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בס״ד

פותחים שנה
יו"ר הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין ,הגיע לפתיחת שנת הלימודים התשע"ט בקרית ארבע
חברון ובירך את התלמידים הנרגשים .ראש המועצה מלאכי לוינגר בירך על תנופת הבנייה
בעיר (עמ' אחורי).

אלול תשע"ח

 51שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן • במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

שנה וטבה
ומתוקה!

על המועד  -ראש השנה
מצורפת

51

הרב אביחי קצין
ארגון קהלים וראש בית המדרש 'ראשית'

1982

לפעמים צריך קצת שקט

עולמנו עולם מתוקשר .כמעט בכל רגע
אנחנו מחוברים למישהו או למשהו .מכיוון
שאנחנו כה רגילים למצב שכזה ,איננו
מודעים לצורך ולחשיבות לעצור ולשאוף
לקצת שקט שיעזור לנו להקשיב לעצמנו.
מבט בוחן בחודש תשרי ילמד אותנו שאחד
הדברים שרוצה ללמד אותנו חודש זה הוא
אמנות השתיקה .בתפילת "ונתנה תוקף"
אנו אומרים" :ובשופר גדול יתקע וקול
דממה דקה ישמע" .לומר ,אנו נמצאים
בר"ה בפסגה בה איננו יכולים לבטא את
תחושותינו במילים .המילים נמשכות מן
השכל ואילו השופר מן הלב .אנו גונחים
ומייללים ,אולם קול איננו משמיעים.
450

סיכום שנת תשע''ט
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תוקעים בשופר ,אולם קול דממה דקה הוא
היוצא ממנו.
את אותו הסוד אנחנו מוצאים גם ביום
הכיפורים .אחד הרגעים הנשגבים בשנה
הוא ללא ספק רגע כניסתו של הכהן הגדול
אל קודש הקודשים .באותו מעמד נשגב
מצפים היינו לתפילה הבוקעת מחדרי הלב.
לרשימה שלימה של בקשות הנוגעות לכלל
ולפרט .וראה זה פלא ,הכהן לא היה פותח
בתפילה ,ולא היה מוציא אף לא מילה
אחת ,אפילו הגה אחד .רק לאחר שיצא
היה מתפלל תפילה קצרה בבית החיצון.
כל תחינה הייתה רק פוגמת בגודלו של
המעמד.
המשך בעמוד 15

מדריך למטייל במעיינות יהודה שומרון
ובקעת הירדן

10.1.17
"
מה יכול להיות
מטיולים לאתרי נעים וכיפי יותר
מע
את כל מרכיבי ה יינות המייצגים
והחקלאית של תרבות הנופית
הגדה
המערבית?"...

לאוהבי הארץ
ספר חובה שאסור לפספס
מחיר מבצע לרגל ההשקה  20ש"ח בלבד
לרכישה02-6211999 :
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ליקירינו ,תושבי יהודה ,שומרון ובקעת הירדן
ולידידינו בארץ ובעולם.
סיימנו שנה מלאת פעילויות ,שנה שבה עמלנו רבות
למען ההתיישבות וכלל תושביה .פעלנו במגוון
נושאים לקדם את התפתחות האזור לעתיד מבטיח,
על בסיס העבר המפואר שלנו כאן וההווה המאתגר.
בכל צעד ושעל אנו מבינים את גודל האחריות
המוטלת על כתפינו ,כשליחי הציבור בחבלי ארץ
התנ"ך ההיסטוריים .אנו שמחים לראות את יהודה,
שומרון ובקעת הירדן צומחים ,פורחים וגדלים ואנו
מודים לכל אחד ואחת מכם על כך.
באגרת זו אשר אתם מחזיקים בידיכם ,מפורט חלק
נכבד מפעילותנו בארץ ובעולם לטובת אזור חשוב
זה.
לפני כמה חודשים ,קיימנו ,ראשי המועצות המרכיבים
את הנהלת מועצת יש"ע ,סדנת חזון מיוחדת על
עתידה של ההתיישבות .במהלכה נפגשנו עם אישי
ציבור ,שרים ,אנשי תקשורת ואנשי מעשה ,כדי לנסח
יחדיו חזון ואסטרטגיה לארגון .אנו נמצאים בעיצומו
של התהליך ,אך כבר עכשיו אפשר להצביע על שני
יעדים חשובים שהצבנו לנגד עינינו:
היעד הראשון הוא חזון המיליון .המשימה היא
לאכלס את היישובים ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן
בלפחות מיליון תושבים תוך עשור וחצי .אנחנו לא
כל כך רחוקים .אחרי שנים של מאבקים ואתגרים
מבית ומחוץ הצלחנו להגיע ל 450-אלף תושבים.
על אף שנות ההקפאה שמרנו על קצב גידול שנתי
( )4.1%גבוה מכל שאר חלקי הארץ ,וכעת ,יחד עם
ממשלה לאומית חזקה ,נמשיך להתמיד בבנייה
ובפיתוח ההתיישבות ,ונוכל לקבל בקרוב את פניו

