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הכל בס״ד

בשבוע שעבר, מעל בימת הכנסת, התחייב שר ההתיישבות צחי 
הנגבי כי בתיאום עם ראש הממשלה יביאו את הסדרת ההתיישבות 
הצעירה להסדרה בהחלטת ממשלה. "על דעת ראש הממשלה", 
אמר השר הנגבי, "שוחחתי עם השר לעניינים אזרחיים וביטחוניים 
במשרד הביטחון, מיכאל ביטון ואני שמח להודיע על כך לראשונה: 
סיכמנו שבצוותא נגבש הצעת החלטה לממשלה במטרה לקדם את 

כל המהלכים החוקיים שיביאו להסדרת ההתיישבות הצעירה. 
אני משוכנע שהממשלה תתייחס לנשוא במלוא הרצינות ותבחן 

אותו בשיקול דעת מעמיק".

במיצג שהתקיים ביום ראשון השבוע מול משרד ראש 
הממשלה בעת ישיבת הממשלה, התכנסו עשרות מתושבי 
היישובים הצעירים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. שרים וחברי 
כנסת מכל סיעות הבית הגיעו לתמוך בהם במאבקם החשוב למען 
הסדרת יישוביהם: שרי הליכוד צחי הנגבי, זאב אלקין ומירי רגב, 
שרי ש״ס אריה דרעי, יעקב אביטן, סגן השר משולם נהרי וח״כ 
מיכאל מלכיאלי וכן שר ירושלים מורשת רפי פרץ מהבית היהודי. 

שרת התפוצות עומר ינקלביץ׳, חברת מפלגת כחול לבן, 
הצטרפה גם היא לנציגי ההתיישבות הצעירה, והודיעה שם על 
תמיכתה ועל תמיכת ראש מפלגתה במהלך ההסדרה: "חלוצים 
יקרים, חשוב לי לומר שהגעתי לתמוך בכם ולעמוד לצדכם 
במאבק הצודק שלכם. חשוב לי גם לומר ששר הביטחון וראש 

הממשלה החליפי בני גנץ תומך ונותן גיבוי מלא לשר מיכאל ביטון 
במהלך ההסדרה של ההתיישבות הצעירה. צריך לשים סוף לשיח 
השנאה כלפי המתיישבים ביהודה ושומרון ואין שום סיבה שתחיו 
בתת תנאים. מפלגת כחול לבן היא מפלגת מרכז שאכפת לה מכל 

תושבי מדינת ישראל. נעשה כל אשר ביכולתנו כדי לסייע לכם”.

שרת התחבורה מירי רגב הגיבה להכרזת השרה ינקלביץ' 
ואמרה: ״אם השרה ינקבליץ' אמרה שהשר בני גנץ איתנו אז זה הזמן. 
בואו ניקח את הצעת המחליטים, נעביר את זה לעומר שתאשר 
ששר הביטחון אכן מקבל את זה. שמיכאל ביטון אכן מקבל את 

זה ונעלה את ביחד לישיבת ממשלה. כשרוצים הדברים קורים".

שר הפנים אריה דרעי אמר כי הוא פועל להביא להסכמה 
בממשלה לנושא, "אני מסכים שאנחנו בחלון זמן מאוד קצר שצריך 
לנצל אותו. אני מתפלל לקב״ה שנהיה שליחים טובים ושבעזרת 

הק נוכל לזכות ולסיים את הדבר הזה הכי טוב".

השרים רגב ודרעי צודקים, כעת זה הזמן. חלון הזמנים, לפני 
חילופי הממשל בארה”ב ולפני בחירות שעתידות להתרחש כאן 

אצלנו וייתכן ויעצרו את המערכת הפוליטית מעיסוק בנושא שכזה, 
הוא מאוד קטן. הוא עומד על שבועות בודדים במקרה הטוב וימים 
אחדים במקרה הפחות טוב. ממשלת מעבר לא תוכל לקבל מנדט 

להעברת מהלך כל כך רחב. 

