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הכל בס״ד

בהמלצת הרב אריה שטרן, הרב דב ליאור והרב חיים דרוקמן

אישורי הבנייה ביהודה, שומרון ובקעת הירדן הם 
סיסמוגרף מדיני טוב. כמו סיסמוגרף אשר מזהה את 
עוצמתן של רעידות האדמה, זהו האמצעי הרגיש 
ביותר, אשר מגיב ראשון לתחילתן של רעידות אדמה 
מדיניות. לכן, מי שמעוניין לדעת האם מתקרב אלינו 
רעש מדיני כזה או אחר, עליו לעקוב באדיקות אחרי 

ישיבותיה של מועצת התכנון 
על  אחראית  אשר  העליונה, 
אישורי הבנייה ביהודה, שומרון 

ובקעת הירדן.

ראש הממשלה נתניהו הוא 
הגורם היחיד אשר מאשר את 
סדר יומה של מועצת התכנון והוא 
היחיד אשר מחליט האם תאושר 
בנייה ביהודה ושומרון, כמה בנייה 
תאושר ומתי תתכנס המועצה 
אשר תאשר את אישורו. ככה זה, 
כשלעת עתה אין ריבונות, יהודה 
ושומרון הם חבל הארץ היחידי 
אשר כל בנייה בשטחו זקוקה 

לחתימתו של ראש הממשלה.

נתניהו  הממשלה  כשראש 
עם  הראשונה  לפגישתו  הגיע 
שנכנס  אחרי  אובמה,  הנשיא 
2009, אמר לו  לתפקידו בשנת 

הנשיא האמריקאי “אף לא לבנה 
אחת”. אתה לא בונה יותר ביישובים הישראלים 
ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. שבע שנים לאחר 
מכן, עם כניסתו של הנשיא טראמפ לחדר הסגלגל, 
הבטיח ראש הממשלה בנימין נתניהו שמועצת 
התכנון העליונה תתכנס מדי רבעון. מאז, ייאמר 

לזכותו, הוא עמד בהבטחתו כמעט בדייקנות. 

אך היו שתי פעמים שבהן עוקבה הבנייה באופן 
חשוד. הפעם הראשונה הייתה בפברואר-מרץ 2018, 
אז היו על הפרק ההודעה על העברת שגרירות ארה”ב 

ושגרירויות נוספות לירושלים. הפעם הבאה היא 
עכשיו. מאז פברואר האחרון לא כונסה מועצת התכנון 
כדי לקדם את בנייתן של יחידות דיור, ואם נלך על פי 
התיאוריה הסיסמוגרפית, כינוסה בהמשך לוט בערפל 
אולי עד שלא נראה את נתניהו, טראמפ ובן-זייד 

לוחצים ידיים על מדשאות הבית הלבן.  

בתקופת זמן של כמעט 200 ימים מאז שאושר 
בפעם האחרונה תכנון של בנייה ביהודה ושומרון 
ועד היום עברה מדינת ישראל תנודה לשני צידי 
הסקאלה. בתחילת התקופה, היינו כפסע מהחלת 
ריבונות והסכמה לגבולות עם מדינה פלסטינית על 
פי מתווה טראמפ – 7 חודשים לאחר מכן לא נשאר 
ממנה כלום. ללא החלת הריבונות, אותה הבטיח פעם 
אחר פעם בשנה וחצי האחרונות, וללא אישורי בנייה, 
מותיר נתניהו את ההתיישבות קירחת מכאן ומכאן.

יש כיום קרוב ל-5,500 יחידות דיור ברחבי יהודה, 
שומרון ובקעת הירדן שמחכות לקידום אישורים 
כבר מעל לחצי שנה. בכפר אדומים שבבנימין, בתלם 
בהר חברון ובנוקדים שבמזרח גוש עציון מחכים 
למתן תוקף של כ-130 יח”ד כל אחת. בעינב, בהר 
ברכה ובכפר תפוח מחכות כ-770 
יח”ד להפקדה, בהר גילה שבגוש 
עציון 560 יח”ד ובעלי שבבנימין 
629 יח”ד מחכות להפקדה ועוד 
שומרון  בקרני  כן,  כמו  ועוד. 
להקמת  רב  זמן  כבר  מחכים 
מיוחדים  צרכים  לבעלי  מרכז 
ולצעירים אוטיסטים שתקוע 
עדיין והתוכנית שלו לא מקודמת. 