של התושב המיליון בחבל ארץ שלפני  51שנה היה
שומם מישראלים.
היעד השני הוא החלת הריבונות הישראלית ביהודה,
שומרון ובקעת הירדן .בבוקר בהיר אחד בשנת 1982
החליט ראש הממשלה מנחם בגין להחיל את החוק
הישראלי על הגולן ,וכך עשה .עוד באותו ערב הפך
הגולן לחלק ממדינת ישראל הריבונית ,וכך הוא נשאר
עד היום .אנו פועלים לחיזוק התודעה הציבורית
והעשייה הפרלמנטרית למען הריבונות ,ומקווים כי
ממשלת ישראל והעומד בראשה כיום יפעלו באומץ,
ויקבלו את ההחלטה להחיל את הריבונות הישראלית
גם אצלנו.
כששני היעדים האלה חקוקים על לוח ליבנו ,אנו
מביטים קדימה ללא מורא .על אף אתגרים ומאבקים
קשים אנחנו בטוחים בצדקת דרכנו ,ויודעים כי יחד
נצליח להתגבר על כל מכשול.
אנו מבקשים להודות מכל הלב ליו"ר מועצת יש"ע
היוצא ,אבי רואה ,שהוביל את הארגון בשנים
האחרונות באחריות ,בנועם ובחתירה מתמדת
לאחדות הציבור והעם.
בפרוש עלינו שנת תשע"ט אנו מאחלים לכל חברינו
בהתיישבות ,לידידינו ולתומכינו בארץ ובעולם ,שנה
טובה ומתוקה כדבש .שנה שבה נמשיך ונתמיד
באהבת הארץ וביישובה ,מתוך אהבת העם והמולדת.