בינתיים, נמצאות מעל ל-70 נקודות התיישבות צעירה ברחבי 
יהודה, שומרון ובקעת הירדן במצב של חוסר אונים. מצד אחד, 

מדינת ישראל שלחה אותם להקים יישובים חדשים במקומות 
אסטרטגיים, אשר ההימצאות בהם חשובה ומועילה לביטחון 
המדינה. מהצד השני, מדינת ישראל תוקעת אותם במקום כבר 
קרוב לעשרים שנה, ולא מקדמת את הסדרתם. אי ההסדרה גורם 
לכך שתשתיות חשובות ובסיסיות כמו קווי מים, אספקת חשמל, 
תקשורת ואינטרנט לא מסופקות ליישובים בצורה מסודרת. בשל 
כך, התושבים מדווחים על נפילות חשמל מדי יום, חוסר במים בקיץ 
ובעיות תקשורת, שיוצרות קושי נוסף בימי הקורונה והלמידה 

מרחוק מהבית.

הבעיות החלו לאחר פרסום הדו״ח המוטה של טליה ששון 
שם נכתב: “מאחז בלתי מורשה הוא, אם כן, יישוב שאחד התנאים 
שמופיעים במסמך )או יותר( אינו מתקיים לגביו. וזאת יש להדגיש 
– מאחז בלתי מורשה אין פירושו שמדובר במאחז “חצי חוקי״. 
בלתי מורשה הוא בלתי חוקי. כוונת הדברים היא, שאם המאחז 
היה מורשה – לפי הפרמטרים שהצגתי לעיל, הוא היה חוקי. בהעדר 

הרשאה מהסוגים שנמנו לעיל – הוא אינו חוקי”. 

דו״ח זה, על אף שלא אומץ על ידי הממשלה באופן רשמי, 

מכתיב עדין את המדיניות של היועצים המשפטיים במערכת 
הבטחון, אשר מונעים חיבורי תשתיות. 

אך מה עם היישובים שנמצאים במקומות שמחוץ ליהודה 
ושומרון? בבדיקה מדגמית שערכנו על כ-200 יישובים בתוך הקו 
הירוק גילינו: לפי טליה ששון, 100% מהישובים במדינת ישראל 
הוקמו שלא כחוק והיו במשך שנים רבות מאחזים לא חוקיים. 
במקרה הטוב הם אושרו אחרי כ-5-10 שנים, במקרה הפחות 
טוב אושרו אחרי כ-20-30 שנה ויש כאלה שאושרו רק אחרי 50 
שנה. בכל הישובים האלה המדינה בנתה, השקיעה בתשתיות, 

הקצתה קרקעות ועוד עוד לפני האישור הסופי. 

להלן כמה דוגמאות: לוטם - הוקם בשנת 1978, אישור 
התוכנית בשנת 1990. מצפה אביב - הוקם בשנת 1980, אישור 
התוכנית בשנת 1990. רחוב - הוקם בשנת 1951, אישור תוכנית 
בשנת 2001 )50 שנה(. בית ניר - הוקם בשנת 1957, אישור תוכנית 
בשנת 1986. להבות חביבה - הוקם בשנת 1949, אישור תוכנית 
בשנת 1980. גילון - הוקם בשנת 1980, אישור תוכנית בשנת 
1988. חרשים - הוקם בשנת 1980, אישור תוכנית בשנת 1988. 
ירדנה - הוקם בשנת 1952, אישור תוכנית בשנת 1992. נווה אור 
- הוקם בשנת 1949, אישור תוכנית בשנת 1975. ברקאי - הוקם 
בשנת 1949, אישור תוכנית בשנת 1980. ברעם - הוקם בשנת 
1949, אישור תוכנית בשנת 1978. בית קמה - הוקם בשנת 1949, 
אישור תוכנית בשנת 1980. שדה תרומות - הוקם בשנת 1951, 
אישור תוכנית בשנת 1991. רוויה - הוקם בשנת 1952, אישור תוכנית 
בשנת 1994. אור הנר - הוקם בשנת 1957, אישור תוכנית בשנת 

1982. אדמית - הוקם בשנת 1958, אישור תוכנית בשנת 1982.

