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במה להגות תורה, 
 מדע והתיישבות

בשיתוף יש»ע שלנו

ראשי רשויות מיהודה ושומרון 
במערת המכפלה בחברון,  

 אומרים תודה לארה"ב
על תמיכתה בישראל, 

ומתפללים להמשך הקשר 
החם בין המדינות.
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יש"עמדה
מועצת יש"ע

עשרות חברי כנסת משדולת ארץ ישראל התכנסו ביום שני 
השבוע, בדרישה לקבלת החלטת ממשלה שתסדיר באופן מיידי 
את כל היישובים הצעירים, כשכונות או כיישובים בפני עצמם. 
מדובר ביישובים ושכונות שחלקם נבנו לפני יותר מעשרים שנה. 
הכינוס התקיים כשבוע וחצי לאחר סיור חברי השדולה ביישובים 
הצעירים ובמהלך הכינוס דרשו חברי הכנסת מהממשלה להסדיר 
את ההתיישבות הצעירה בהחלטת ממשלה בטרם יביאו להצבעה 

בכנסת את חוק ׳מרקם חיים׳ גם ללא תמיכת הקואליציה.

 חברי השדולה חתמו על הצהרה ודרישה מראש הממשלה:
"אנו, חברי השדולה החתומים בזאת, מצדיעים למפעל 
ההתיישבות הצעירה ביהודה, שומרון ובקעת הירדן, ומאוחדים 
בעמדה כי הסדרת ההתיישבות הצעירה היא צו השעה, וכי אין 
זה הוגן, סביר או אחראי, להותיר את היישובים חסרי מעמד ואת 
עשרות אלפי תושביהם משוללי זכויות. אנו קוראים לראש 
הממשלה להביא להצבעה החלטת ממשלה שתסדיר באופן 
מיידי את כל היישובים הצעירים, כשכונות או כיישובים בפני 
עצמם. ולחברי הממשלה, כולם, אנו קוראים לתמוך בהחלטת 

ממשלה צודקת זו".

ח"כ חיים כץ יו"ר שדולת א"י אמר בדיון כי "אנו קוראים לממשלה 
לפעול להסדרה מיידית של ההתיישבות הצעירה. אי אפשר 
להישאר אדישים למציאות של היעדר תשתיות בסיסיות לחיים 
אצל המתיישבים, שפועלים להגשמת החזון הציוני של כולנו".

ח"כ בצלאל סמוטריץ׳ יו"ר שדולת א"י אמר: "היום אי אפשר 
לבנות כבישים, בתי ספר, גני ילדים. יש כאן חלון הזדמנויות וצריך 
לממש אותו. רק צריך לקבל החלטה שתעשה זאת ותבוא הצעה 

לממשלה שתחתום על הסדרת התיישבות הצעירה".

יו"ר הכנסת ח"כ יריב לוין הודיע כי הוא מתגייס לנושא ויפעל מול 
ראש הממשלה: "מדובר במאבק ארוך. צריך לומר שהתקדמנו 
בהרבה היבטים. עלינו להתמקד במאמץ עליון לסיים עד סוף 
השנה את הסדרת מקסימום הדברים שניתן לסיים. צריך להכניס 

למסלול מואץ של הסדרה את מה שעדין לא מוכן להסדרה". 

ח"כ עוזי דיין: "היעד שלנו הוא החלת הריבונות ביהודה, שומרון 

ובקעת הירדן. צריך לקדם את החלת הריבונות עם כל נשיא ארה"ב 
שייבחר. את היישובים צריך להשאיר בשטח עם מעמד קבע".

 C  ח"כ גדעון סער: "אני מוטרד מכך שהרש"פ תופסת את שטחי
דרך בנייה לא חוקית וחקלאות וגם דרך שטח B עם התקדמות 
עד ליישובים היהודיים כדי לייצר מובלעות יהודיות בשטח. צריך 
לעבור למחשבה של התמודדות עם כל השטח הפתוח והממשלה 

חייבת להיכנס לעובי הקורה".