חננאל דורני

יו"ר מועצת יש"ע

יגאל דילמוני

מ"מ מנכ"ל מועצת יש״ע
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תוכניות אב
כחלק מההיערכות למיליון תושבים נדרשים עשייה
ופיתוח בתחומים שונים במבט רחב ,תוך ראייה נכונה של
צורכי העתיד .כיום חיים ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן
קרוב לחצי מיליון תושבים ישראליים ,בנוסף לתושבים
הערבים אשר חיים לצדנו .לשמחתנו ,מחשבה זו מצאה
לה אוזן קשבת במשרדי הממשלה הרלוונטיים ,שהבינו
את המשימה החשובה לדאוג לעתיד האזור .כיוון שחלק
גדול מהתשתיות באזור אינן מתאימות לכמות האוכלוסייה
המתגוררת בו ,התחלנו במועצת יש"ע לקדם יחד עם
משרדי הממשלה תוכניות אב לאזור .תוכניות אב אלה
בוחנות את כל המרחב בהסתכלות רחבה ויוצרות בסיס
תכנוני מעשי לפיתוח עתידי ,שיאפשר למיליון תושבים
יהודיים לחיות כמו בכל מקום אחר בארץ.
השנה קידמנו יחד עם משרדי הממשלה תוכניות אב במגוון
תחומים :תחבורה ,מים ,כלכלה ,הגנת הסביבה וחשמל.
תוכנית האב לתחבורה היא ארוכת טווח ,ובמסגרתה
יתוכננו כבישים חדשים ,הרחבות כבישים ,גשרים ומנהרות,
תחבורה ציבורית ונגישות תחבורתית לכלל התושבים.
בימים אלה אנו נמצאים בגיבוש חלופות לשדרוג כלל
מערכת הכבישים ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן ,החלופות
שייבחרו יקודמו לתכנון סטטוטורי ולתוכניות עבודה
ותיקצוב .עבודה זו נעשית לאחר סיורי שטח אותם הובלנו
בכל מרחבי יהודה ,שומרון ובקעת הירדן ,עם צוות תכנית
האב לתחבורה שמינו שר התחבורה ,ישראל כץ ,וצוות
משרדו.
בתחום המים אנו עובדים יחד עם משרד התשתיות והשר
והמנהל
ִ
יובל שטייניץ ,חברת 'מקורות' ,רשות המים
האזרחי לקידום וביצוע תוכנית אב למים שתשנה את
כלל מערכת המים ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן .רוב
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קווי המים והאיגומים באזור הם ישנים או שהונחו טלאי
על טלאי ,והם אינם מספיקים לצמיחת האוכלוסייה
הישראלית והערבית באזור ולחקלאות המתפתחת .כחלק
מתוכנית האב יוגדלו הצינורות ויותאמו לגידול המתוכנן
במספר התושבים באזור בעשורים הקרובים ולצריכת
המים שעתידה להתרחש בעקבותיו.
בימים אלה ,לאחר ישיבות וסיורי שטח ,מגובשת תוכנית
אב לחשמל ואנרגיה שתתאים את ההספק וההולכה של
החשמל לשנת  .2040התוכנית תסייע לכלל האוכלוסיות
באזור לקבל חשמל ,והיא נמצאת כעת בתהליכי אישור
בחברת החשמל ,ברשות החשמל ובמשרד התשתיות.
בעיות הסביבה ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן צפות ועולות
שוב ושוב .יחד עם השר להגנת הסביבה ,זאב אלקין,
וצוות משרדו הוכנה השנה לראשונה תוכנית גדולה ,עם
תקציב של למעלה ממיליארד שקלים ,לטיפול במפגעים
סביבתיים חוצי גבולות .הערבים תושבי האזור מזהמים
את שפכי הנחלים ,שורפים זבל בדרכים בלתי מוסדרות,
מקימים מטמנות לא חוקיות ועוד .התוכנית תובא
בקרוב לאישור הממשלה ותיתן מענה לטיפול במפגעים
ולמניעתם ,כדי שנוכל לחיות כאן בלי לפגוע בסביבה וללא
מפגעים סביבתיים.
מבט לעתיד מחייב אותנו לדאוג גם לפרנסת התושבים
שיגורו כאן .בשיתוף שר הכלכלה ,אלי כהן ,וצוות משרדו
מתגבשת בימים אלה תוכנית אב לפיתוח כלכלי שתכלול
מרכיבים שיתרמו לכלכלת האזור ותהווה מודל לפתרונות
מדיניים במרחב .לדוגמה :פיתוח אזורי הייטק ,פיתוח אזורי
תעשייה חדשים והרחבת הקיימים ,קידום עסקים קטנים
ובינוניים ,וכן פיתוח מעברי סחורות .התוכנית נמצאת
בשלבי גיבוש סופיים לקראת אישור והחלטת ממשלה.

ביטחון
חוסנה של ההתיישבות תלוי רבות בביטחון האזור .השנה
פעלה מועצת יש"ע יחד עם משרד הביטחון בראשות השר
אביגדור ליברמן וסגן השר ,הרב אלי בן דהן ,פיקוד מרכז,
פיקוד העורף וכלל הגורמים הרלוונטיים בממשלה ,בצבא
ובכוחות הביטחון ,כדי לאפשר לחיות כאן בשקט ובבטחה.
ראוי לציין את שיתוף הפעולה השוטף והפורה עם ח"כ
מוטי יוגב ,יו"ר ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון ,שסייע
רבות בביטחון האזור בשנה החולפת .זה המקום להוקיר את
חיילי צה"ל ומפקדיו ,את משטרת ישראל ומג"ב ,את מד"א,
מכבי האש וארגוני ההצלה ,את הקב"טים והרבש"צים בכל
המועצות ואת כל כוחות הביטחון ,אשר עושים לילות כימים
למען ביטחון ההתיישבות.
לאחר עבודה מאומצת הושג השנה תקציב בהיקף של
עשרות מיליוני שקלים ,שיאפשר לרענן ולהשלים את
המיגון נגד ירי לאוטובוסים והסעות קטנות לתלמידים
ולתחבורה ציבורית .כמו כן מוגנו עשרות אוטובוסים לטובת
הסעות תלמידים ותחבורה ציבורית .נוסף על כך ,נמשכת
הזכאות של תושבי יהודה ושומרון למיגון כלי רכב פרטיים
נגד אבנים .השנה מוגנו רכבי התושבים ,לרבות רכבי חברה
(ליסינג) ,בהיקף של כ 3-מיליון שקלים.

