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במה להגות תורה,
מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
השבוע נחנך מתחם האלון
הבודד המשודרג בגוש עציון
במעמד שר החקלאות,
ראש המועצה שלמה נאמן,
מנכ״ל משרד התיירות
ומנכ״ל תיירות גוש עציון
צילום :גרשון אלינסון
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להיות פתוח
בין מחשבה למעשה

12

למי שייך 'כתר התורה'
מסביב לשולחן השבת
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ארץ ישראל
נקנית בייסורים
על סדר היום

יש״עמדה

מועצת יש״ע

ביטחון עם התיישבות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מוציאה בכל שנה
את נתוני התחלות הבנייה וגמר הבנייה בכל הארץ.
מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
בשבוע שעבר עולה כי בתקופה שבין אוקטובר 2019
לספטמבר  2020החלו בנייתן של  49,810דירות חדשות
במדינת ישראל .מהדו"ח עולה כי מתוך אותן התחלות
בנייה 1.9% ,נמצאים ביישובים הישראליים ביהודה,
שומרון ובקעת הירדן ועולים לכדי  946בקירוב בלבד.
הלמ"ס מגדיר 'התחלת בנייה' כ"-התחלת חפירת
היסודות של בניין .מועד התחלת הבנייה של דירה הוא
מועד התחלת הבנייה של הבניין שבו היא ממוקמת".
לפי הדו"חות הקודמים שהוציא הלמ"ס ,בשנת
 2015החלו בנייתן של  1,943דירות ביישובים היהודיים
שביהודה ושומרון ,בשנת  2016החלו בנייתן של 3,143
דירות ,בשנת  2017הוחלו בנייתן של  1,700דירות ובשנת
 2018הוחלו בנייתן של  2,066דירות.
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עוד נכתב בדו"ח ,כי ישנם  -46.9אחוזי גידול
(שליליים) במספר התחלות הבנייה ביהודה ושומרון
לעומת השנה שלפניה ,המספר השלילי הגדול ביותר
מכל המחוזות בישראל .נציין כי מספרי האחוזים
הגבוהים מטעים מעט ,מכיוון שמדובר בכל שנה על
מספר נומינלי קטן יחסית של התחלות בנייה ביהודה
ושומרון ,וההפרשים בין שנה לשנה הם קטנים ,אך
משפיעים על האחוזים באופן דרמטי .לצערנו הקפאת
הבנייה והתכנון בשנים האחרונות הפכו כל שינוי מזערי
בכמות ,לעליה גבוהה באחוזים.
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כדי להדגיש את הפער ,נראה כי בעיר תל אביב לבדה
החלו בבנייתן של  10,111דירות בשנה החולפת ,מספר
של יותר מפי עשרה ממספר הדירות שהוחל בנייתן
בכל (!) יהודה ושומרון ,ששטחם מהווה כרבע משטחה
של מדינת ישראל.
לפי בדיקת הדו"חות בשנים האחרונות עולה באופן
חד משמעי ובצורה עקבית כי מחוז יהודה ושומרון הוא
בעל האחוז הקטן ביותר במספר התחלות הבנייה מבין
המחוזות במדינת ישראל ( .)%1.9דהיינו ,המחוז היחיד
בו ישנו המספר הקטן ביותר של התחלות בנייה מדי
שנה .לשם השוואה ,במחוז הצפון מדובר באותה תקופת
זמן על  ,9%בשנת  2018על  13.1%ובשנת  2017על .18.7%