ח"כ ניר ברקת: "בשביל משרדי הממשלה יהודה ושומרון הם 
חור שחור. הדבר הזה בלתי מתקבל על הדעת. צריך חשיבה 
מטרופוליטנית בשאר שטחי ישראל ולצורך כך חייבים הסדרה 
מערכתית שעליה גוזרים תשתיות, תעסוקה, תיירות ועוד. הפערים 
בין אזרחי מדינת ישראל לאזרחי בהתיישבות הצעירה היא עצומה 

ובלתי מתקבלת על הדעת".

ח"כ אריאל קלנר: "עשרות אלפי תושבים שמתמודדים עם 
מחסור בתשתיות. זוהי אפליה קשה שאי אפשר לקבל. צריך 
לפעול מול כל הגורמים הרלוונטיים ולדאוג שהמשפחות יקבלו 

מה שמגיע להם".

ח"כ מתן כהנא: "מה שלא יוסדר פשוט ייהרס. המתיישבים 
האלה הם החלוצים, המדינה שלחה אותם ולא ייתכן שהם יופקרו. 
הם הקו האחרון בלחימה שלנו מול השתלטות הפלסטינית 

."C בשטחי

ח"כ אופיר סופר: "היה כאן חלון הזדמנויות על ריבונות והוא 
התמוסס. יש פה עוד חלון הזדמנויות נוסף וצריך לממש אותו. 

צריך לקבוע עובדות בשטח".

ח"כ איילת שקד: "ההסדרה של ההתישבות הצעירה נגררת 
שנים. צריך לחוקק את חוק מרקם חיים או לדרוש להסדיר 
זאת בתקנות. התקדמנו בממשלה הקודמת ואז הכנסת פוזרה. 
גם החלטת הממשלה להסדרת חוות גלעד לא הניבה תוצאות. 
צריך להקים צוות הסדרה אפקטיבי. על הממשלה לקבל החלטת 
ממשלה להסדרת ההתיישבות הצעירה. כי בלי החלטת ממשלה 

זה לא באמת ילך."

ח"כ משה אבוטבול: "מודה לשדולה על הסיור המוצלח למדנו 
ממנו הרבה. כמו כן, קיבלתי תלונות על ועדות התיכנון והביניה 
של המינהל האזרחי שלא מכונסות זמן רב וזה גורם עיכוב רב 

לבניה כולל בניה ציבורית".

ח"כ מיכאל מלכיאלי: "קצת מצער שאנחנו יושבים פה ודנים על 
אזרחים ישראלים שצריכים לקבל שירותי חשמל, מים ואינטרנט. 
אם הממשלה לא מקדמת צריך לקדם את זה בחקיקה. צריך 

להביא את החוק ואנחנו נתמוך בזה".

ח"כ מיכל שיר: "לא מזמן העליתי שאילתה בנוגע לחיבור חשמל 
ומים. להפתעתי הרבה השר מיכאל ביטון נענה חיוב וכרגע המשרד 
עובד על חיבור של 6 יישובים. למרות חיבור מעט רעוע בתוך 

הממשלה את ההישג הזה אנחנו מצליחים לספק".

ח"כ עמית הלוי: "המצב כפי שהיום הוא בלתי נסבל. העסק חייב 
שינוי כיוון. עשינו את זה במבואות יריחו. המשימה הגדולה היא 
הסדרת ההתיישבות וזה מונח לפתחה של הממשלה וזה צריך 

להיות בלחץ שלנו ע"י הממשלה". 

יו"ר מועצת יש"ע דויד אלחייני: "יש רק דרך אחת שבה ניתן 
להתגבר על העניין המשפטי - הצהרה דקלרטיבית של הממשלה 
שהיא הולכת להסדיר את ההתיישבות הצעירה. לא נשלה את 
עצמנו, לא תהיה פה שום החלטה מדינית מחר בבוקר. אבל 
ברגע שתהיה הצהרת כוונות יינתן כלי משפטי למינהל האזרחי 

לספק את התשתיות".

מנכ"ל מועצת יש"ע יגאל דילמוני: "בזמן שהכנסת והממשלה לא 
מכתיבים את המדיניות, יועצים משפטים קובעים את הכללים 
ומקשים על החיים. יש לנו חלון הזדמנויות בחודשים הקרובים, 

וכולנו צריכים לפעול להסדיר את אותם ישובים בזמן הקרוב".