לאירועי חדירה ליישובים ולאירועים על הצירים עם
תוצאות טרגיות .ביטחון תושבינו לא ירד מסדר היום ,ואנו
משתמשים בכל המשאבים העומדים לרשותנו כדי לדאוג
שכלל הגורמים האחראיים יתנו את המענה הביטחוני
הנכון .הודות לתרומות מיהדות העולם ,באמצעות ארגונים
כמו 'קרן אדלסון'' ,קרן ישראל אחת' ו'הצלה ללא גבולות',
אנו מצליחים לקדם ביישובים ובמועצות את הביטחון ואת
המערך הרפואי .בעזרת תרומות אלה נרכשו אמבולנסים
חדשים ,מוגנו אמבולנסים קיימים ,נרכשו ציוד הגנה ומיגון,
אפודים קרמיים ,מצלמות ,אמצעי תאורה ומערכות קשר,
נערכו הכשרות ואימונים ועוד.
אנו משתתפים בצערן של המשפחות שאיבדו השנה את
יקיריהן בפעולות איבה והגנה על הארץ והצטרפו למעגל
משפחות השכול .יהי זכרם של יקירינו ברוך.

והמנהל
ִ
בשיתוף משרד התקשורת ,מערכת הביטחון
האזרחי הושג שיפור מסוים בכיסוי הסלולרי באמצעים
הקיימים .לאחרונה התקבלו החלטות במערכת הביטחון
ובמשרד התקשורת לשיפור משמעותי של הכיסוי הסלולרי,
ואנו מקווים כי מימושן יחל עד סוף השנה הלועזית .למרות
ההשקעה העצומה במשאבים ובתקציבים אנו עדיין עדים

בנייה והתפתחות
מטרת 'חזון המיליון' ,אחד מהיעדים אותם הצבנו במועצת
יש"ע לשנים הבאות ,היא לפעול לקליטת מיליון תושבים
ליישובים ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן .המשך הבנייה
והרחבתה הם הבסיס לכל פיתוח ההתיישבות .זהו האתגר
הגדול שעומד בפנינו כל שנה ברמה המקומית ,בעבודת
התכנון והביצוע ,וגם ברמה המדינית והבין־לאומית.
השנה ידעה ההתיישבות מאבק קשה במיוחד ,שבסופו
נהרסה שכונת נתיב האבות שבגוש עציון .אין באפשרותנו
להחזיר את הגלגל לאחור ,אך גם המאבקים עצמם,
המצהירים כי לא יפנו יישוב בארץ ישראל בקלות ,הם מטרה
חשובה.
לצד המאבקים והפינויים ידענו גם שמחות לא קטנות .לאחר
 20שנים שבהן לא הוקמו יישובים חדשים ביהודה ושומרון
הוקם היישוב עמיחי עבור מפוני עמונה ,שנכנסו לבתיהם
בחודש מרץ האחרון .נוסף על כך ,לאחר המאבק הקשה
שניהלנו בשנה שעברה ,תחל בקרוב בנייתן של  300יחידות
הדיור בבית אל שהובטחו על ידי ראש הממשלה ,יחד
עם תכנון  300יחידות דיור נוספות .בשכונת נתיב האבות
שבגוש עציון הוקמה שכונה זמנית ,ואנו פועלים למימוש
ההתחייבות לבניית שכונת קבע גדולה עם  350יחידות דיור,
במקום  17המבנים שנהרסו.
בשנה וחצי האחרונות חל שינוי וישיבות התכנון מתקיימות
בכל מספר חודשים דבר המגדיל את מספר יחידות הדיור