בעניין גמר בנייה (הגדרת הלמ"ס" :השלמת הבנייה
של בניין או תחילת השימוש במחצית שטחו לפחות
 ...גמר בנייה של דירה הוא גמר הבנייה של הבניין
שבו היא ממוקמת ,)"...בתקופה שבין אוקטובר 2019
לספטמבר  2020הסתיימה בנייתן של כ 49,970-דירות,
מתוכן  4.6%ביישובים הישראליים ביהודה ושומרון
שעולים לכדי  2,298דירות שבנייתן נגמרה.
בשנת  2016נמצא גידול שלילי באחוז הדירות
שנגמרה בנייתן ביהודה ושומרון והוא עומד על 3.9%.-
דהיינו ,השנה נגמרה בנייתן של  270דירות פחות
מבשנה שעברה.
ביהודה ושומרון עמד קצב גידול האוכלוסייה
בתחילת שנת  2020על  – 3.4%גבוה יותר מהממוצע
הארצי במדינת ישראל .קצב גידול האוכלוסייה הגבוה
מביע את רצונם של תושבי יהודה ,שומרון ובקעת
הירדן להמשיך לגור באזור ולגדל את ילדיהם בבתים
הראויים לכך.
על אף הביקוש הרב למגורים ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן ,בשטח אנו עדיין רואים האטה בקצב
התכנון והבנייה .הסיבות לכך מתחלקות לשני גורמים:
מדיני וטכני.
הסיבה המדינית מוכרת לכולם .כל תכנית בנייה
(תב"ע) ,צריכה לעבור בין ארבעה לחמישה שלבים
במעלה מסלול התכנון .בניגוד לשאר חלקי הארץ,
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן יש צורך באישור של
ראש הממשלה בשביל לקדם את התב"ע שלבים ,כך
שהבנייה והתקדמותה ,תמיד תלויים בעומד בראשות
הממשלה – ברצונו מקדם וברצונו מקפיא.
הגורם הטכני הוא המחסור בכח האדם וחוסר
יעילות מקצועית במינהל האזרחי .בשנים שלאחר
הסכמי אוסלו ,קוצצו תקנים רבים במפקדת המינהל,
מכיוון שהמחשבה הייתה שכעת ,בזמן שיש הסכם,
יש פחות צורך כעת באנשים שיפקחו ויאשרו תוכניות.
כיוון החשיבה הזה ,כמובן ,לא היה נכון .אך בשנים
האחרונות נוצר צוואר בקבוק אדיר ,שבו מספר
מצומצם של אנשי המינהל עובדים על התב"עות,
דבר שיוצר גרירה ותקיעה בנושאים רבים – לא רק
בבנייה ותכנון.
הכל בס״ד

זמני כניסת ויציאת

שבת ויגש
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השבוע ,בלילה שבין יום ראשון ליום שני נרצחה
ביער אגדות הילדים הסמוך לטל מנשה אסתר הורגן
הי"ד .אסתר ,נשואה ואם לשישה ילדים ,נרצחה בידי
מחבל אכזרי הלילה בעת שרצה כמדי ערב בסמוך
ליישוב.
אנו מאמינים כי המאבק בטרור חייב לפעול בשני
מישורים – ביטחוני והתיישבותי .עלינו להיאבק בכל
מי שמנסה לפגוע ביהודים בכל מדינת ישראל וביהודה
ושומרון בפרט .עלינו להיאבק בקיני הטרור ,לעצור
מנהיגים ואישי ציבור אשר מסיתים בתקשורת
וברשתות החברתיות נגד ישראל ולתגבר את אבטחת
הכבישים והישובים.
אך מהלך זה בלבד לא יהיה שלם .עלינו לשנות
את המשוואה בה אנו רק מגיבים אל מול הפעולות
של אלה הרוצים לעמוד עלינו לכלותינו .אנו יודעים
כי מטרתם של המרצחים היא לגרום לנו לוותר על
נחלת אבותינו ,עלינו להציג בפני העולם כולו כי אנחנו
כאן כדי להישאר .לשם כך ,על ממשלת ישראל לשנות
את המגמה באופן מהותי ולהכריע את הכף לטובת
מדינת ישראל .יש לאשר לאלתר את תוכניות הבנייה
ולקדם ללא לאות את בנייתן כמענה ציוני והתיישבותי
הולם לאירוע.
בנוסף ,יש לדרוש גם את פיתוחן של תשתיות
כבישים ,חשמל ,מים ותעשייה – בכדי שנגיע למצב
שהן תהיינה מתאימות לפיתוח האזור ולהתפתחות
העתידית .אנו כאן כדי להישאר ,ועלינו להראות
לאויבינו כי הם לא יצליחו לגרשנו מכאן לעולם.
המאבק בטרור ביהודה ושומרון אינו יכול להצליח
ללא שתי הכנפיים שלו – מערכה ביטחונית וחיזוק
ההתיישבות .שימוש רק באחד משני הכלים הללו
יגרום לחוסר איזון ,ולבסוף לחוסר השגת המטרה
אליה אנו שואפים .בנייה ביהודה ,שומרון ובקעת
הירדן בשילוב עם פעילות ביטחונית ללא משוא פנים
זוהי תשובה ציונית הולמת ,כמו ששאפה הציונות
מראשית דרכה.

