
ליקירינו, תושבי יהודה, שומרון ובקעת הירדן וידידינו בארץ ובעולם. 

באגרת המצורפת אנו פורסים בפניכם חלק מפעילותה הענפה של מועצת יש"ע העוסקת יחד עם ראשי הרשויות בפיתוח 
וקידום ההתיישבות ביהודה ושומרון למען מדינת ישראל. 

זו התמודדה ההתיישבות בגבורה, והתחזקה וצמחה. גל הטרור  למרות אתגרים לא מעטים שעמדו בפנינו, גם בשנה 
שהחל בשנה שעברה גבה מעם ישראל קורבנות כואבים שנרצחו בגלל היותם יהודים בארץ ישראל. היינו ועודנו עדים 
להסתה קשה בערוצי התקשורת הערביים וברשתות החברתיות שהגבירה את השנאה ואת עידוד הטרוריסטים למעשי 
הרצח. בשל כך, השנה עמדנו בתוקף מול הממשלה לפעול גם מול אתגר זה. לשמחתנו משרד הביטחון ומשטרת ישראל 

הגבירו את המאבק בהסתה והגשת כתבי אישום נגד מסיתים. 

יחד עם זאת, אנו מאמינים שהתמודדות אמתית וערכית אינה רק בהסרת הרוע, אלא גם בעשיית הטוב באמצעות בניה 
והתפתחות. 

בעיצומה של השנה הבאה עלינו לטובה נציין יובל שנים לשיבת העם היהודי לחבלי מולדת. מתוך אמונה כי הקשר שלנו 
עם יהודה ושומרון הוא עמוק ויימשך לעד, עלינו לקחת אחריות על עתיד האזור. במלאת חמישים שנה לישיבתנו ביהודה 
ושומרון הגיע הזמן להתייחס לאזור ולתושביו כאל חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. בשל כך אנו רואים חובה להתחיל 

להחיל את הריבונות ישראלית על האזור תוך דאגה אמתית למרחב ותושביו. 

בפתח שנת תשע"ז ההתיישבות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן מונה כ-415 אלף תושבים כאשר רק בשנה האחרונה גדלנו 
ב-15 אלף תושבים נוספים. אתגר ההתפתחות עדיין מהווה את מרכז הכובד של הפעילות שלנו, יחד עם הסדרת תשתיות 

האזור והתאמתם לחיים השוטפים של מאות אלפי האנשים שגרים כאן.

גם השנה פעלה מועצת יש"ע בתחומים שונים על מנת לקדם את המטרה המרכזית: לפתח, לבסס ולחזק את ההתיישבות 
הישראלית באזור. מתוך תחושת אחריות ובעלות אנו רואים במאמצינו אלה גם את הדאגה לאוכלוסייה הערבית המתגוררת 

כאן כשהתשתיות האזוריות יסייעו גם לה בקידום איכות החיים. 

עם פרוס השנה החדשה נבקש לאחל לכולנו שגם בשנה הבאה עלינו לטובה, נזכה להמשיך בתנופת הבנייה, הצמיחה, 
הקליטה, ההתבססות והעצמת ההתיישבות בחבל ארץ זה שאליו זכינו לשוב ביתר שאת. 

מי ייתן והשנה הקרובה תישא  עמה את בשורת הצמיחה והפיתוח ליש"ע ולמדינת ישראל כולה. 
אנו מאחלים לכולנו שנת ברכה ויצירה, הצלחה ושמחה, ובע"ה נראה ברכה בכל מעשי ידינו.

תחל שנה וברכותיה. 

