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במה להגות תורה,
מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
אזרחי ישראל יצאו
להצביע השבוע ,והכריעו
בעד חיזוק ערכי היהדות
וביצור מעמדה של
ההתיישבות
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אולם בוטיק | תפריט שף יוקרתי
לאירועים פרטיים בכשרות מהדרין (בשרים הרב מחפוד שליט״א)
החל מ 20 -עד  200איש | ניתן לקבל משגיח צמוד של בד״ץ יורה דעה בתוספת תשלום
רח׳ זרחין  ,13רעננה | טלwww.noale-events.com | 054-7009111 :
האולם פתוח בחול המועד פסח בכשרות מהודרת ללא חשש קטניות ושרויה

יש״עמדה
מועצת יש״ע

זקוקים לממשלה
אם נסתמך על תוצאות הבחירות הראשוניות שהגיעו עד
לשעת ירידת העלון לדפוס ,אנו יכולים להגיד באופטימיות לא
כל כך זהירה כי קיים יתרון למפלגות הימין .גם אחוזי ההצבעה
הגבוהים יחסית של  1.2%( 71%יותר מאשר בבחירות הקודמות)
מראים כי עם ישראל רוצה סוף סוף ממשלה .אזרחי ישראל אמרו
בהצבעתם בקלפי ,כי המצב הנוכחי בו אין ממשלה פעילה כבר
למעלה משנה אינו יכול להימשך .צריך להקים ממשלה לאומית
חזקה אשר תמשיך להוביל אותנו בשנים הבאות.

2

אם להסתמך על אחד האירועים הכי מובהקים שהיו ברקע
של סבב הבחירות הנוכחי ,אפשר להגיד דבר אחד נוסף וחשוב
מאוד :ישראל רוצה ריבונות ופיתוח ההתיישבות ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן .מהלך החלת הריבונות על ההתיישבות הישראלית
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן – בצורה כזו או אחרת – ליווה אותנו
בסבבי הבחירות האחרונים .יחד עם ארגונים נוספים עמלנו רבות
כדי שהנושא יוביל את סדר היום במדינה ,והגענו לכמה אירועים
חשובים .אירוע השיא הראשון ,היה ללא ספק ישיבת הממשלה
למרגלות אנדרטת הבקעה בימים שקדמו לבחירות ספטמבר“ .אני
גאה לכנס את ישיבת הממשלה הזאת ,המיוחדת הזאת ,דווקא
בבקעת הירדן” ,אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו“ ,מיניתי
היום צוות עבודה בראשות מנכ”ל משרדי רונן פרץ ,שיגבש
מתווה להחלת הריבונות בבקעת הירדן וצפון ים המלח  ...החלת
הריבונות הישראלית על כל יישובינו ביהודה ושומרון ,גם אלה
שבגושים ,כולל השטח של הגושים וגם אלה שמחוץ לגושים,
ושטחים נוספים שהם חיוניים לביטחוננו ולהבטחת מורשתנו”.
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אירוע השיא שעמד במרכז סבב הבחירות הנוכחי ,הוא ההכרזה על תכנית
המאה של טראמפ וההבטחה להביא להחלת הריבונות ללא קשר לאישור התכנית.
ההכרזה הייתה חגיגית ,השמחה הייתה גדולה וסדר היום של הציבור בישראל
סבב סביב זה במלוא מובן המילה – כולם דיברו על ריבונות .בינתיים האבק מעט
שקע ,אבל המנגינה שהייתה אז נשארה :הבטחה של ראש הממשלה בנימין נתניהו
שלאחר הבחירות תאושר החלת הריבונות .ניתן להניח באופן די ברור כי הבטחה
זו גרמה לאנשים רבים ,מההתיישבות ומחוצה לה ,להצביע למפלגות הלאומיות
שבסופו של יום ייקחו חלק בממשלה שתגשים את חלום הדורות ותעביר את
החוק להחלת הריבונות.
גם בתוך מפלגת כחול לבן ישנם חברי כנסת רבים המאמינים כי ישראל צריכה
להחיל את הריבונות ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן.
כעת ,עלינו להקים ממשלה לאומית חזקה ,אשר תשאף בכל כוחה לקידום הליך
הריבונות .ראש הממשלה אמר מעל לכל במה בשבועות האחרונים כי הליך השלמת
מיפוי השטח ההיקפי של האזור אמור להסתיים בקרוב .המשימה המרכזית כיום
היא להחיל ריבונות באזור כך שתמנע הקמה של מדינה פלסטינית בעתיד ותחזק
את המציאות ,לפיה ההתיישבות נמצאת במצב בלתי הפיך.
ישנן משימות נוספות שעומדות בפני הממשלה הקרובה שתקום .בשנים