יש לכם ארוע? הפתעה בפייסבוק
כולם כבר קראו את הדף שלנו על סעודת עניים
כולם קיבלו בהפתעה את הסיפור של הרב מרדכי אליהו זצ״ל
קרן הצדיק ע"ש רבי אריה לוין זצ"ל
שע"י תנועת מחשבת הדור
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התרומות לעמותה מוכרות למס
052-5100090 | 02- 6513111
הפעילות בהמלצת הרה"ג אריה שטרן שליט"א
הרה"ג דב ליאור שליט"א הרה"ג חיים דרוקמן שליט"א

תל אביב
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ירושלים
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הנהלה ראשית :אליעזר הלוי  14קרית משה ירושלים
התורמים השבוע בויזה יקבלו קבלה לשנת !2021

תרמו בהעברה בנקאית

באר שבע
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מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י
 //הוצאת העלון בתמיכת משרד החינוך
 //בניהול
 //מו״ל
 //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׳ ,יוסי052-8908518 :

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

מה קורה?
חדשות יהודה ,שומרון ובקעת הירדן
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 1להגיע לחקר האמת יו''ר מועצת יש''ע
דויד אלחייני שוחח ביום שני האחרון ,עם השר
לביטחון פנים אמיר אוחנה ומפקד מחוז ש"י ניצב
משה ברקת שעה קלה לאחר האירוע החמור
שהתרחש בו נהרג אהוביה סנדק ז"ל מבת עין
במהלך מרדף משטרתי באזור בנימין .אלחייני הציג
בפניהם את דרישת מועצת יש"ע לחקור ללא משוא
פנים את האירוע החמור ולהגיע אל חקר האמת
בהקדם האפשרי .השר ומפקד המחוז עדכנו שאכן
זו כוונתם ובהתאם לכך הונחו לפעול כלל הגורמים
הרלוונטיים .ממועצת יש''ע נמסר ,כי נמשיך לעקוב,
ולפעול על מנת שהאירוע הזה יתוחקר ויטופל עד
תום.
 2יוצאים לטיול כ 4,000-מהמטיילים ביהודה,
שומרון ובקעת הירדן בימי החנוכה בחרו להצטרף
ללא פחות מ 200-טיולים בהובלת ביה"ס שדה
כפר עציון .המטיילים הגיעו ללמוד על ממלכת
החשמונאים בארמונות החשמונאים שעל יד
יריחו בטיול שאורגן על ידי מועצה אזורית מטה
בנימין ובית ספר שדה עפרה ,על המצודות ועל
שוד העתיקות ,על ההרודיון וציורי הקיר הנדירים,
על סודות המדבר ואוצרות הטבע .במקביל לטיולים,
קיימו בבית הספר מדי ערב הרצאות בעקבות ימיו
של הורדוס וההרודיון שהוקדשו לזכרו של פרופ'
אהוד נצר שהוביל את המחקר על הארכיאולוגיה
של ימי הורדוס .סמנכ"ל ביה"ס שדה עמיחי נעם
אמר" :היה מי שהספיד את תחום הטיילות בעקבות
הקורונה .החג הזה מוכיח שכל משבר הוא הזדמנות
לצמיחה ושחג בלי קולנוע ופסטיגל הוא הזדמנות
להוציא אלפים החוצה אל הטבע הישראלי ,אין
ספק שההצלחה בחג הזה נובעת מצוות בלתי רגיל
בבית ספר שדה".

