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מטה הציונות הדתית

למהדרין
ימין

ראש הממשלה בנימין נתניהו 
חנך השבוע שכונה חדשה 

בקרית ארבע וביקר יחד עם 
רעייתו במערת המכפלה בחברון



אנחנו נמצאים השבוע לפני הסבב השלישי של הבחירות בישראל בשנה 
האחרונה. אחרי פעמיים שבהן לא הורכבה ממשלה, אנחנו מוצאים את עצמנו 
נאבקים על כל קול כדי שהפעם יוכלו נבחרי הציבור להרכיב ממשלה לאומית. 
אחד האתגרים הגדולים, אשר נראית היום יותר מציאותית מאשר מבשני 

הסבבים הקודמים, היא העייפות של 
הציבור. אותה עייפות מתבטאת בחוסר 
רצון לצאת להצביע ולקבוע את עתידה 
של מדינת ישראל. הציבור בישראל אולי 
לא חושב שיש לו את האפשרות, אחרי 
ששני הסבבים האחרונים נגמרו ללא 

הכרעה, לשנות את המציאות.

וכאן טמון האתגר. כל אחד חייב 
להבין כי על אף התחושות הקשות  
עלינו – כל אחד ואחד במדינת ישראל 
ובוודאי במחנה הלאומי – לצאת ביום 
הצבעה  ולהצביע.  הקרוב  הבחירות 
בבחירות לכנסת אינה רק זכות, היא 
חובה לאומית ואישית, שיכולה להשפיע 
על מצבה המדיני, החברתי והכלכלי של 
מדינת ישראל בשנים הבאות. הצבעה 
זאת שיכולה  למפלגה לאומית היא 
פיה  על  הקערה  את  הפעם  להפוך 

ולשנות את כללי המשחק.

התוצאות של הבחירות הקודמות 
ביהודה, שומרון ובקעת הירדן מראות 
כפי  לימין.  מצביעים  שכאן  בבירור 
שפרסמנו בעבר, וכפי שמופיע באתר 
ההצבעה  תוצאות  יש”ע,  מועצת 
תפיסה  על  מעידות  בהתיישבות 
הקולות  התפלגות  רחבה.  לאומית 
בתוך ההתיישבות הוא כדלהלן: ימינה 
- 24.4%, ליכוד – 22.4%, יהדות התורה 

– 20.4%, ש”ס – 9.9%, כחול לבן – 9%, ישראל ביתנו – 3.6%, העבודה – 1.7%, 
המחנה הדמוקרטי – 0.6%.

בעלי זכות הבחירה ביהודה, שומרון ובקעת הירדן מהווים 3.78% מכלל בעלי 
זכות הבחירה במדינת ישראל. שיעור ההצבעה הארצי עומד על 69.7%, בעוד 
ששיעור ההצבעה ביישובים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן גבוה בהרבה יותר 
ועומד על 76.8%. המתיישבים יוצאים להצביע יותר משאר האוכלוסייה בישראל.

נתון זה הוא נמוך יחסית לבחירות הראשונות שהיו השנה בחודש אפריל 
2019 אז עמד שיעור המצביעים בהתיישבות על 78.4% ואילו בבחירות של חודש 

ספטמבר 2019 על 76.8%. זו מגמת ירידה. 

הפעם אל לנו להסתפק בשיעורי הצבעה אלו. צריך להוציא את כולם לקלפיות 
להצביע, על מנת להבטיח ממשלה לאומית.

בסקר שנערך ע”י מכון מדגם עבור חדשות 12, ושפורסם השבוע, עולה תמונה 
מדאיגה לגבי אחוזי ההצבעה של 
מצביעי הימין בבחירות הקרבות. 
לשאלה “אם הבחירות לכנסת היו 
מתקיימות היום, האם היית בא 
או לא היית בא להצביע?”, ענו 
69% מהנסקרים מהצד הימני של 
המפה כי הם יצאו להצביע. מהצד 
להצביע  יצאו   73% השמאלי, 

בבחירות ביום שני. 

הפעם, יותר מתמיד, אנחנו 
לנו  יש  בו  במצב  נמצאים 
אחרי  להפסיד.  רבים  דברים 
שנים שאנחנו פועלים לקידום 
הריבונות, נושא זה נמצא בליבת 
הבחירות ואנו  נמצאים עכשיו 
במרחק נגיעה מהחלת ריבונות 
על יהודה, שומרון ובקעת הירדן. 
ממשלה לאומית תוכל להביא 
את העניין הזה לידי מימוש בלי 
לקחת את הסיכון של מדינה 
יכולים  לא  אנו  פלסטינית. 
להרשות לעצמנו לפספס את זה. 