אבי רואה  
ראש מועצה אזורית מטה בנימין, יו"ר מועצת יש"ע 

שילה אדלר
מנכ"ל מועצת יש"ע

מועצת יש"ע

אגרת
 לתושבי יש"ע 

וידידיה
תשרי תשע"ז



בערב ראש השנה הקודם נרצח אלכסנדר 
אבנים  זרקו  כשמחבלים  הי"ד  לבלוביץ' 
על רכבו בירושלים, ומאז התגברו מעשי 
 43 הארץ.  רחבי  בכל  הקשים  הטרור 
השנה  נרצחו  וחיילים  שוטרים  אזרחים, 
יהודה  מתושבי   15 בהם  טרור  בפיגועי 
הי"ד  הנקין  הזוג  רצח  לאחר  ושומרון. 
מחאה  מאהל  הקמנו  סוכות,  בחוה"מ 
למשך  הממשלה  ראש  בית  מול  משותף 
הרשויות  ראשי  שבתו  בו  כשבועיים 
וקראו לראש הממשלה לפעול בתקיפות 
ונחישות נגד הטרור. עם התגברות אירועי 
הטרור באזור גוש עציון והר חברון יצאנו 
וצעדות  הממשלה  ישיבת  מול  להפגנה 
צור  כרמי  באזור   60 כביש  על  מחאה 
באופן  הכביש  לסגירת  בקריאה  ועתניאל 

זמני לתנועה של ערביי האזור. 

אך אין לפעול רק כאשר ישנה התדרדרות 
מחדש  הקמנו  לכן  הביטחוני,  במצב 
יש"ע  מועצת  של  הביטחון  ועדת  את 
סא"ל  דורני,  חננאל  עומד  בראשה  אשר 
המקומית  המועצה  וראש  במילואים 
סא"ל  קטן  שלמה  עם  יחד  קדומים, 
אלפי  מקומית  מועצה  וראש  במילואים 
אריאל,  עיריית  ראש  שבירו  ואלי  מנשה 
את  לדייק  מנת  על  רבים  דיונים  שערכה 
הדרישות והצרכים לביטחונם של תושבי 
עבודה  פגישות  נערכות  במקביל,  האזור. 
ומפקדי  הביטחון  משרד  עם  שוטפות 
מצב  הערכת  לקבלת  הבכירים  הצבא 
ולחשיבה על כיווני פעולה. מועצת יש"ע 

נרחב  ובקמפיין  ציבורית  בקריאה  יצאה 
הפראית  ההסתה  את  לעצור  קראנו  בו 
הפלסטינית  הרשות  של  בתקשורת 
וברשתות החברתיות שם, הקוראות לרצח 
זאת.  עושים  כיצד  מסבירות  ואף  יהודים 
יו"ר מועצת יש"ע אבי רואה פנה במכתב 
וקרא  הביטחון  ולשר  הממשלה  לראש 
העוסקים  התקשורת  שידורי  לחסימת 
בהסתה ולמעצר של מסיתים. לשמחתנו, 
בשטח  יותר  רחבה  פעילות  רואים  אנו 
דרמתית  עלייה  על  התבשרנו  ולאחרונה 
מחבלים  נגד  אישום  כתבי  בהגשת 
במקביל  החברתיות.  ברשתות  מסיתים 
לאורך השנה תוגברו כוחות צה"ל בגזרה 
טכנולוגית  תשתית  להיפרס  החלה  ואף 

מתקדמת בכל כבישי האזור. 

ירידה  הייתה  הקיץ  חודשי  במהלך 
חלה  האחרון  בחודש  אולם  באירועים, 
ואנו  הטרור  בפעילות  נוספת  התגברות 
על  השונים  הביטחון  גורמי  מול  פועלים 
על  ולניצחון  נחוש  למאבק  לדחוף  מנת 

הטרור. 

תקציבי  בנושא  גם  פעלה  יש"ע  מועצת 
הביטחון ובעבודה מאומצת בשיתוף חברי 
הביטחון  להגברת  משם  הושגו  הכנסת 
כולל נקודות הזנקה לאמבולנסים, תקציבי 
פרטיים,  ולרכבים  לאוטובוסים  מיגון 
פריסת  פרויקט  של  ביצוע  והתחלת 
בכל  הקליטה  לשיפור  סלולריות  אנטנות 

המרחב. 

בטחון מול טרור



ההתיישבות  למען  פועל  אשר  כגוף 
החזית  ביו"ש,  ושומרון  ביהודה  היהודית 
יש"ע  מועצת  של  בפעילותה  המרכזית 
התכנון  הקפאת  הבנייה.  בתחום  נמצאת 
השנה,  גם  המשיכה  הבנייה  ומכרזי 
מאושרות  רחוקות  שלעתים  ולמרות  
תכניות קטנות הן כוללות בעיקר אישורים 
הנושא  את  מעלים  אנו  קיימת.  בנייה  על 
הזה בכל דיון מול הממשלה, אך עדיין לא 

נפרצה הדרך לבנייה מסיבית בכל האזור 
ואנו נמשיך להיאבק על כך. 