זמני כניסת ויציאת
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גולן

17:12
18:16

חיפה

17:14
18:18

תל אביב

17:21
18:19

ירושלים

17:05
18:17

באר שבע

17:23
18:19

אילת

17:12
18:19

האחרונות אנו עמלים יחד עם משרדי הממשלה על קידום תכניות אב לאזור,
אשר ישפרו באופן ניכר את התשתיות וייסגרו את הפער שנוצר פה בשנים בהם
המדינה הפקירה אותו .תכניות האב ,המתוכננות עשרות שנים קדימה ,נרקמות
בתשתיות בתחומים שונים :תחבורה ,חשמל ,מים ,איכות סביבה ,גז ועוד נושאים
נוספים .המשך הדחיפה והתכנון של התשתיות אב תלוי בהקמת ממשלה ,אשר
תוכל לאשר תקציבים ולקדם תכנון בשטח ואחר כך גם ביצוען .ככל שזה יהיה
מוקדם יותר ,כך שיפור התשתיות באזור יקרה יותר מהר .אנחנו מחכים לכך כבר
זמן רב ומבזבזים זמן יקר.
משימה נוספת וחשובה היא הבנייה .נדרש להיכנס מיד למהלך רחב של קידום
תכניות ושיווקי בתים באזור .אחד מהם הוא האישור הסופי של התכנון בשטח
 E1באזור מעלה אדומים והתחלת הבנייה .האזור הזה ,יושב במיקום אסטרטגי
ביותר אשר מחבר בין ירושלים למעלה אדומים ויוצר רצף יהודי במרחב חשוב
זה .התיישבות הישראלית ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן מחכה כבר מעל לעשור
וחצי לאישור התב’’ע באזור ,ואישורה על ידי ראש הממשלה נתניהו היא בשורה
ענקית וחשובה .ראש הממשלה יצחק רבין ז”ל התחיל את התכנון במקום בשנת
 ,1994והוא נעצר בתקופת אריאל שרון ובוש ב 2004-ברוח “מפת הדרכים” .תחילת
הבנייה באזור בקרוב ,בעזרת ה’ ,מראה על הכוח של ממשלה לאומית שמצליחה
להשפיע גם על הגורמים מעבר לים.
מכאן ,אנו רוצים לפנות לחברי הכנסת ובעיקר לראשי הסיעות :עשו כל
שניתן כדי להרכיב ממשלה מוקדם ככל האפשר .ישנם צרכים רבים – לא רק
של ההתיישבות ,אלא של כל החברה הישראלית  -אשר עומדים במקום ואינם
מקבלים את תשומת הלב הראויה כבר זמן רב .כבר כמעט שנה שמדינת ישראל
אינה מתפקדת ,הרשויות תקועות בעבודה מול משרדי הממשלה ,תקציבים לא
מועברים ,אין חידוש חוזים לפרויקטים וכעת נראה שהמצב יכול להיפתר.
כעת ,אחרי סבב בחירות שלישי – מדינת ישראל זקוקה לממשלה לאומית
שתממש את רצון הבוחרים .בהצלחה.
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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 1ממשיכים לבנות בשבוע שעבר אושרו
כ 2,000-יחידות דיור בשלבים שונים במועצת
התכנון העליונה של המנהל האזרחי (מת”ע) .בין
השאר הוסדרה התב”ע של היישוב עלי שבבנימין,
קודמה התב”ע של היישוב שבות רחל שבגוש שילה
שבבנימין ואושרה עוד בנייה נרחבת בכל רחבי יהודה
ושומרון .יו”ר מועצת יש”ע דוד אלחייני אמר בעקבות
האישורים“ :אחרי שנים רבות ,אנו שמחים לבשר
היום על הסדרת התב”ע של היישוב עלי ועל קידום
התכנית של שבות רחל שבבנימין ,יחד עם קידום
תב”עות נוספות ביישובים בשומרון ,בבנימין ובגוש
עציון .זהו מהלך שמחזק את ההתיישבות הישראלית
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן ,ואנו שמחים על כך.
אני מודה לרה”מ בנימין נתניהו ,למ”מ מנכ”ל משרד
רה”מ רונן פרץ ולשר הביטחון נפתלי בנט ,על העבודה
החשובה שבקידום התוכניות האלו אשר מאפשרות
את הרחבת ההתיישבות” .ראש המועצה האזורית גוש
עציון שלמה נאמן אמר“ :בשעה טובה אנו שמחים
לבשר שאושרו היום שתי תוכניות חדשות בגוש
עציון בישיבת מת”ע במנהל .תוכנית ל 105-יחידות
דיור בכפר אלדד בשכונת המשקפים ,שכונה חדשה
שתיבנה בכניסה ליישוב .ותוכנית מהפכנית של ל110-
יחידות דיור בקהילה באלון שבות ,הראשון מסוגו
ביהודה ושומרון”
 2מעוף בבנימין מאות מתושבי היישוב החרדי
תל ציון שבמזרח בנימין חגגו בשבוע שעבר את חנוכת
המרכז הקהילתי החדש “מעוף” ,בהפנינג מרשים.
המרכז הקהילתי ,הכולל בתוכו אולם שמחות ענק,
ספרייה ,ג’מבורי ,משחקיה ,חדרי חוגים ,הרצאות