א  י ה ע  בי צ ולה ת  א לצ
חובה, וגם זכות להיות שותף 
ממשלה  הבאה.  בממשלה 
לאומית שתעניק להתיישבות 
את מה שאנחנו צריכים להמשך 
כל  את  ותקדם  ההתפתחות 
תכניות האב, עליהם אנו עובדים במועצת יש”ע כבר מעל ל-3 שנים ואשר 
אמורות לשפר את חיי התושבים באזור. אנו רואים את ההתפתחות של האזור 
בשנים האחרונות, כשהייתה ממשלה לאומית טובה וחזקה, בתשתיות הכבישים, 
בחשמל ובמים, בפיתוח וכלכלה. אין לנו ביטוח שממשלה שאינה לאומית 
תמשיך לקדם ולטפח את ההתיישבות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן, ופרוייקטים 

חשובים יכולים לרדת לטמיון. 

בבחירות הקרובות כולנו יוצאים להצביע, ומשכנעים את כולם לצאת ולהצביע. 
רק אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, יכול לגרום לכך שתקום ממשלה שתשמור על 
ההתיישבות הישראלית ביהודה, שומרון ובקעת הירדן, תפתח ותקדם אותה 

לשנים הבאות. אם נצא כולנו להצביע - ננצח.
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מה קורה?
חדשות יהודה, שומרון ובקעת הירדן
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1 מבקרים בחברון ראש הממשלה בנימין נתניהו 
הגיע השבוע לביקור חשוב בקרית ארבע ובמערת המכפלה 
בחברון. ראש מועצת קריית ארבע חברון אליהו ליבמן וראש 
מנהלת חברון הרב הלל הורוביץ התלוו אל ראש הממשלה יחד 
עם רעייתו שרה, יו”ר הכנסת יולי אדלשטיין, והשרים נפתלי 
בנט, ישראל כץ, רפי פרץ, מירי רגב, בצלאל סמוטריץ, וציפי 
חוטובלי לחנוכת שכונת המדורגים החדשה “נופי כרמים” 
בקרית ארבע. בנאומו, אמר ראש הממשלה: “לפני חודש 
הייתי בוושינגטון ודברתי על חברון עיר האבות, על בית אל, 
על שילה וכמובן על ירושלים בירתנו הנצחית. אבל לפני כן, 
המרכיב הראשון של תכנית טראמפ הוא הכרה של ארצות 
הברית בבעלות שלנו על הארץ הזו – בגושים ולא בגושים. 
זה בא לעולם כי אני נאבקתי בזה. עבודת המיפוי תושלם 
השבוע”. לאחר מכן, המשיך ראש הממשלה לתפילה מרגשת 
במערת המכפלה, שם קיבלו האורחים הסבר והדרכה מדובר 
היישוב היהודי בחברון נעם ארנון. ראש הממשלה הנחה 
בביקורו לאשר את הקמת המעלית להנגשה במערת המכפלה. 
שר הביטחון נפתלי בנט שהשתתף אף הוא באירוע חנוכת 
השכונה, אמר: “תכנון המעלית למערת המכפלה הושלם לאחר 
עיכוב של שנים. היום אנחנו נותנים אור ירוק לביצוע המעלון. 
אנחנו בדרך להגשים את חזון הריבונות, ואין מקום ראוי יותר 
לריבונות מאשר עיר האבות והאמהות, וחלקת גדולי האומה 

שלנו – הלא היא מערת המכפלה”.

2 תכנית מחשמלת שר האנרגיה יובל שטייניץ, וראשי 
חברת החשמל נפגשו השבוע עם נציגי מועצת יש”ע בכדי 
להציג להם יחד עם גורמי המקצוע הרלוונטיים את תוכנית האב 
למשק החשמל ביהודה ושומרון לעשרות השנים הבאות. על 
פי התוכנית, המחולקת לטווחים הקצר, בינוני וארוך, תוקמנה 
תחנות משנה לאוכלוסייה הישראלית ולאוכלוסייה הערבית, 
ובמקביל, יונחו כ-300 ק”מ קווי הולכה במתח גבוה בעלות 
מוערכת של כ-3-4 מיליארד ש”ח. ראשי הרשויות העלו את 
צורכי התושבים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן בנושא החשמל 
לטווח הקצר ולטיפול בתקלות בתקופה הקרובה עד שהתוכנית 
תתחיל להתבצע בשטח. בפגישה השתתפו יו”ר מועצת יש”ע 
דוד אלחייני, ראשי המועצות מיהודה, שומרון ובקעת הירדן 

וצוות המשרד. השר שטייניץ: “התחלנו לפני כשנה להכין 
תוכנית אב למשק החשמל ביהודה ושומרון, שלוקחת בחשבון 
את הגידול באוכלוסייה ואת הצרכים הגדלים של היישובים 
והתושבים באזור. התוכנית תוביל לשיפור משמעותי באיכות 
ובאמינות אספקת החשמל בכל רחבי יהודה ושומרון”. יו”ר 
מועצת יש”ע דוד אלחייני: “זו תוכנית אסטרטגית לטווח הארוך 
שמתאימה להתפתחות האזור וכלל האוכלוסייה ותבטיח איכות 
אספקת חשמל כמו בשאר חלקי מדינת ישראל. אני מודה לשר 
שטייניץ, לצוות משרדו, וליו”ר חברת החשמל יפתח רון טל 

ולצוות התכנון על החשיבה והאחריות לעתיד”. 