הסדרת ההתיישבות הצעירה היא לא חלום. היא נעשתה כבר 
בעבר על עשרות יישובים במדינת ישראל, ולכן היא דרישה צודקת 
ומוסרית. יותר מכל – היא אפשרית. החלטת הממשלה עליה 
הצהיר השר הנגבי יכולה לפתור את מירב הבעיות. אך יש להזדרז 
ולקדם אותה מהר ככל האפשר. מכאן, אנו רוצים לקרוא לראש 
הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון וראש הממשלה החליפי 
בני גנץ יחד עם כל השרים וחברי הכנסת: מדובר בהשוואת זכויות 
חיי התושבים כאן, לשאר חלקי הארץ. זה הומני והוגן – שווים 
בחובות צריכים להיות שווים גם בזכויות. אם הממשלה הזאת 

קמה רק בשביל הסדרת ההתיישבות הצעירה – דיינו. 

הגיע הרגע. מסדירים את ההתיישבות הצעירה.

חלון ההזדמנויות להסדרת ההתיישבות הצעירה

 חלון ההזדמנויות הוא קטן. חלון ביתם של משפחת גרונר
בהתיישבות הצעירה צור שלם שבגוש עציון.

העלון לעילוי נשמת הרב ישראל רוזן זצ"ל, מייסד מכון צומת

 // מו״ל  // בניהול  // הוצאת העלון בתמיכת משרד החינוך
 // עורך: שי סימינובסקי - מכון צומת, טל: 0523121097// עורך משנה: אלנתן זכריה - מועצת יש״ע

 // עיצוב: סטודיו ׳גל אורן לרנר׳
// לפרסום מודעות: 054-9000871 // הפצה: ׳מקור ראשון׳, יוסי: 052-8908518
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מה קורה?
חדשות יהודה, שומרון ובקעת הירדן

23

1 מבקרים ומסדירים ח"כ שלמה קרעי ביקר השבוע 
יחד עם מועצת יש''ע בקרית ארבע, בחברון ובהתיישבות 
הצעירה באזור גוש עציון. הסיור שהוביל מנכ''ל מועצת יש''ע 
יגאל דילמוני, החל במפגש עם ראש מועצת קרית ארבע-
חברון אליהו ליבמן בבניין המועצה, שם התרשם ח"כ קרעי 
מהתפתחות היישוב והתקדמותו בשנים האחרונות. ליבמן אמר 
לאחר הפגישה:  "שוחחנו עם חבר הכנסת קרעי על השקעה 
וסיוע לקרית ארבע במגוון תחומים והוא ניאות לנסות ולסייע. 
שיתוף הפעולה הפורה בין שרי הממשלה וחברי הכנסת מכל 
המגזרים למועצה קרית ארבע הוא מבורך". לאחר מכן, המשיך 
ח"כ קרעי למערת המכפלה בחברון, שם התקבל על ידי ראש 
מנהלת חברון הרב הלל הורוביץ ושמע על מצבו של היישוב 
היהודי בעיר האבות ועל ההיסטוריה של העיר חברון. בהמשך 
הגיע ח"כ קרעי לשכונת צור שלם ביישוב כרמי צור וליישוב 
הצעיר שדה בועז שבסמוך לנווה דניאל שבמועצה האזורית גוש 
עציון, שם שמע על המצב מתושבי המקום, והתארח בבתיהם 
לשיחה. בביקור בבניין המועצה, אמר ראש המועצה האזורית 
גוש עציון שלמה נאמן: "סוגיית ההתיישבות הצעירה נטועה 
בנפשנו והיא חוצת מגזרים וקהלים. אנו שבים וקוראים לממשלה 
לנצל את חלון ההזדמנויות הנוכחי ומודים לח"כ שלמה קרעי 
שנרתם והגיע היום לגוש עציון ללמוד מקרוב את הנושא". ח"כ 
קרעי: "ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון היא המשך החזון 
הציוני ליישוב ארץ נחלת אבותינו. זו מלאכת קודש של ממש 
ואני מתחייב לעשות כל אשר לאל ידי כדי לקדם את הסדרתה 
בהקדם האפשרי. כל יום שעובר ללא הסדרה הוא עוול כלפי 
החלוצים שגרים שם". מנכ''ל מועצת יש''ע יגאל דילמוני אמר 
בסיור: "אני מודה לח"כ שלמה קרעי, שבא כדי לראות את האזור 
ולתמוך בהתיישבות הצעירה באזור גוש עציון כחלק ממהלך 
גדול של הסדרת ההתיישבות הצעירה ביהודה, שומרון ובקעת 
הירדן. מוטלת עלינו החובה להסדיר ולפתח את היישובים האלה, 
אשר תושביהם הגיעו לכאן בהוראת המדינה - ולמענה. צריכים 

