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מועצת יש"ע
יש״עמדה
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שע"י תנועת מחשבת הדור

 התרומות לעמותה מוכרות למס
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ירושלים משה  קרית   14 י  הלו אליעזר  ראשית:   הנהלה 
 התורמים יקבלו מצוה וגם מגנטים ברכת האורח לחלק בארוע
הספר ממילות  זצ"ל  לוין  אריה  רבי  ציור   - רפרודוקציה  .וגם 

הכל בס״ד

בהמלצת הרב אריה שטרן, הרב דב ליאור והרב חיים דרוקמן

עוד מימי אוסלו, ואף לפני כן, הבנו בהתיישבות שעל 
הבטחות אסור לנו לסמוך. כשאוטובוסים התפוצצו פה 
בכבישים ברחבי הארץ והדמעות זלגו, היה לנו אפילו קשה 
להגיד 'אמרנו לכם'. כשכל הפוליטיקאים שהבטיחו לנו 
שההסכם יביא את השלום, כשכל אנשי הביטחון אמרו 
שזה יגביר את הביטחון אנחנו ידענו והזהרנו שהולכת 

להיות פה מציאות רעה ומרה.

לנו אם רק נפנה את היישובים  ומה לא הבטיחו 
הישראליים מרצועת עזה וצפון השומרון? שיהיה שלום, 
שהרצועה תהפוך לאזור פורח, שהמציאות בישראל תשתפר 
לאין ערוך, שהכלכלה תצמח, שעם ישראל ינשום לרווחה, 
ושהטרור סוף-סוף ייפסק. פוליטיקאים, אנשי אקדמיה, 
עיתונאים, קצינים בכירים במיל', המון "לשעברים" - כולם 
התחייבו שאם רק "נתנתק", אם רק נוציא אלפי ישראלים 
מבתיהם, אם רק נפנה יישובים שלמים וניתן לפלסטינים 

לשלוט בעצמם בעזה - הכול יהיה כאן טוב יותר.

אירועים אלו אינם רק נחלת העבר. גם במציאות 
העכשווית צריכים להיות עם עיניים פקוחות. את המאבק 
ברעיון המדינה הפלסטינית בלב ארץ ישראל הובלנו שוב, 
מתוך ידיעה שאנחנו יודעים טוב יותר היכן אנחנו חיים. 
שבענו כבר מהבטחות ש"הפעם זה לא יקרה", "אין לכם 

ממה לפחד", "אם רק תוותרו יבוא שלום". 

כולם כבר מכירים את מה שעובר על מדינת ישראל 
בחמש עשרה השנים האחרונות מאז הגירוש מגוש קטיף 
וצפון השומרון.  חשוב לזכור גם היום את הנואמים הגדולים 
ואת ההבטחות שהעניקו לנו אז. בעיקר כדי שנלמד כיצד 

להתייחס להצהרות כאלו בעתיד. לגזור ולשמור.

"היינו מוכנים לתמוך בתוכנית ההתנתקות, כי היא 	 
מעשה בעל חשיבות היסטורית אמיתית להוצאת 
המדינה מהבוץ" )יצחק בוז'י הרצוג, ההצבעה על 

ההתנתקות, 2004(

"אשקלון לא תהפוך לקו החזית, אני רוצה שתדעו 	 

את זה. לא אשקלון ולא מקומות אחרים" )אריאל 
שרון, 2003(

"ההתנתקות היא סיכוי יחיד לחיים נורמליים" )יאיר 	 
לפיד, 2005(

"אני משוכנע כי המהלך ]ההתנתקות[ הכרחי ונכון. יש 	 
בו כדי להעניק יותר ביטחון לאזרחי ישראל ולהפחית 
את העומס המוטל על כוחות הביטחון, בלי לגרוע 
מיכולתם של צה"ל וכוחות הביטחון לתת מענה יעיל 
לכל איום בכל נקודת זמן. יש בו כדי לחלץ את המצב 
מקיפאונו ולפתוח פתח למציאות אחרת, שתאפשר 
בבוא היום משא ומתן לדו-קיום" )שאול מופז, ההצבעה 

על ההתנתקות, 2004(

"ההתנתקות תביא יותר הגנה, יותר ביטחון, הרבה 	 
יותר שגשוג והרבה יותר שמחה לכל האנשים שחיים 

במזרח התיכון" )אהוד אולמרט, 2005(

"פינוי עזה הוא צעד קטן כדי לאפשר ביטחון ושלום 	 
למדינה יהודית" )עמי איילון, 2004(