יו"ר פורום ההתיישבות הצעירה אליהו עטיה: "יש כאן מצב 
אבסורדי שהממשלה והכנסת נהנות משני העולמות של 
ההתיישבות. עושים סיורים אבל לא מתכוונים להוביל החלטה 
משמעותית של הסדרה. לא נמשיך כך ונסבול. מי שלא מסדיר 

היום, יהרוס מחר".

חברי הכנסת דורשים להסדיר את ההתיישבות הצעירה
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מזל טוב! יש לכם ארוע?
 כולם כבר תרמו לנו-למנהג סעודת עניים
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מה קורה?
חדשות יהודה, שומרון ובקעת הירדן

1 אתר חדש לתפוצות זאתר מועצת 
יש''ע בשפה הרוסית עלה השבוע לאוויר, זאת 
לרגל שבוע העלייה אותו ציינו בשבוע שעבר ברחבי 
מדינת ישראל. באתר נמצאים חומרים רבים בשפה 
הרוסית, ביניהם מאמרים על ההיסטוריה של יהודה, 
שומרון ובקעת הירדן, מאמרי הסברה מפורטים 
ומותאמים בנושאים מגוונים, סטטיסטיקות על 
תשתיות חיוניות באזור כמו מים, תחבורה, תעשייה 
וכו', מסלולי טיולים ועוד רבים. בנוסף, תורגמה 
לשפה הרוסית גם החוברת "זה שלנו, זה חיוני, זה 
אפשרי", על מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון. כל 
זאת כחלק מדסק מזרח אירופה של מועצת יש"ע, 
שנפתח לאחרונה ופועל במגזר הרוסי בישראל. 
כחלק מפעילות הדסק, בנוסף לאתר החדש, הוקמו 
עמוד פייסבוק וערוץ טלגרם מיוחד לדוברי הרוסית 
אשר מעדכן באופן שוטף על פעילות מועצת יש"ע 
ומביא בצורה נרחבת את החדשות המקומיות של 
אזור יהודה, שומרון ובקעת הירדן. ראש דסק מזרח 
אירופה של מועצת יש"ע וראש מועצת גוש עציון 
שלמה נאמן אמר: "הצבנו לעצמנו מטרה - להניח 
את גוש עציון על מפת קליטת העלייה של מדינת 
ישראל.  אנו שמחים שהתחום מתרחב ומתפתח 
בכל רחבי יהודה, שומרון ובקעת הירדן. אנו מברכים 
את הנהלת מועצת יש"ע ואת היו"ר שלה דויד 
אלחייני על פתיחת האתר החדש בשפה הרוסית. 
זהו צעד משמעותי ביותר ואף חיוני עבור אוכלוסייה 
שצמאה למידע הכרחי על מפעל ההתיישבות". יו"ר 
מועצת יש"ע דויד אלחייני: "דסק מזרח אירופה 
והאתר החדש שנפתח, יעזרו לנו להנגיש את המידע 
על יהודה, שומרון ובקעת הירדן לכל מי שחפץ בכך 
מבין דוברי הרוסית. ההסברה לקהל אוהבי ישראל 
שאינם גרים בארץ, הינה חשובה ומהווה פריצת 

דרך בכל נושא ההסברה לתפוצות".