3 חשמל בישובים הצעירים ראש הממשלה בנימין 
נתניהו הנחה השבוע את עוזר שר הביטחון להתיישבות אבי 
רואה, להורות על חיבור לחשמל של מאחזים “בעלי אופק 
הסדרה”. במכתבו, מפורטים 12 המאחזים: נופי נחמיה, חוות 
יאיר, גבעה 851 באיתמר, מעוז צבי, שחרית, פני קדם-מיצד, 
תקוע ד’, נגוהות מערב-מצפה לכיש, גבעת אביגיל, עשהאל, 
אש קודש ואחיה. במכתב כתב ראש הממשלה בנימין נתניהו: 
“תושבי המאחזים מוצאים עצמם שעות רבות ללא תנאי מחיה 
בסיסיים כמו חשמל ומים. מציאות קשה זו מהווה סכנה 
ביטחונית ממשית כאשר כלל בתי המאחז שרויים באפלה 
מוחלטת במשך שעות הלילה, ומרכיבי הביטחון החיוניים 
מנוטרלים ואינם יכולים לסייע בשעת הצורך”. יו’’ר מועצת יש’’ע 
דוד אלחייני אמר: “אנחנו מברכים את ראש הממשלה על כך 
שהנחה את רשויות התכנון להסדיר את החשמל ליישובים אלו 
שבמשך שנים סבלו מבעיות חשמל. מדובר בהנחייה חשובה 
לטובת היישובים הצעירים אשר סובלים במשך שנים מבעיות 
חשמל וכעת יתאפשר להם לקבל חשמל כמו כל אזרח אחר 
במדינה. זהו עוד צעד חשוב שעושה ראש הממשלה למען 

הסדרת ההתיישבות”.

4 סיור בבית אל ח”כ שרן השכל הגיעה השבוע 
לביקור בבית אל וסקרה את תנופת הבנייה. יחד עם ראש 
המועצה שי אלון, סיירה חברת הכנסת גם באזור חטמ”ר 
בנימין האמור להתפנות על מנת לאפשר בניית שכונה חדשה 
בת מאות יחידות דיור. ח”כ השכל: “אני כל כך שמחה להגיע 

לפה. לראות את הפיסה ההיסטורית של העם שלנו ביחד עם 
התחדשות ההתיישבות היהודית. זהו משהו ייחודי ומרגש. 
אנחנו רואים בנייה ומנופים לצד אתר היסטורי וכיף לראות 
זאת”. ראש מועצת בית אל שי אלון: “העיקר הוא להמשיך 
במשימה החשובה של בניית 350 יח”ד. אנו צריכים את עזרת 
שרן בהובלת מהלך העברת החטמ”ר מעבר לכביש כדי לפנות 

את השטח לבנייה שתהפוך את המקום לבירת בנימין”.

5 צעדת הבקעה בשבוע שעבר יצאה לדרך צעדת 
הבקעה המסורתית בהשתתפות כ-3,500 צועדים מכל רחבי 
הארץ, שבסיומה הגיעו המשתתפים להפנינג משפחתי במיוחד 
וחווייתי. המסלול ארך כשישה ק”מ והותאם למשפחות. “יש 
פה מזג האוויר מושלם, יחד עם טבע, שמש והרבה אהבה 
שקיבלנו מתושבים רבים מכל חלקי הארץ” אמר ראש המועצה 
האזורית בקעת הירדן ויו”ר מועצת יש”ע דוד אלחייני, וסיפר 
על תוואי המסלול: “יצאנו מהבורג’ אל-מליח למחנה פלס. כיף 
לראות את עם ישראל יוצא ומטייל בארצו”. רון דורון, תושב 
רמת גן, החליט להגיע למצעד בשביל לתת חיבוק לתושבי 
הבקעה “הרבה שנים לא הייתי פה. אני שמח שהייתה לי 
הזדמנות לקחת את כל המשפחה ולהראות להם את ארצנו 
היפה. החלטנו, אשתי ואני לבוא ולהביע תמיכה ואהבה לתושבי 

בקעת הירדן. הלוואי ותהיה פה החלת ריבונות”.

6 בני עקיבא עם הריבונות קומונריות תנועת בני 
עקיבא ממחוזות יהודה, דרום, דן ושרון-שומרון קיימו יום 
הכשרה מיוחד בהקשר אירועי השעה בסניף אלון שבות 
שבגוש עציון. הקומונריות שמעו סקירה מפורטת מראש 
מועצת גוש עציון שלמה נאמן בנושא הריבונות, קיימו שיח 
ערכי ופרקטי במחוזות על אופן הפעילות והמעורבות בעניינים 
הבוערים ושמעו משר התחבורה בצלאל סמוטריץ על חשיבות 
ההצבעה ועל יכולת ההשפעה של התנועה בבחירות הקרובות. 
הקומונריות יצאו מהיום בקריאה להצבעה למפלגות שיקדמו 

את ערכי התנועה למען העם, התורה והארץ.

קרדיט: בני עקיבא, מנהלת מערת המכפלה, יח”צ
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