גם בזירה המשפטית אנו עומדים מולנו לא 
בג"צ  פסיקת  עקב  לצערנו,  אתגרים.  מעט 
השחר'  'איילת  הכנסת  בית  השנה  נהרס 
החלטות  לפתחנו  ועומדים  זאב,  בגבעת 
בלתי סבירות של בג"צ המורות על הריסת 
הישוב עמונה, תשעת בתים בעפרה ומבנים 
בשכונת נתיב האבות. פסיקות אלו הן תוצר 

של התגברות התערבותו של בית המשפט 
במקומות  גם  כאשר  הממשלה,  במדיניות 
שהממשלה הסכימה ופעלה להסדיר, פסקו 
לאות  ללא  פועלים  אנו  להרוס.  השופטים 
בתפיסת  חדש  אסטרטגי  קו  לייצר  כדי 
את  שלה  ובראייה  הממשלה  של  העבודה 
את  לעצור  גם  שנצליח  כך  האזור,  עתיד 
ונפרוץ  כאלו בעתיד  נמנע פסיקות  ההרס, 

דרך לבנייה רחבה בכל האזור. 

גדלה  בה  לתופעה  עדים  אנו  במקביל 
על  להשתלטות  ערבים  של  פעילות 
משפטיים  מאבקים   .C בשטחי  קרקעות 
זה,  נושא  סביב  מתקיימים  וציבוריים 
מקומות  במספר  'רגבים'  תנועת  בשיתוף 
ובקעת  חברון  הר  אדומים,  גוש  באזור 
כולל  שונים  בינלאומיים  גורמים  הירדן. 
האיחוד האירופי נותנים גיבוי ואף מממנים 
את הבנייה הלא חוקית הזאת. בחוצפתם 
הרבה הם גם לוחצים על ממשלת ישראל 
יחד  פועלים  אנו  לפינויים.  לפעול  שלא 
עם הרשויות והארגונים השונים על מנת 
לעצור את המהלך ולהחזיר את הקרקעות 

לידיים ישראליות בהקדם האפשרי.

בנייה והתפתחות מול הרס

לפעול  חזר  יש"ע  מועצת  חו"ל של  דסק 
ראש  רביבי  עודד  עומד  ובראשו  השנה 
החליף  רביבי  אפרת.  המקומית  המועצה 
דני דיין שהחל את תפקידו כקונסול  את 
כוללת  הדסק  פעילות  בניו-יורק.  ישראל 
הצגת עמדת ההתיישבות בעולם בעזרת 
הפצת  הזרה,  בתקשורת  וטורים  כתבות 
בהתאם  שונים  עמדה  וניירות  מחקרים 
מועצת  של  העולם  ולתפיסת  למציאות 
גם  כוללת  הדסק  פעילות  בנוסף,  יש"ע. 
ובעולם,  בישראל  בכנסים  השתתפות 
קהל  דעת  למעצבי  סיורים  עריכת 
משלחות  עשרות  עם  מפגש  מהעולם, 
תקשורת,  אנשי  פוליטיקאים,  של  מחו"ל 
מאוניברסיטאות  אקדמיה  ואנשי  חוקרים 
שונות בעולם, יחד עם סטודנטים ופעילים 
בארגונים בינלאומיים שונים. הדסק הוקם 
תוך הבנה עמוקה כי להסברה בחו"ל יש 
חשיבות מכרעת בהשפעה על המדינאים 
ההתיישבות.  בעניין  ההחלטות  וקבלת 
עם  פעולה  ובשיתוף  הפעילות  במסגרת 
יצאה  אסטרטגיים  לעניינים  המשרד 
יש"ע  מועצת  של  משלחת  לאחרונה 

עם  שם  ונפגשה  בוושינגטון   IAC לכנס 
תקשורת  ואנשי  פוליטיקאים  מאות 
בכירים מהארץ ומהעולם. בכנס השתתף 
מרכזי שעסק  בפאנל  רביבי  ראש הדסק 
של  והדה-לגיטימציה  החרם  בניסיונות 
למלחמת  היובל  שנת  לקראת  ישראל. 