איחוד  עם  הסכם  נכון, 
האמירויות הוא חשוב והיסטורי, 
אך הסכם נורמליזציה עם מדינות 
ערביות שאינן מאיימות עלינו 
המשך  על  להאפיל  יכול  לא 
נתניהו  ההתיישבות.  קידום 
שכח את “החיים עצמם”. הוא 
הבטיח שמדובר ב”שלום תמורת 
שלום”, אך אנחנו מגלים היום 
תכנון.  הקפאת  תמורת  שלום 
אסור לו להשליך הצידה את המשך קידום ופיתוח 
ההתיישבות הישראלית ביהודה, שומרון ובקעת 
הירדן. זהו לא משהו שאפשר להקריב לטובת דברים 
אחרים. הקפאה אינה באה בחשבון. המשך הבנייה 
כאן אסור שיהיה תלוי בשום עניין מדיני. זהו צורך 
של חצי מיליון אזרחים ישראלים שאינם סוג ב’, שווי 
חובות וזכויות. צריך לבנות ביהודה ושומרון כי צריך 
להמשיך להתפתח באופן חופשי וללא מגבלות. בטח 

שלא לקחת את הבנייה בשבי המדיני. 

הסיסמוגרף המדיני של נתניהו

מועצת יש"ע
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מה קורה?
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חדשות יהודה, שומרון ובקעת הירדן

1 מפשירים את ההקפאה מועצת יש"ע פתחה 
השבוע בקמפיין מיוחד בעקבות הקפאת אישורי הבנייה, 
זאת במטרה ללחוץ על ראש הממשלה בנימין נתניהו 
לכנס את מועצת התכנון אשר לא התכנסה כבר מעל לחצי 
שנה. בקנה מחכות כ-5,500 יחידות דיור לאישור, אשר אינן 
מקודמות כבר חודשים רבים. בעקבות כך, יוצאת מועצת 
יש"ע בקמפיין תחת הכותרת "ריבונות – אין, הקפאה – 
יש", ומאשימים את ראש הממשלה נתניהו גם בהורדת 
מהלך החלת הריבונות מהפרק וגם בעצירת אישורי הבנייה 
ביהודה ושומרון. בהמשך הבאנר, מופיע הכיתוב "ראש 
הממשלה, כבר 191 ימים שלא אושרו תוכניות בנייה ביהודה 
ושומרון!", כאשר מניין הימים מתחלף מדי יום. יו"ר מועצת 
יש"ע דויד אלחייני אמר: "אני מרגיש כאילו חזרנו ארבע 
שנים אחורה, לימי אובמה, בהם היינו נתונים לחסדיהם 
של האמריקאים בכל הנוגע לבנייה ביהודה, שומרון ובקעת 
הירדן. לא נמשיך להיות שבויים בידי תהליכים כאלה 
ואחרים. אני קורא לראש הממשלה – כנס את מועצת 
התכנון העליונה בהקדם". ראש המועצה האזורית גוש עציון 
שלמה נאמן: "אדוני ראש הממשלה, במערכות הבחירות 
הרבות רצנו מדלת לדלת כדי שתבחר לראשות הממשלה 
ותקיים את הבטחתך למימוש החלת הריבונות. לא רק 
שהריבונות התרחקה מאז, אלא שעכשיו גם לא נותנים 
לנו את האישורים הבסיסים לקיום חיים נורמליים. אנחנו 
קוראים לך ראש הממשלה, לדאוג גם למצביעיך ולקבוע 

מיידית ישיבה לאישור תוכניות הבנייה". 