ועוד .באירוע המרכזי השתתפו רבני היישוב ,ח”כ
משה אבוטבול ,ראש מועצת בנימין ישראל גנץ,
ראשי היישוב ועוד .ראש מועצת בנימין ישראל גנץ:
“היישוב תל ציון מביא ברכה למטה בנימין וזוהי זכות
גדולה לראות את ההתעצמות שיוצאת מכאן .כמועצה,
אנו שמחים להיות שותפים בהקמת המרכז שיהווה
מקום עם הרבה שמחה וכיף גדול לילדים” .ראש וועד
היישוב דוד אזולאי הודה נרגשות לראש המועצה ולכל
המסייעים בהקמת המרכז הקהילתי“ :אין ספק כי
המקום יתרום רבות להעצמתם של הילדים והנוער
בישוב ,כשהכל נבנה על טהרת הקודש”.
 3מנגנים ביחד בישיבה התיכונית המוזיקלית
בני עקיבא “כינור דוד” בעטרת שבבנימין התקיים
הקונצרט השנתי של תלמידי הישיבה .במופע ,שנקרא
“עולמות נפגשים” והתקיים בפתח תקווה ,הופיעו
כשבעים תלמידים שניגנו בלמעלה מעשרים כלי
נגינה שונים וחלקו הוקדש ליצירות מוזיקאליות
מקוריות של תלמידי הישיבה .הרב מוטי הרשקופ
ראש ישיבת בני עקיבא כינור דוד ומוזיקאי בעצמו
אמר“ :הקונצרט נותן במה למפגש מופלא בין עולם
הערכים התורני לבין ידע מוזיקאלי ,כשרון ויכולות
גבוהות .תלמידינו מכוונים לכך שאם הקב”ה נתן לך
כשרון ,שים את האגו בצד ותביא אור לעולם” .האירוע
היה פתוח לקהל הרחב והשתתפו בו מאות אנשים.
 4מגיעה להופיע אחרי אמנים מוכרים רבים
שהופיעו כבר במרכז הקהילתי בבית אל ,כעת מגיע
התור של הזמרת יובל דיין .אחרי שנאלצה לבטל
הופעה בחנוכה האחרון עקב מחלה ,הבטיחה הזמרת

המוכרת והמוערכת לתושבי היישוב שתדאג להגיע
בהזדמנות אחרת .במוצאי שושן פורים היא מתכוונת
לקיים את ההבטחה ותגיע להופעה שתסיים את
חגיגות הפורים באירוע שמח במיוחד לבנות היישוב
והסביבה .מנהל המתנ”ס מבית החברה למתנ”סים
יוסי קרסנטי“ :בית אל שואפת להפוך לבירה של
בנימין והיצע של הופעות תרבות מהשורה הראשונה
זה חלק מהדרך לשם .אחרי ההופעה של יובל דיין
מתוכננות עוד הופעות רבות לטובת תושבי בית אל
והסביבה”.
 5נוסעים ביו”ש השבוע החל מסע הגרוטראלי
המסורתי ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן .הגרוטראלי
הינו מסע שטח מיוחד ,אשר מתבסס על מכוניות
ישנות שאינם רכבי שטח ומטרתו להנגיש את טיולי
השטח גם לאנשים שאינם בעלי רכבי שטח .במסע
השתתפו כ 90-משתתפים ב 25-כלי רכב שהגיעו
מכל רחבי הארץ ,והוא התקיים בסיוע מועצת יש”ע
ובעיקר לאחר עבודה מאומצת של קב”ט מועצת יש”ע
שלמה וקנין ,רס”ן אליצור טרבלסי ומחלקת תיירות
שומרון .המסע יימשך שלושה ימים ,ויעבור ,בין היתר,
בהר חברון ,במדבר יהודה ,גוש עציון ,בקעת הירדן
והשומרון .במהלך האירוע ,התארחו המשתתפים
ללינת לילה בית היערן שביער יתיר ,בחאן “צור יעלים”
באבי הנחל בגוש עציון ובמבואות יריחו .האירוע
יסתיים ב”גבעות עולם” באיתמר שבשומרון.
קרדיטים :דוברות בנימין ,שגיב כהן ,גורדן אזולאי,
אוהד רומנו ,גרוטראלי