"תכנית ההתנתקות הזאת, גם כשהיא נעשית חד-	 
צדדית, יש לה יתרונות, משום שאולי היא היחידה 
היום שיכולה ללכת ולעצור את השעון שמאיץ את 
ההשתלטות של חמאס, על כל השטחים...ככל שנקדים 
ונעשה את המהלך הזה, כך עדיין יש איזו אפשרות...
להילחם  מחויבת  הפלסטינית...תהיה  שהרשות 
בחמאס - אם היא רוצה לשמור על מקומה כשלטון" 
)בנימין בן אליעזר ז"ל, ההצבעה על ההתנתקות, 2004(

"יש טענה, שיהיה איום על יישובים בנגב, וראש 	 
הממשלה או אנחנו בורחים מטרור. אני עוד לא שמעתי 
טענה מגוחכת כזאת" )מאיר שטרית, ההצבעה על 

ההתנתקות, 2004(

שמבחינת 	  חושב  לא  ואני  בשדרות,  גר  אני  "הרי 

ה'קסאמים' שמגיעים מבית-חאנון, לפינוי היישובים 
תהיה השפעה על אותו מתרס או מתחם או אותה 
גבעה שאני רואה כל בוקר מהבית. גם היום כשמישהו 
מבית-חאנון רוצה לשים שם את השרוול ולירות, הוא 
עושה זאת" )עמיר פרץ, ההצבעה על ההתנתקות, 2004(

אבטחת 	  עזה,  רצועת  בתוך  שהותנו  "המשך 
המתיישבים, היישובים וצירי התנועה אליהם, הם נטל 
ביטחוני המרתק כוחות צבא ומשאבים רבים במערך 
הגנתי פגיע. מבחינה צבאית עדיף לפעול מבחוץ. 
ההתנתקות תאפשר היערכות לפעילות צבאית נכונה 
כנגד טרור וירי קסאמים ככל שנדרש. ההתנתקות 
תשפר את יכולת הפעולה של כוחות הביטחון ותעניק 

לה לגיטימיות" )המועצה לשלום ולביטחון, 2004(

"אני משוכנע שפינוי רצועת עזה מהתיישבות יהודית 	 
הוא חיוני לביטחון ישראל ויהיה שלב חשוב בחיזוקה 
של מדינת ישראל, חיזוק ביטחונה והיכולת להגיע 
לשלום עם שכנינו הפלסטינים" )אלוף במיל' חיים 

)ynet, 2004-ארז בראיון ל

"ההתנתקות מעזה טובה לביטחון. לדעתנו המקצועית, 	 
בהעדר פרטנר להסדר, תוכנית ההתנתקות תורמת 
לחיזוקה של המדינה וחיונית לביטחון ישראל" )אלוף 
צבי צור והאלופים אברהם אדן, אביהו בן-נון, שמואל 
איל, זאב אלמוג, יאנוש בן-גל, אביעזר יערי, שלמה להט 
)צ'יץ'(, אריה לוי, זאב ליבנה, עמוס לפידות, מנחם מרון, 
נחמיה קין, צבי זמיר, אברשה טמיר, הרצל שפיר, יצחק 
חופי, נתן שרוני, יצחק בריק, דני יתום, דני רוטשילד, חיים 
ארז, גדעון שפר, גיורא רום וגור יוחנן. משטרה: רב-ניצב 
אסף חפץ ונחמיאס יוסף, הניצבים: אריה עמית, שאול 
גבעולי, גבריאל נגל, משה טיומקין, ברוך לוי, מאיר נוביק, 
יצחק ערן, אריה ביבי, אנוש גבעתי, דויד אורן ויעקב בינג, 
מתוך: 'מכתב האלופים' שעליו חתמו כ-180 קצינים 

בכירים יוצאי צה"ל, המוסד והשב"כ, 2004( 

ההתנתקות טובה לביטחון?