להביא החלטת ממשלה בשבוע הקרוב". 

2 סיור בבית אל יו"ר הכנסת יריב לוין הגיע לביקור 
בבית אל וסייר בשטח היישוב ביחד עם ראש המועצה שי 
אלון. לוין התרשם מהבנייה של 300 יחידות הדיור במקום 
ומהאתר ההיסטורי של "חלום יעקב" ושמע על הצורך לפנות 

את חטמ"ר בנימין על מנת לאפשר את המשך הבנייה ביישוב. 
יו"ר הכנסת יריב לוין: "תמיד תענוג לבוא לבית אל ולראות את 
העשייה ולשמוע את רעש הפטישים אחרי כל כך הרבה שנים 
שחיכינו להישג הזה. לא רחוק היום שנשמע את אותם קולות 
גם בשטח חטמ"ר בנימין. אין ספק שמציאות שבה יש כבר 
תב"ע וחסר רק כסף כדי לפנות בסיס צבאי ולהגיע להסדר 
עם צה"ל, לא יכולה לעצור אותנו. הנושא הזה נמצא בראש 
סדר העדיפויות והוא מחייב פתרון. אני משוכנע שגם נמצא 
אותו". ראש מועצת בית אל שי אלון: "אנו שמחים לארח את 
יו"ר הכנסת יריב לוין אשר בכובעו הקודם כשר התיירות סייע 
לנו להקים את מרכז המבקרים של אתר 'חלום יעקב' ועזר לנו 
רבות בקידום הבנייה של 300 יחידות הדיור. יש לנו עוד משימה. 
יש לנו תב"ע שקיבלה תוקף של 350 יחידות דיור ו-2000 מ"ר 
שטחי מסחר, שצריך למצוא לה בסיס תקציבי. כמו שיריב עזר 
לנו בכל התהליכים עד כה אנו בטוחים שהוא יעזור לנו להמשיך 

ולהשלים את המשימה". 

3 ברקת בבנימין ח"כ ניר ברקת פרסם בשבוע שעבר 
את התוכנית שהכין לפיתוח אסטרטגי של מרחב יהודה, שומרון 
ובקעת הירדן, והשבוע הגיע לסיור במועצה האזורית בנימין 
בהובלת ראש המועצה ישראל גנץ. בסיור נפגש ברקת עם 
אנשי היישוב עמיחי שבגוש שילה, שם עלו לגבעות היישוב 
וצפו בניסיונות ההשתלטות ההרסנית של הרשות הפלסטינית 
בשטחי C. לאחר מכן, המשיכו ברקת וגנץ למפגש עם מטה 
המאבק בבניית המשרפה בגוש אדומים, וסיימו את הסיור עם 
ביקור מיוחד בארמונות החשמונאים ביריחו. ח"כ ברקת: "מאז 
ומעולם חבל בנימין היה חלק מהותי מההיסטוריה והמורשת של 
העם היהודי וחלק אינטגרלי מארץ ישראל. כעת הגיעה השעה 
לעשות קפיצת מדרגה גדולה, לממש את הפוטנציאל הגדול 
של האזור ולפתח את האתרים ההיסטוריים הנדירים הטמונים 
כאן". ראש המועצה ישראל גנץ: "אני מודה לחברי ניר ברקת 
על ביקורו בחבל בנימין ותרומתו המשמעותית להתיישבות 
ביהודה ושומרון. בתוכנית שניר מציע יש פוטנציאל תיירותי 
משמעותי ונכון שממשלת ישראל תאמץ זאת ותפתח את 

חבל הארץ שלנו".