עיון  יום  חו"ל  דסק  ארגן  הימים  ששת 
שונים  ארגונים  נציגי  כ-50  עם  ומפגש 
בעולם,  ישראלית  בהסברה  העוסקים 
שם הוצגו נתונים ועובדות על המתרחש 
פעולה  דרכי  ותוכננו  ושומרון  ביהודה 

משותפות לשנה הבאה. 

דסק חו"ל



מים חיים

ושומרון  מיהודה  המוצרים  סימון 
וניסיונות החרם בעולם הם חלק מהמסע 
בעולם,  ישראל  של  לדה-לגיטימציה 
ולהתיישבות.  למדינה  אתגר  ומהווים 
בענפי  בעיקר  לנזקים  גורמת  זו  פעילות 
החקלאות השונים בבקעת הירדן ולחלק 
לפעול  מנת  על  באזור.  מהתעשיינים 
יש"ע  במועצת  השנה  הוקם  זה  בנושא 
דוד  של  בראשותו  בחרם  למאבק  צוות 
בקעת  אזורית  מועצה  ראש  אלחייני 
אזורית  מועצה  ראש  כהן  ואריה  הירדן 
שונות  פעולות  נערכו  ים-המלח.  מגילות 
בהן: ישיבה חגיגית בכנסת בסיוע שדולת 
כנסת  חברי  בהשתפות  ישראל,  ארץ 
ושרים יחד עם בעלי יקבים ויינות עטורי 
פרסים מיהודה ושומרון. משלחת מטעם 
לעניינים  המשרד  בשיתוף  יש"ע  מועצת 
במוסקבה  לקרמלין  יצאה  אסטרטגיים 
והייתה חלק חשוב באירוע הסברה גדול 
דוכן ענק  ישראל תוך הקמת  של מדינת 
יהודה,  אזור  מכל  מוצרים  מאות  עם 
לקהל  הוצגה  ביריד  והבקעה.  שומרון 
עם  יחד  הכלכלית  הפעילות  חשיבות 

פיתוח התעשייה והחקלאות באזור למען 
מבקרים   40,000 מעל  התושבים.  עתיד 
בחרם  הבעיה  על  ושמעו  טעמו  הגיעו, 
עידוד הכלכלה  ועל חשיבות  ישראל  על 

ביהודה ושומרון. 

לעידוד  פועל  הצוות  השנה  במהלך 
רכישת מוצרים מההתיישבות בכל רחבי 
העולם ודוחף את רשויות המדינה לסיוע 

לעסקים שנפגעו, על ידי הסברה ופתיחת 

שווקים חדשים. במפגשים שונים הוצגה 

וחולקה תוצרת יש"ע למקבלי ההחלטות 

על  חשוב  מידע  חומר  של  הפצה  עם 

השלום הכלכלי המתקיים באזור בחסות 

התעשייה והחקלאות.

מאבק בחרם

אינו  ושומרון  ביהודה  המים  בנושא  העיסוק 
אופי  בעל  גם  אלא  הנדסי-תכנוני  עניין  רק 
יחד עם  ופוליטי. הרשות הפלסטינית,  מדיני 
שונים,  בינלאומיים  וארגונים  זרות  מדינות 
ערביי  כלפי  בהפליה  ישראל  את  מאשימים 
האזור באספקת המים. הגדילו לעשות ארגוני 
שמאל ישראלים שהפיצו שקרים על מדינת 
מכפרים  מים  מניעת  דוגמת  בעולם,  ישראל 
ערביים תוך רצון לייצר לחץ מדיני בינלאומי 
רחב על הממשלה. אולם משבר המים הקשה 
שעבר הקיץ על חלק מיישובי יהודה ושומרון, 
ההיפך.  בדיוק  מוכיח  והישראלים,  הערבים 
כמה עובדות קצרות שהצגנו השנה מספקות 
אלו:  שקריות  טענות  להפרכת  מצוין  חומר 
א. מדינת ישראל מעבירה בכל שנה לרשות 
מעבר  קוב  מיליון  ל-30  מעל  הפלסטינית 
המים  ב.  אוסלו.  בהסכמי  שהתחייבה  למה 
מדינת  של  מים  ממקורות  מגיעים  האלו 
ישראל ומועברים אליהם דרך אותן תשתיות 
הישראלית  להתיישבות  מים  המספקות 
על  כסף  ישראל מפסידה  ג.  איכות.  ובאותה 
גניבות  בגלל  אליהם,  שעובר  מים  קוב  כל 
מים ואי תשלום. ד. מדינת ישראל רישתה את 
כל האזור בקווי הולכה כך שרוב מוחלט של 