מולד חודש אלול
 המולד יהיה ביום רביעי, 

7 שעות ו- 988 חלקים, שעה 02:54 ו- 16 חלקים
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התנצלות
בגליון הקודם לפרשת עקב, פורסמה בטעות תמונת שער שאינה 
הולמת את אופיו ורוחו של "שבת בשבתו" ]אשר ההקפדה על 
ההלכה הינה נר לרגליו[ אנו מתנצלים בפני קהל קוראינו!  ונעשה 

כל מאמץ למנוע טעויות מסוג זה בעתיד
המערכת 



מה קורה?
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חדשות יהודה, שומרון ובקעת הירדן

1 מתחילים לעבוד. במכתב שהוציא השבוע 
יו"ר מועצת יש"ע דויד אלחייני לשר האוצר ישראל 
אלחייני מהשר לתקצב את המשרד  כץ, מבקש 
לענייני התיישבות. "קידום ההתיישבות הוא נושא 
שהיה בעל חשיבות לאורך כל שנותיה של מדינת 
ישראל", פותח אלחייני, "אנו רואים חשיבות גדולה 
בפעילות המשרד בכל מרחבי ארץ ישראל - מהצפון 
ועד הדרום, בגליל, בשומרון ביהודה, בבקעת הירדן 
ובנגב. עם זאת, ועל מנת שהמשרד יצליח לממש 
את האידאל ההתיישבותי בגינו הוקם, הוא נדרש 
לתקציב ראוי. תקציב שבעזרתו נוכל להמשיך ולפתח 
את ההתיישבות הישראלית בכל מרחבי ארצנו". 
יו"ר מועצת יש"ע מבקש במכתב את עזרת השר 
בתקצוב המשרד להתיישבות בצורה שתאפשר לו 
יכולת רחבה וגמישה באמצעותה יקדם נושאים רבים 
בכל הארץ. "אנו מצפים בשנים הקרובות לראות 
את המשרד לענייני התיישבות פועל בכל הכח, 
עם יכולות תקציביות רחבות אשר יביאו בשורה 
חדשה להתיישבות בכל רחבי הארץ", כותב אלחייני. 
וחותם: "נשמח לעמוד לרשות השר ואנשי משרדו 
בכל דבר בו הם יהיו חפצים מתוך הבנת חשיבות 
ערך ההתיישבות, ומתוך אהבה אמיתית לכל חברי 

ארץ ישראל". 

2 מצטייני בית אל. טקס הענקת אות הפעיל 
המצטיין של מחוז ירושלים התקיים בשבוע שעבר 
ובבית אל התגאו בשני זוכים נרגשים. הזוכה הראשון 
הוא יהודה כהן, שבדיוק חגג יומולדת 18 ובמהלך 
הקורונה הקים את אתר "בידורונה" ששימש להפעלת 
הנוער ומשפחות היישוב, התנדב עם ילד בעל צרכים 
מיוחדים וכל זאת בנוסף להתנדבות כמרכז של "מבצע 
אלירז" )לזכרו של אלירז פרץ הי"ד( לחלוקת צ'ופרים 
לחיילים המשרתים בבית אל. הזוכה השנייה הייתה 
אליענה סילברשטיין על התנדבות רבת שנים בתחנת 
מד"א בית אל וירושלים והעברת קורס מד"א ל-25 
חניכים במהלך הקיץ. כמו כן, הוענקה לראש המועצה 
שי אלון תעודת הוקרה מטעם מחוז ירושלים על 
טיפוח הנוער והובלת תוכניות העצמה ומנהיגות. 
שי אלון אמר: "אנו גאים  ראש מועצת בית אל 

בתושבי היישוב הנהדרים שלנו, מבוגרים וצעירים 
כאחד, הפועלים לילות כימים על מנת לסייע ולתרום, 
במיוחד בימים אלו. יהודה ואליענה מהווים סמל 

ומופת לערבות ההדדית הקיימת בבית אל".

3 קולטים עלייה. מחלקת קליטת העלייה 
במועצה המקומית אפרת מגויסת לעזור לעולים 
החדשים שבוחרים לבוא ולהתגורר במועצה – והשנה 
יותר מתמיד. על אף התפרצות נגיף הקורונה לא 
פחות מ-22  משפחות עולים חדשים יצטרפו במהלך 
הקיץ לאפרת. אולם בשל הנגיף, המשפחות נאלצות 
להיכנס עם הגעתם לארץ לבידוד בן שבועיים בביתם 
החדש מבלי שהם מכירים אף אחד אשר יכול לעזור 
להם להיערך למצב החדש. בשל כך, לא פחות ממאה 
מתנדבים מלווים את המשפחות החדשות, דואגים 
להן לארוחות, קניות, שירותי אינטרנט ועוד. יו"ר ועדת 
הקליטה אורית סמואלס: "כל משפחה מתקבלת 
בחגיגה של ממש - שלטים, בלונים ושירה, כאשר 
במקביל אנחנו נערכים לתת עזרה בכל מה שצריך 
כשהן בבידוד ומוכנים לעשות הכל כדי שירגישו הכי 

בבית בארץ ישראל והכי אהובים באפרת".

