
אבי רואה
 ראש מועצה אזורית

 מטה בנימין ויו"ר מועצת יש"ע

דווקא עכשיו לאור הסרבנות הערבית 
ושיתוף הפעולה של הרשות הפלסטינית 

עם ארגון הטרור חמאס, ממשלת 
ישראל צריכה לפעול בכל הכוח על מנת 

לקדם את הליכי התכנון ולאשר את 
מכרזי הבניה בירושלים וביהודה ושומרון.

גרשון מסיקה
 ראש מועצה אזורית שומרון

זו הקפאה מהחמורות שידענו 
שהתקבלה ללא דיון בממשלה וללא 

הגבלת זמן. ישנם ישובים שהוקמו על 
ידי המדינה לפני עשרות שנים ולא ניתן 

לסיים בהם את הליכי התכנון ולהתפתח.  
לא נסכים להקפאה שניה זו ונפעל נגדה. 

יגאל להב
ראש מועצה מקומית קרני שומרון 

ביטול ועדות התכנון מהווה סתימת 
קנה הנשימה של כל התיישבות באשר 

היא. במקום להתמודד עם שאלות 
תכנוניות לגיטימיות, מתבצעת בריחה 
מהמציאות הקיימת, וזו אינה מנהיגות.

שלומי לנגר
ראש מועצה מקומית אורנית 

מהלך זה של ראש הממשלה לא מובן, אינו 
מתקבל על הדעת, ופוגע פגיעה אנושה בתהליכי 
התכנון, בקופה הציבורית, בתושבים, בתשתיות 

וביכולת לתכנן את מערך השירותים הבסיסי 
ביותר כמו בתי ספר וגני ילדים. זוהי פגיעה חמורה 
בזוגות הצעירים ודור ההמשך של תושבי אורנית.

שי אלון 
ראש מועצה מקומית בית אל 

מאות משפחות מחכות לבית, הגיע 
הזמן לאפשר להם לעשות זאת. 
אומרים די להריסה ולהקפאה, 
הגיעה השעה לבניה וצמיחה!

יוחאי דמרי
ראש מועצה אזורית הר חברון

ראש הממשלה שהתחייב בעבר שלא תהייה 
הקפאת בניה נוספת פועל כעת על מנת למנוע 

את פיתוח ההתיישבות כולה. אם ממשלת 
ישראל בוחרת לחנוק את ההתיישבות ולהפנות 
גב לציבור בישראל שבחר בה, עליה לומר זאת 

מפורשות ולשאת בתוצאות.

דווידי פרל
ראש מועצה אזורית גוש עציון 

ממשלת ישראל בחרה בדרך של 
תבוסה ונותנת יד להקפאת התפתחות 

ההתיישבות. ביטול וועדות התכנון 
מהווה גדיעה ממשית לא רק של עתיד 

ההתיישבות אלא אף של ההווה.

בני כשריאל 
ראש העיר מעלה אדומים

מחובתה של הממשלה שלנו להמנע 
מהקפאה ולהמשיך את מסורת הליכוד, 

לבנות ולפתח את ירושלים, מעלה אדומים, 
וההתיישבות כולה.

מאיר רובינשטיין
ראש העיר ביתר עלית

המשך הקפאת הבניה ביש"ע, תוך התעלמות מצרכי 
הגידול הטבעי של התושבים, מהווה הלכה למעשה 

חניקת הישובים היהודים באזור.המשך מדיניות 
ההקפאה מהווה הסכמה לטענות הדלגיטימציה של 
ההתיישבות היהודית ביו"ש. מצב בלתי נסבל גם בתוך 

תהליך מדיני ובוודאי כאשר אין תהליך כזה.

חננאל דורני
ראש מועצה מקומית קדומים

ראש הממשלה בספרו "מקום תחת 
השמש" כתב : "המונח 'הקפאה' הוא 
מלת צופן נוחה למי שמתכוון בעצם 

ל'חיסול'. נתניהו, האם זו כוונתך 
"להקפיא = לחסל" את ההתנחלויות? 

דוד אלחייני
ראש מועצה אזורית בקעת הירדן

לא הייתה ממשלה כזאת בעבר 
שעצרה את התכנון וההתפתחות 

בבקעת הירדן. במקום להעניש את 
הפלסטינים על החבירה לחמאס 

פוגעים בהתיישבות.  

מלאכי לוינגר
ראש מועצה מקומית קריית ארבע

אני קורא לממשלה הסירו את המעצורים, 
בטלו את ההקפאה! לא לעכב נבחרתם, כי 

אם להמשיך את גאולת הארץ, לא להצר את 
צעדי ההתיישבות נועדתם, כי אם להרחיבה.

שלמה ללוש
ראש מועצה מקומית מעלה אפריים

הבניה בישוב מעלה אפרים מוקפאת 
בפועל ובאופן מכוון מזה 16 שנים. 
ההחלטה על ביטול ועדות התכנון, 

משמעותה חנק הישוב. לא ניתן יהיה 
לבצע כל בניה או הרחבה הדרושים 

לקיום שגרת חיים נורמלית.

מרדכי דהמן 
ראש מועצה אזורית מגילות

למרות עצירת ההליכים בוועדות 
התכנון ביו"ש תושבי ישראל מביעים 

ברגליהם את אהבתם לאזור.

אלי שבירו 
ראש העיר אריאל

הקפאת הועדה העליונה לתכנון ובנייה פוגעת 
בהתיישבות היהודית ואינה מאפשרת אפילו 

גידול טבעי.

עזרא גרשי
ראש מועצה מקומית עימנואל

התפתחות היא אבן היסוד לקיומה של 
ההתיישבות. הקפאת התכנון עוצרת 

את זרימת החיים לישובים וגורמת סבל 
מיותר לתושבים שלנו. 
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שלמה קטן
ראש מועצה מקומית אלפי מנשה 

עצירת התכנון והבניה פירושה חנק 
לעתיד הישוב וריקון קרנות הפתוח. 
הקפאה זו מונעת  מהתושבים את 

הזכות ליהנות מפרוייקטים בבניה בחינוך, 
תחבורה ותשתיות.

ראש הממשלה הנחה את מערכת הביטחון להקפיא בפועל את כל הליכי התכנון 
והשיווק בירושלים, ביהודה שומרון ובקעת הירדן לתקופה לא מוגבלת


