוס אמר:
“כיף להגיע לתערוכה ולחשוף בפני המבקרים הרבים
ואנשי המקצוע את כל החידושים והפיתוחים בגוש
עציון בתחום התיירות .אנחנו כמדי שנה משקיעים
בפיתוח של משאבים רבים ומיזמים חדשים בגוש,
ואנחנו נמשיך לפעול ,לפתח ולקדם את התיירות
בגוש עציון”.
 4הייטק בנימין במועצת בנימין ציינו את
פתיחת המחזור השני בתכנית המשמשת חממה
ליזמים ,ומלווה אותם משלב המיזם והרעיון ועד
למוכנות משקיעים להשקיע כסף במיזם .במחזור
הנוכחי ישתתפו כ 30-יזמים ויזמיות מיישובי בנימין,
השומרון ,ירושלים והסביבה עם כ 13-מיזמים
בתחומים שונים .זהו פרויקט דגל של מועצת
בנימין בשיתוף מעוף טק ,משרד הכלכלה והסוכנות
לעסקים קטנים ובינוניים כאשר המטרה היא לאפשר
להייטקיסטים ובעלי מקצועות דומים לא לצאת
מבנימין ולעבוד בחממה ובתנאים כדאיים לצד יזמים
אחרים .מנהלת בנימין טק יעל זאבי“ :כיף לראות

כל כך הרבה אנשים שחשוב להם לעשות הייטק
בבנימין .אני מודה לכל השותפים שתורמים רבות
להצלחת כלל הפרויקטים בבנימין טק שביחד עם
היזמים הרבים שנכנסו ועוד ייכנסו למתחם ,יעצימו
את ההייטק והיזמות בבנימין”.
מדוושים בגוש בימים אלה מסיימים אנשי
בית ספר שדה כפר עציון את גיבוש שביל האופניים
“סובב גוש עציון” שיחנך לראשונה בעוד כשלושה
שבועות באירוע רב משתתפים .המסלול ,שעובר
בעמק הברכה ,מאפשר לחוות את גוש עציון מנקודות
תצפית שונות .במהלך אירוע ההשקה של סובב הגוש
יערכו מדריכי בית הספר הסברים בנקודות שונות
וייצקו תוכן לחוויית הרכיבה .בבית הספר מקווים
להיענות גדולה של רוכבים וחובבים ולחשיפה גדולה
של מה שיש לגוש עציון להציע.
 5מים בששון קידוח “קדומים  ”2הנמצא
במועצה המקומית קדומים החל לפעול השבוע ,לאחר
שבמקום התקיים טקס חניכה מיוחד בנוכחות שר
האנרגיה והמים יובל שטייניץ ,ראש מועצת קדומים
חננאל דורני ,ראש מועצה אזורית שומרון יוסי דגן,
ראשי רשויות מהאזור ומנהל הפרויקט מטעם חברת
מקורות מתן קרייזלר .הקידוח החדש יביא לפתרון
משברי המים שידע האזור בשנים האחרונות .קידוח
“קדומים  ”2הנמצא בעומק של  690מטרים מתחת
לפני האדמה ,יספק מים לכל תושבי האזור בכושר
סליקה של כ 230-קוב בשעה וכ 5,000-קוב ליממה.
ראש המועצה חננאל דורני“ :קיץ  2016תפס אותנו
ללא מים בברזים ,עם תשתיות לא מתאימות ,את כל
המערכות האמונות על כך לא מוכנות ,וגרוע אף יותר
 מגלגלות אחריות זו לזו .כך היה עד אותה פגישהאצל השר יובל שטייניץ שבמנהיגות ונחישות רתם
את כל המערכות לפתרון המשבר .השר דחף והוביל
תוכנית להקמת תשתיות מים לטווח הקצר ,הבינוני
והארוך .גם קידוח קדומים  2החשוב כל כך לתושבי
האיזור היה פרי מוחו היצירתי ואני מודה לו על כך”.
קרדיטים :בנימין טק ,מועצה מקומית קדומים,