2 השדולה מתכנסת ימים ספורים לאחר הפרסום 
כי עבודת מועצת התכנון העליונה )מת"ע( מוקפאת בהנחיית 
הדרג המדיני ומעכבת אישור של 6,000 יח"ד ביהודה, 
שומרון ובקעת הירדן, התכנסו ראשי מועצת יש"ע וראשי 
שדולת א"י ח"כ חיים כץ וח"כ בצלאל סמוטריץ׳ לכינוס 
חירום בו דנו בהקפאה, מימדיה, משמעויותיה והדרכים 
לביטולה. בדיון השתתפו יו"ר מועצת יש"ע דויד אלחייני, 
ראש מועצת בנימין ישראל גנץ, ראש מועצת שומרון יוסי 
דגן, ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן, ראש מועצת 
קדומים חננאל דורני, ראש מועצת הר חברון יוחאי דמרי, 
ראש מנהלת חברון הלל הורוביץ, מנכ"ל מועצת יש"ע יגאל 
דילמוני ומנכ"ל תנועת רגבים מאיר דויטש. בדיון הוחלט 
כי השדולה תגבש סדרת פעולות פוליטיות ופרלמנטריות 
שיובילו לשחרור מידי של הבנייה כאשר בין היתר השדולה 
תקדם הצעת חוק שתאפשר למת"ע להתכנס ללא אישור 

ראש הממשלה אלא על בסיס מקצועי בלבד. ח"כ חיים כץ 
פתח את הכינוס ואמר: "האוכלוסייה לשמחתנו מתרבה 
ויש לה צרכים חיוניים. מוכרחים לפתוח את הסכר". ח"כ 
בצלאל סמוטריץ' הוסיף: "אי אפשר לקבל מציאות שבה 
לא מקדמים את ההתיישבות. חייבים לקדם את התוכניות 
עכשיו. אני מברך את ראש הממשלה החלופי ושר הבטחון 
שמבחינתו אישר את כל התוכניות שעומדות על הפרק 
וקורא לראש הממשלה לכנס את המת"ע". יו"ר מועצת 
יש"ע דויד אלחייני אמר: "אני לא מוכן לקבל את המשוואה 
שאנחנו הולכים להיות בני ערובה של מצב מדיני כלשהו. 
זה לא רק הקפאה לבניה למגורים, גם תוכנית  למרכז יום 
לצעירים בעלי צרכים מיוחדים תקועה. ראש הממשלה 
צריך להיות נחוש ולא להפלות את התושבים כאן. מצפה 

מראש הממשלה שיתנהל בעברית ולא באנגלית”.

3 ירוק בעיניים השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל 
הובילה בשבוע שעבר מפגש מקצועי, במסגרתו הציגה בפני 
ראשי רשויות  באזור ירושלים ויהודה ושומרון את החזון 
בתחומי הגנת הסביבה במחוז. במפגש השתתפו בין היתר 
יו"ר מועצת יש"ע דויד אלחייני וראשי המועצות שלמה 
נאמן מגוש עציון, יוחאי דמרי מהר חברון, יוסי דגן משומרון, 
חננאל דורני מקדומים, בני כשריאל ממעלה אדומים, אליהו 
ליבמן מקריית ארבע, אסף מינצר מאלקנה, אלי שבירו 
מאריאל, יוסי אברהמי מגבעת זאב ויגאל להב מקרני 
שומרון. במסגרת המפגש, ראשי הרשויות קיבלו מידע 
מהצוות המקצועי של המשרד והציגו את צרכיהם. השרה 
הסבירה כי יש לאזן בין הצורך לשמור על הטבע והאזור 
הירוק ברחבי המחוז, לבין הצורך לפתח ולהרחיב את הבינוי 
סביב הבירה במסגרת העברת התשתיות לירושלים. השרה 
גמליאל הצהירה במהלך המפגש שתקדם את נושא איכות 
הסביבה באזור יהודה ושומרון, לאור המפגעים הסביבתיים 
הדורשים טיפול משותף של המדינה והרשויות. השרה 
הכריזה כי הנחתה להעביר כ-700 אלף ש"ח לטובת טיפול 
בפסולת חקלאית במועצות האזוריות ביהודה, שומרון 

ובקעת הירדן. 