הכפרים והערים מחוברים לתשתיות מים. 
המים  צריכת  עלתה  האחרונות  בשנים 
הערביים,  ובכפרים  הישראלים  בישובים 
מתאימות  הישנות  המים  תשתיות  אולם 
לצריכה שהייתה נכונה בעבר ואינן מתאימות 
משבר  הנוכחי  בקיץ  נוצר  כך  אלו.  לימים 
זורמים  ממים  נותקו  תושבים  כשאלפי  מים, 
של  מאומצת  בעבודה  בבתיהם.  בברזים 
מועצת יש"ע ומשרד התשתיות בוצעו מספר 

במכליות  המים  אספקת  תגבור  פעולות: 

לישובים במצוקה, פתיחה מהירה של תחנת 

שאיבה חדשה באריאל, תכנון הקמת איגומי 

מים זמניים בשכונות וישובים בהם יש חוסר 

לתקופה  מענה  יתנו  אלו  פתרונות  במים. 

תוכנית  להכנת  עתה  פועלים  ואנו  הקרובות 

לאזור  הולכת המים  קווי  גדולה לשדרוג  אב 

והתאמתם לגידול הצפוי באוכלוסייה.  



סביב  התודעה  על  המאבק 
יהודה ושומרון ממשיך כל העת 
בנושא  נעשו  רבות  ופעולות 
הסיורים  מיזם  השנה.  גם  זה 
הזמן  "הגיע  יש"ע  מועצת  של 
בלתי  להיכרות  נועד  שנכיר" 
דעת  מעצבי  של  אמצעית 
זו  במסגרת  האזור.  עם  קהל 
נערכו סיורים לעשרות דמויות 
לאלפי  המצטרפות  מרכזיות, 
אלו  סיורים  שעברו  אנשים 
רואים  אנו  האחרונות.  בשנים 

על  הנכונות  העובדות  בהצגת  חשיבות 
וניירות  מחקרים  פרסמנו  כן  על  האזור, 
ההתיישבות  את  המציגים  שונים  עמדה 
שונים  סרטונים  הפקנו  אמתית,  בצורה 
והשתתפנו  המים  נושא  על  סרטון  בהם 
את  להציג  מנת  על  ובפאנלים  בכנסים 

עמדתנו. 

הפך  ותקשורת  להסברה  יש"ע  כנס 

על  הסברה  בנושא  ביותר  הגדול  לאירוע 
הכנס  את  קיימנו  השנה  ושומרון.  יהודה 
ה-6 במלון יהודה בירושלים בהשתתפות 
והסברה.  תקשורת  ואנשי  דוברים  מאות 
את הכנס פתח ראש עיריית ירושלים ניר 
ברקת, ונאמו בו השר נפתלי בנט והשרה 
העיתונאי  הרצו  היתר  בין  גמליאל.  גילה 
בן דרור ימיני, יועץ התקשורת אבי בניהו, 

שקד,  ורענן  הנדל  יועז 
הטוויטר  על  פאנל  התקיים 
ליברמן,  אסף  ארזי,  רוני  עם 
חגי  מוזס,  ניר  שלום  ג'ודי 
סגל ושמעון ריקלין, וכן פאנל 
מדיניות  בתוכניות  שעסק 
הימני.  מהצד  אפשריות 
מעשיים  כלים  נתן  זה  כנס 
ההסברה  עבודת  את  וחיזק 
ורשויות  ארגונים  שמבצעים 
במהלך  בהסברה  העוסקים 

כל השנה. 