 3שמחם בבניין שלם המועצה האזורית
מטה בנימין חנכה השבוע בטקס מרגש את מבנה
המועצה החדש בשער בנימין .היום החל בטקס
פרידה ממבנה המועצה הוותיק שביישוב פסגות,
במעמד ראשי המועצות הקודמים ,פנחס ולרשטיין,
אבי רואה וראש המועצה הנוכחי ישראל גנץ .בטקס
חנוכת בית המועצה החדש נטלו חלק שרים ,ח"כים
וראשי רשויות ,ביניהם :יו"ר הכנסת יריב לוין ,השר
אמיר אוחנה ,השר צחי הנגבי ,סגן השר יואב בן צור,
ח"כ ניר ברקת ,יו"ר מועצת יש"ע דויד אלחייני ועוד
רבים .באולם המליאה הוצגה תערוכה ובה סיפורם
של  47יישובי המועצה .יו"ר הכנסת יריב לוין" :אני
מאוד מתרגש להיות כאן בחנוכת מבנה המועצה
החדש .בניין יפיפה שממחיש את האחיזה בחבל
הארץ ההיסטורי של בנימין שבלתי ניתן לעצירה,
נבנה ומתרחב .המבנה יאפשר לתושבי האזור שירות
מוניציפלי ברמה הגבוהה ביותר .ההתיישבות בחבל
בנימין היא עמוד תווך משמעותי" .ראש מועצת
בנימין ,ישראל גנץ אמר בטקס" :בשעה טובה ,היום
בנימין עולה קומה .משכן המועצה החדש מסמל את
התבססותה של ההתיישבות ועוצמתה ,הוא מכבד
את מעמדנו כמועצה הגדולה בישראל וכך נוכל לשרת
את הציבור נאמנה ולשאוף לתת שירות לו ראויים
כל תושבי בנימין".
 4חגיגות קדומים המועצה המקומית קדומים
ציינה ,כמדי שנה ,את הקמת היישוב בחנוכה וחגגה
 45שנות התיישבות .את חגיגות  45השנים ציינו
בקדומים באירועים שונים לכל הגילאים ,ובראשם
אירוע חגיגי של עם ברכותיהם של רב היישוב הרב
צבי פרבשטיין ,ראש המועצה חננאל דורני והענקת
אות "יקירי קדומים" .לאורך כל ימי החנוכה התקיימו
"סיוריי ניווט בקדומים" ,הצגות ,חידונים ו"קבלת

שבת" מוסיקלית ואירועים נוספים .אות יקירי קדומים
תשפ"א הוענק לשלושה :לרב דניאל שילה ,מוותיקי
תנועת "גוש אמונים" ,חבר איחוד הרבנים למען ארץ
ישראל ,פעיל לחיזוק אחיזתנו התורנית והמעשית
בארץ ישראל .כיהן כרב היישוב קדומים משנת
תשמ"ט עד תשס"ד .למרים גרוס  -מורה ומחנכת
דגולה שהעמידה תלמידים הרבה ,מתנדבת ומתגייסת
בכל ליבה לצרכי הקהילה המבוגרת; ולשמוליק אגסי,
מתנדב בכיתות כוננות ,כיבוי אש ומד"א ובשנה
האחרונה לקח על עצמו להיות רכז קורונה יישובי.
 5כבר לא בודד בטקס שהתקיים השבוע
נחנך מתחם האלון הבודד בגוש עציון במעמד שר
החקלאות אלון שוסטר ,מנכ"ל משרד התיירות אמיר
הלוי ,ראש המועצה שלמה נאמן ומנכ"ל עמותת
התיירות גוש עציון משה ברוס .את השיפוץ של האלון
הבודד הובילה המועצה יחד עם עמותת התיירות
גוש עציון ובסיוע משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ומשרד התיירות .השר שוסטר אמר בחניכת הפרויקט
החגיגי כי "ערכי ההתיישבות של אחריות לעם היהודי,
משותפים לבעלי עמדות שונות בציבוריות הישראלית.
אני גאה להיות כאן .גוש עציון עומד כסלע איתן ,כאלון
חסון ,בלב האומה .אנחנו מאוחדים בדעה שדמותה
של מדינת ישראל תיבחן לא רק בנגב ,גם כאן" .ראש
המועצה האזורית גוש עציון שלמה נאמן אמר בטקס
החגיגי כי" :החיבור בין התיירות לחקלאות התחיל
מהתיירים הראשונים ,נשיאי השבטים שבאו לתור
את הארץ .ומה שהם הביאו כעדות לתפארת הארץ
אלו פירות מחבל ארץ זה .כאן בגוש עציון אנו זוכים
לחיבור מיוחד שכזה בין משרדים שבדרך כלל אין
ביניהם חיבור משותף".
קרדיטים :דוברות בי"ס שדה כפר עציון ,דוברות בנימין