4 ללמוד לטייל הגרעין המשימתי בקריית ארבע פתח 
השבוע קורס ללימוד הדרכת סיורים בקריית ארבע ובחברון 

בשיתוף מדרשת חברון. מטרת הקורס היא להכשיר את הדור 
הבא של המדריכים שיוכלו להדריך קבוצות בעיר ולעסוק 
בהסברה על המציאות המורכבת והמסקרנת בחברון. במסגרת 
הקורס המשתתפים ילמדו לעומק את סיפור המקום משחר 
ההיסטוריה ועד היום, דרך האתרים השונים ומפגש עם דמויות 
מרתקות - הרב הלל הורביץ, גרשון בר כוכבא, נועם ארנון, ענת 
כהן, אייל גלמן ושיחות אורח של  יו"ר תנועת ישראל שלי שרה 
העצני-כהן וח"כ בצלאל סמוטריץ'. מנהלת הגרעין בקרית ארבע 
תמר סיקוראל אמרה: "סוף סוף גם אנחנו, הצעירים שגרים 
כאן, לומדים כיצד לתת יד במאבק מול גורמי השמאל הקיצוני 
שעסוקים בהכפשה והסתה ממש כאן מתחת לבית שלנו. בחרנו 
לחיות במקום שמבטא את הקשר הראשון והשורשי של עם 
ישראל לארצו, בכל מקום שאנו הולכים אנו פוגשים התעניינות 
וסקרנות רבה לצד חוסר ידע ובורות. הגיע הזמן לגדל את דור 
השגרירים הבא לעיר האבות ולסיפור היהודי המדהים שיש פה".

5 רצים במדבר מרוץ השטח "Ultra Desert מעלה 
אדומים" שעתיד להתקיים ב-4 בדצמבר, ייקרא "מרוץ האחים" 
על שמם של רס"ן אלירז פרץ וסגן אוריאל פרץ הי"ד. מדובר 
באחד מהמרוצים המאתגרים, הקשים והמורכבים שהיו 
בישראל. למרוץ מקצה של 76 ק"מ, מקצה מרתון ומקצה חצי 
מרתון. במסלול ה-76 ק"מ, הרצים ינועו לאורך מצוקי ההעתקים 
דרומה לכיוון מצוקי דרגות הידועים בתצפיות המרהיבות לים 
המלח. משם יעלו מערבה וצפונה דרך "סיבוב המוות" אל בקעת 
הורקניה, אל המנזר הציורי "מר-סבא", ובהמשך הרצים יטפסו 
מאות מטרים ל"ג'בל מונטאר", שמיוחס להר העזאזל המקראי 
ומכונה האוורסט של מדבר יהודה. משם המשתתפים יעשו 
את כל הדרך לנקודת הסיום בעיר מעלה אדומים. בהתאחדות 
התרשמו מאוד מאורך המסלול ובעיקר מהעובדה שבמהלכו 
המשתתפים מטפסים במצטבר בריצתם בעליות שונות לגובה 
כולל של כ-2350 מטרים. ראש העיר מעלה אדומים בני כשריאל, 
 ULTRA-אומר כי הוא "שמח וגאה לבשר על קיומו של מרוץ ה
DESERT אצלנו בעיר. זהו מרוץ מאתגר, מורכב ויוקרתי אשר קיבל 
הכרה בלוח התחרויות הבינלאומי לריצות טרייל של ITRA – והוא 
קורה כאן אצלנו, באירוע היסטורי וספורטיבי שמתאים לכל חובבי 
הספורט והרצים שלנו. זו תהיה חגיגה גדולה והפנינג ספורטיבי".

קרדיטים: דוברות בנימין, יוסי לוגסי.
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