השנה  השתתפנו  קודמות,  בשנים  כמו 
יחד  לעיתונות  אילת  בכנס  בפאנלים 
מאוניברסיטת  סטודנטים  משלחת  עם 
אריאל. זהו הכנס המרכזי של התקשורת 
אנשי  כ-1,500  בו  ומתארחים  הישראלית 
והורגשה  מהארץ  ופוליטיקאים  תקשורת 
בו הנוכחות של הדוברים ואנשי ההסברה 

מיהודה ושומרון. 

הסברה אקטיבית

חרדים בהתיישבות
השנה הרחבנו באופן משמעותי את הקשר 
של ההתיישבות עם הציבור החרדי בסיוע 
עזרא גרשי ראש מועצה מקומית עמנואל. 
ושומרון  יהודה  מתושבי  שליש  כידוע, 
נמנים על הציבור החרדי והם חלק חשוב 
ונכבד בהתיישבות, כך שהידוק הקשר עם 
קהלי יעד בציבור זה הוא מהלך מתבקש. 
במהלך השנה אירחנו לסיור קבוצות של 
נפגשנו  החרדית,  מהתקשורת  עיתונאים 
לערב שיח עם חה"כ הרב משה גפני יחד 
עם עשרות פעילים בציבור החרדי, ערכנו 
עם  יחד  ברק  בני  העיר  להנהלת  סיור 

ראש העיר, ערכנו סדרת פגישות עם שר 

הבריאות חה"כ הרב יעקב ליצמן בנושאים 

שונים כולל סיור באתר שילה הקדומה 
במקום בו נאמרה תפילת חנה. 

גם בתחום הבנייה התרחבה הפעילות 
בשנה האחרונה, כך שיש גידול בהיצע 
הכנסת  ידי  על  החרדי  לציבור  הדיור 
החרדים.  לישובים  חדשים  יזמים 
בנייתם  החלו  רבים  מפגשים  לאחר 
של מאות יחידות דיור חדשות לציבור 
החרדי ונערכו ערבי שיווק בבני ברק, 
מאות  השתתפו  בהם  וירושלים  אשדוד 

מתעניינים.  

קדמה
סטודנטים מגשימים  

לאחד  הופך  "קדמה"  הסטודנטים  ארגון 
בתחום  ביותר  הפעילים  הארגונים 
הצעירים וההגשמה החלוצית בהתיישבות. 
תנועת  הרשויות,  יש"ע,  מועצת  בסיוע 
משרד  להתיישבות,  החטיבה  אמנה, 
השנה  הוקמו  נוספים  וגופים  החקלאות 
שלושה כפרי סטודנטים חדשים באלמוג, 
לכפרים  המצטרפים  וקצרין  קדם  פני 
אפרים,  במעלה  הקיימים  הנוספים 
יחלו  סטודנטים  כ-300  ושמעה.  רימונים 
אקדמיים  במוסדות  הלימודים  את  השנה 

בכפרי  יתגוררו  הם  הארץ,  ברחבי  שונים 
מעורבות  תוך  קדמה  של  הסטודנטים 
מענה  מתן  סביבם,  בקהילות  חברתית 
סוציאלי לצרכי התושבים והגשמה ערכית 
הסטודנטים  בפריפריה.  וציונית  חקלאית 
זוכים למלגות שמאפשרות להם להתנדב 
בפעילויות שונות הכוללות כמאה אלף )!( 
בעזרה  בשנה  חברתית  מעורבות  שעות 
קהילה  אירועי  קידום  ולילדים,  לנוער 

ופעילות הגשמה.