4 מצמצמים פערים בתשתיות שרת התחבורה 
מירי רגב נפגשה בשבוע שעבר עם מועצת יש''ע בלשכתה 
בתל אביב. בפגישה השתתפו יו''ר מועצת יש''ע דויד 
אלחייני, מנכ''ל מועצת יש''ע יגאל דילמוני, סמנכ"ל 
מתניה שפירא וצוות שרת התחבורה.  מועצת יש''ע 

בפגישה הועלה הצורך בפעולות פיתוח מעשיות לחיזוק 
ההתיישבות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן להחלת הריבונות 
באופן מעשי דרך תשתיות התחבורה. כמו כן, עלה הצורך 
החשוב בצמצום הפערים בתשתיות כבישים בין יהודה 
שומרון ובקעת הירדן לשאר חלקי הארץ וכי יש לשים 
את פיתוח האזור בחשיבות גבוהה. השרה הנחתה לקיים 
בהקדם האפשרי פגישה של אנשי משרדה יחד עם צוות 
ממועצת יש"ע על מנת לקדם פרויקטים תחבורתיים 
וכן לדון איתם בקידום תכנית האב לתחבורה שעומדת 
לצאת לאור בקרוב. השרה רגב אמרה למועצת יש''ע: "אני 
רואה חשיבות רבה בקידום התשתיות והכבישים ביהודה 
ושומרון תוך צמצום הפערים התחבורתיים. אני מתכוונת 
לזמן בקרוב ראשי מועצות מיהודה ושומרון ולהציג בפניהם 
את תוכנית החומש ליו"ש - "צט"ל יו"ש" שתביא לתנופת 
פיתוח באזור כולו וזה מצטרף גם למסילה המזרחית שאני 
מתכננת מקרית שמונה ועד אילת". יו"ר מועצת יש''ע דויד 
אלחייני אמר לשרה: "משרד התחבורה הוא אחד המשרדים 
החשובים ביותר היום לעתיד ההתיישבות ואני שמח 
מאוד שנפלה הזכות שאת תעמדי בראש המשרד. פיתוח 
התחבורה באזור ישנה לטובה את התפתחות היישובים 

וחיי התושבים. זוהי הריבונות הכי מעשית שאפשר".

5 בשבילי בנימין שבילי ומסלולי בנימין הוכנסו 
למאגרי המידע והפרסום של החברה להגנת הטבע, זאת 
בעזרת שיתוף פעולה מוצלח בין אגף התיירות במועצה 
האזורית בנימין ובית ספר שדה עפרה. במסגרת זו שונו 
הגבולות של מפות סימון השבילים ומעתה כל בנימין 
מופיעה בתוך מפה אחת, עם כל המסלולים, האתרים 
ואפשרויות הטיול. עד היום בשביל לטייל בבנימין היו 
נדרשים המטיילים לעיין בלא פחות מארבע מפות שונות, 
בהן הייתה מופיעה בנימין בצורה חלקית, כאשר בשטח 
עצמו סומנו השבילים על ידי המועצה, בית ספר שדה עפרה 
והוועדה לסימון שבילים של החברה להגנת הטבע. ראש 
המועצה ישראל גנץ: "ביחד עם בית ספר שדה עפרה יצרנו 
מפה משמעותית ויפה, בה מסלולי בנימין יופיעו מעתה 
לכל מטייל ומטיילת בארץ ישראל. המרחבים הנפלאים 
של בנימין מלאים בסיפורי התנ"ך, מסלולים ומעיינות 
הנופים עוצרי נשימה וכל שנותר הוא לקחת תיק קטן, 

תנ"ך ומים, וליהנות".

קרדיטים: דוברות בנימין, אבי אוחיון/לע"מ
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