2 חינוך בתקופת קורונה שר החינוך יואב 
גלנט הגיע השבוע לבית הספר האזורי "סוסיא" 
לטקס  הגיע  השר  חברון.  הר  האזורית  במועצה 
חלוקת מחשבים לתלמידים במסגרת פרויקט 'כיתה 
דיגיטלית', לחלוקת 150 אלף מחשבים ניידים עבור 
ילדי ישראל אשר אין בביתם מחשבים. במהלך הסיור 
שוחח שר החינוך עם הצוות החינוכי בבית הספר וכן 
פגש תלמידים ששיתפו בחוויות הלימוד בבית ובבית 
הספר בתקופה הקורונה. מנהלת בית הספר ריקי 
ברקוביץ סיפרה לשר על דרכי התמודדות היצירתיות 
של בית הספר ועל הגמישות והערכות המיוחדת 
אליהם נדרש צוות המורים. במהלך הטקס השר הודה 
לצוותי החינוך במועצה, המנהלות והמנהלים ואמר: 
״שמחתי להגיע לסוסיא למבצע חלוקת המחשבים, 
יחד עם ידידי ראש המועצה יוחאי דמרי שמשקיע 
רבות בחינוך תלמידי המועצה והאזור. בחודשים 
הקרובים נמשיך לחלק 150 אלף מחשבים ניידים 
עבור כל ילדי ישראל דרך אלפי בתי ספר בכל רחבי 
הארץ, ובכך נקדם את המהפכה הדיגיטלית במשרד 
החינוך״. ראש המועצה יוחאי דמרי הודה לשר על 
הביקור ואמר: "פרויקט חלוקת המחשבים שהוביל 
ידידי השר גלנט מקסים וראוי מאוד. אנו מודים לו על 
בחירתו להגיע להר חברון בימים טרופים אלה. תקופת 
הקורונה זימנה לשר אתגרי חינוך מורכבים שהעולם 
כולו לומד כיצד נכון להתנהל בהם. אנו מחזקים את 
גישת השר להגמשת המערכת, מתוך יצירתיות 
והעברת עיקר משקל הכובד לרשויות ומנהלי בתי 

הספר".

אלון  3 חקלאות בבנימין שר החקלאות 
שוסטר ושרת העליה והקליטה פנינה תמנו שטה 
מסיעת כחול לבן ביקרו במועצה האזורית בנימין 
לסיור מקצועי בהובלת ראש המועצה ישראל גנץ. 
השרים נחשפו לסיפורם המרגש של משפחות עולי 

אתיופיה שהקימו את חוות ״אדיס עלם״ )עולם חדש( 
ומחנכים מאות בני נוער וצעירים לחשיבות עבודת 
אדמת ארץ ישראל. ראש המועצה גנץ: "יש בבנימין 
ציונות שמחברת בין החקלאות לבין קליטת העלייה. 
נמשיך לחזק את החקלאות בבנימין ולקלוט עליה 
כדי שביחד נבנה את הקומה החדשה בהתיישבות".

4 למען עם ישראל שר המודיעין אלי כהן 
ביקר בביתה של כלת פרס ישראל מרים פרץ בגבעת 
זאב. השניים שוחחו על הצורך לפעול למען אחדות עם 
ישראל והעם היהודי. השר כהן: "מרים היא אישה עם 
לב ענק, שמהווה השראה עבור כולנו ופועלת תמיד 
למען אחדות העם. כאשת חינוך, היא מלמדת אותנו 
שיעור בלתי נגמר באהבת העם והארץ, אחדות, נתינה, 
עזרה לזולת, אומץ לב והתרוממות רוח. אני בטוח 
שהיא עוד תתרום רבות למדינת ישראל ולעם היהודי".

5 ממעלה אפרים תצא תורה יו"ר תנועת 
"אם תרצו" מתן פלג התארח השבוע בשלוחת המכינה 
הקדם צבאית בני דוד שנמצאת ביישוב מעלה אפרים. 
פלג, שנפגש עם עשרות מתלמידי המוסד, שוחח עם 
התלמידים העומדים לפני גיוס על הקרב המתחולל 
סביב מאבק הרעיון הציוני והיהודי של מדינת ישראל. 
לדברי פלג: "בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו 
והקב"ה מציל אותנו שוב ושוב. רק עם שבוטח בערכיו 
ואמונותיו יכול לעמוד מול כל קשיי הדרך. גם כאן, 
בסביבת הישוב מעלה אפרים אנו נתקלים בכאלה 
שמבקשים לפגוע שוב ושוב במדינת ישראל וחיילי 
צה"ל. אותם אנרכיסטים לא מבינים, שכאן, מבית 
המדרש הזה יחד עם עוד בתי מדרש אחרים, עם 

ישראל סופג את כוחו". 

קרדיטים: יהודה שרבאני, דוברות בנימין, 
חורחה נובומינסקי/לע״מ, 
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