4 פגישה פדגוגית. ראש המועצה האזורית 
מטה בנימין ישראל גנץ, אירח השבוע את שר החינוך 
יואב גלנט לפגישה אשר עסקה בהיערכות לקראת 
פתיחת שנת הלימודים. בפגישה, שהתקיימה ביקב 
פסגות, השתתפו גם ראש מועצת קדומים חננאל 
דורני, ראש מועצת הר אדר חיים מנדל שקד, ראש 
עיריית מעלה אדומים בני כשריאל, ראש מועצת 
מגילות ים המלח אריה כהן, ראש עיריית אריאל אלי 
שבירו, ראש עיריית מודיעין עילית יעקב גוטרמן, 
מנכ"ל מועצת יש"ע יגאל דילמוני וסגן ראש מועצת 
בנימין רפול אנגל. לאחר הפגישה אמר ראש המועצה 
ישראל גנץ: "שנת הלימודים הקרובה מעמידה בפני 
המדינה אתגרים שלא הכירה. הסברתי לשר גלנט כי 
הממשלה צריכה לתת לשלטון המקומי להיערך לשנת 
הלימודים הבאה. אנחנו ראשי הרשויות מכירים את 
היכולות שלנו ואת המגבלות שמאפיינים כל רשות, 
נפעל על פי עקרונות אותם יתווה משרד הבריאות. 

נגיש תוכניות ומשרד הבריאות יאשר או יתקן. זה 
אפשרי". 

3 נזק סביבתי. תנועת רגבים עתרה לבית 
נגד המשך פעילות  בירושלים  המשפט המחוזי 
מחצבות בית פג'אר הפועלת במזרח גוש עציון. 
המחצבה משתרעת על פני שטח של יותר מ-1,500 
דונמים, תוך שפלשה למאות דונמים של אדמות 
מדינה, וגרמה לנזק סביבתי כבד ובלתי הפיך. כשליש 
משטח המחצבה ממוקם באזור הנמצא בשליטה 
אזרחית של הרש"פ, ומשכך, נמנעה ישראל מאכיפת 
דיני הגנת הסביבה במקום. מאידך, רוב שטח המחצבה 
נמצא תחת שליטה מלאה של מדינת ישראל, ומאות 
דונמים ממנה אף רשומים כאדמות מדינה ישראליות, 
וגם שם נמשכת החציבה באין מפריע. בכתב העתירה 
שהגישו עורכי הדין אבי סגל ויעל סינמון, מתואר כיצד 
יצרו עבודות החציבה "פצע" נופי וחזותי בלתי הפיך, 
וגרמו למפגע אקולוגי בלתי הפיך, שהרס בתי גידול 
של חיות בר וצמחייה ייחודית שהתפתחו במקום 
במשך אלפי שנים. לפני כעשור עתרה רגבים לבג"ץ 
בעניינה של אותה מחצבה, שמימדיה דאז היו קטנים 
באופן ניכר. המדינה הצהירה אז בפני בג"ץ כי נקטה 
במספר פעולות אכיפה במקום, וכי היא פועלת לקידום 
תכנית מתאר בשטח המחצבה, אשר במסגרתה 
ניתן יהיה לקבוע ייעודי קרקע מתאימים לחציבה. 
אלא שבעשור שחלף, לא רק שהרשויות לא פעלו 
לבלימת פעילותה של המחצבה, אלא שהיא אף 
הגדילה את שטחה ב33%, והעמיקה את הפלישה 
לעוד כ-200 דונמים נוספים של אדמות מדינה. "הנזק 
הסביבתי שנגרם כאן בחסות חוסר המעש של רשויות 
האכיפה, הוא עצום בהיקפו, ולצערנו גם בלתי הפיך", 
אומרים בתנועת רגבים. "מדינת ישראל מקיימת 
מדיניות קפדנית בנוגע למתן אישורי חציבה, ובעלי 
המחצבות נדרשים לממן את שיקום המחצבות לאחר 
גמר פעילותן כדי לצמצם את הנזק הסביבתי, אבל 

המדיניות הזו מתאדה ביהודה ושומרון". 

קרדיטים: יוסף אנאיה, תנועת רגבים, פני 
אלימלך, דוברות אפרת, דוברות בנימין 
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