הקימה  אותה  שלי",  "ישראל  תנועת 
הלאומית- התנועה  היא  יש"ע,  מועצת 

עמוד  ברשת.  ביותר  הגדולה  ציונית 
על  נבחר  שלי"  "ישראל  של  הפייסבוק 
ידי אתר "מאקו" לאחד מעמודי ההסברה 
החשובים ביותר העוסקים בתדמיתה של 
חברים  אלף  ל-160  קרוב  ישראל.  מדינת 
עושים מידי יום פעילות ציונית, ישראלית 
בארץ  השיח  על  ומשפיעים  ויהודית 
ובעולם. בין אלפי הפעולות הרבות שהיו 
גדולות:  הצלחות  לרשום  הצלחנו  השנה 
הביתה"  יהודה  את  "מחזירים  קמפיין 
לסיוע כספי לחייל הפצוע יהודה ישראלי 
תושב עפרה בו גויסו מעל מיליון ומאתיים 
 - המקורי  מהסכום  כפול   -  )!(  ₪ אלף 
ונחשב לקמפיין מימון ההמונים המוצלח 
ביותר בישראל אי פעם. גם השנה הפיקה 
"נצר  המרגש  הפרויקט  את  התנועה 
אחרון", בו מתנדבים מכל הארץ פוקדים 
 – אחרון"  "נצר  חללי  של  הקברים  את 
חיילי צה"ל שנהרגו ולא הותירו משפחה. 
הגברנו את הפעילות ברשתות החברתיות 
והתחלנו גם לצייץ בטוויטר והקמנו אתר 
ניתן  בו  באנגלית(  )גם  חדש  אינטרנט 
ולתרום  להשתתף  הפעולות  בכל  לצפות 

כסף ישירות לפעילויות של "ישראל שלי". 

"ישראל שלי" זכתה השנה  ההצלחה של 
יו"ר  ובינלאומית כאשר  ישראלית  להכרה 
השנה  זכתה  העצני-כהן  שרה  התנועה 
בפרס מוסקוביץ' לציונות בטקס מרשים 

שהתקיים בירושלים. 

בפייסבוק:  שלי"  "ישראל  אחרי  עקבו 

 www.facebook.com/MyIsrael

באתר האינטרנט החדש:
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ישראל שלי

היובל  שנת  את  נציין  הקרובה  בשנה 
למלחמת ששת הימים וחזרת העם היהודי 
לחבלי מולדת בירושלים, יהודה, שומרון, 
זו תהייה  וסיני. שנה  בקעת הירדן, הגולן 
גם שנת המאה להצהרת בלפור שמהווה 
בזכותנו  הבינלאומי  במשפט  יסוד  אבן 
על ארץ ישראל. אנו רואים חשיבות רבה 
בציון שנה זו מתוך ההיכרות עם הניצחון 
ישראל  לעם  שהייתה  וההצלה  המזהיר 
בשנת 1967, בשילוב החזרה אל חבלי ארץ 
התנ"ך כחלק משרשרת הדורות והתהליך 
ההיסטורי של עם ישראל והציונות. לצורך 
עבודה  תכנית  יש"ע  במועצת  הוכנה  כך 
משאבים  להשגת  פועלים  ואנו  מקיפה 
כבר  מהפעולות  חלק  כאשר  להפעלתה, 
לראשונה  פרסמנו  השנה  במהלך  החלו. 
המייסדים"  "מדור  את  שלנו  יש"ע  בעלון 
חלוצים  עם  ראיונות  כ-30  פורסמו  ובו 
להקמת  שותפים  שהיו  ותושבים 
בחמישים השנה האחרונות.  ההתיישבות 
מפגש  נערך  האחרון  פסח  המועד  בחול 
ענק למרגלות מערת המכפלה בחברון בו 

בהשתתפות  האירועים  פתיחת  את  ציינו 

חברי כנסת, שרים, ראשי רשויות מהעבר 

קדומים,  המקומית  במועצה  ומהיום. 

חלוצת ההתיישבות בשומרון, ציינו השנה 

40 שנה להקמת הישוב במפגש עם ותיקי 

אלה,  בימים  ענק.  במופע  אמונים  גוש 

במועצת  הפקנו  החדשה,  השנה  לקראת 

במעיינות  למטייל  מדריך  ספר  יש"ע 

 50 עם  הירדן  ובקעת  שומרון  יהודה, 

מעיינות ופינות חמד רטובות באזור. ניתן 

לרכוש את הספר במחיר מיוחד במועצת 

יש"ע.

 יובל לששת הימים

ישראל
שלי