המאושרות לבנייה .לצערנו ,הבנייה עדיין אינה מתפתחת
בצורה מספקת ואנחנו פועלים להגדיל את מספר יחידות
הדיור .הבנייה הינה מפתח לקידום ההתיישבות ,ואנו
עוסקים בה כל העת בעזרתו המסורה של קובי אלירז ,יועץ
שר הביטחון לענייני התיישבות.
המנהל
המנהל האזרחי היו אתגרים רביםִ .
גם בעבודת ִ
האזרחי ,אשר אמון על החיים האזרחיים ביהודה ושומרון,
מקפיא את החלטות ראש הממשלה ושר הביטחון ועוצר את
הבנייה באזור בגלל כמות תקנים שאינה מספיקה ועיצומי
עובדים .פעלנו מול משרד הביטחון ,משרד האוצר ומשרד
המנהל.
ראש הממשלה ,והצלחנו לעצור את שביתת עובדי ִ
נושא התקנים עדיין לא נפתר ,ואנו נמשיך לפעול כדי
להמשיך את קידום התוכניות.
מהלך חשוב למען ההתיישבות החל השנה כאשר הוקם
צוות הסדרה במשרד ראש הממשלה בראשות פנחס
ולרשטיין ,שמשימתו לקדם את השכונות ואת היישובים
שבהם התגלו בעיות שונות בתחומי המקרקעין ולאשר את
התוכניות .מהלך זה משתלב במהלכים משפטיים שונים
של שרת המשפטים ,איילת שקד ,שפועלת יחד עם צוות
משרדה הן בהתמודדות מול הטרור המשפטי של מדינות
אירופה ,הפלשתינים וארגוני השמאל הקיצוני ,הן בהובלת
מהלכים אקטיביים להסרת חסמים משפטיים או לקידום
מהלכים לטובת ההתיישבות.
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מרכז מורשת ההתיישבות
כהמשך לפרויקט התיעוד התחלנו ,במועצת
יש"ע ,לקדם הקמת מרכז מורשת התיישבות,
שיציג את המהלך שנעשה כאן מאז חזרנו
אל הרי יהודה ושומרון וחבלי המולדת.
הוכנה תוכנית רעיונית .השר לירושלים
ומורשת ,זאב אלקין ,וצוות משרדו החליטו
להוביל את המיזם ולקדם החלטת ממשלה
ותכנון .ערכנו פגישות עם שרים ומשרדי
ממשלה שהביעו הסכמה להיות שותפים:
שר החקלאות אורי אריאל ,שר התיירות יריב
לוין ,שרת התרבות והספורט מירי רגב ,שר
הבינוי והשיכון יואב גלנט ,השרה לשוויון
חברתי גילה גמליאל ,שר החינוך נפתלי בנט
ושר המדע אופיר אקוניס.בימים אלה אנו
מקדמים יחד עם משרד ירושלים ומורשת
החלטת ממשלה על הקמתו של המרכז,
ובקרוב יחלו עבודות התכנון.

מאבק בחרם
סימון מוצרים מיהודה ושומרון וניסיונות החרם בעולם
הם חלק מהמסע לדה-לגיטימציה של ישראל ,והם מהווים
אתגר למדינה ולהתיישבות .פעילות זו מזיקה בעיקר לענפי
החקלאות השונים בבקעת הירדן ולחלק מהתעשיינים
באזור .כדי לפעול בנושא זה הוקם לפני כמה שנים
במועצת יש"ע צוות למאבק בחרם ,בראשות ראש המועצה
האזורית בקעת הירדן ,דוד אלחייני ,וראש המועצה
האזורית מגילות ים המלח ,אריה כהן .בסיוע השר לעניינים
אסטרטגיים ,גלעד ארדן ,וצוות משרדו יצאה לדרך תוכנית
פעולה שבה מוצגת חשיבות הפיתוח הכלכלי באזור לטובת
כלל האוכלוסיות וכגשר לדו־קיום ולשקט .השתתפנו בכמה
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כנסים בארצות הברית ובארץ ,ובהם הוצגה לקהל חשיבות
פיתוח התעשייה והחקלאות באזור למען עתיד התושבים.
כמו כן חולק חומר עם מידע חשוב על השלום הכלכלי
המתקיים באזור ,בחסות התעשייה והחקלאות .המוני
מבקרים הגיעו ,טעמו ושמעו על הבעיה בחרם על ישראל
ועל חשיבות עידוד הכלכלה ביהודה ושומרון.
אנו מודים לכל מי שמסייע וקונה מהחקלאים ומהעסקים
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן .באמצעות הקנייה הזו אתם
לא רק נאבקים בחרם ,אלא גם תומכים בהתיישבות ובחוסן
הכלכלי שלה.

תשתיות כבישים
בשנים האחרונות ,ובייחוד לקראת שנת היובל להתיישבות,
הצבנו לעצמנו כיעד את שכלול ושיפור הכבישים ביהודה,
שומרון ובקעת הירדן .כבישים אלה ,שחלקם נסלל לפני למעלה
מחמישים שנה ,אינם מתאימים לכמות כלי הרכב ולמספר
התושבים באזור ,והם מהווים נזק בטיחותי .כבישים ראשיים
אשר נוסעים עליהם עשרות אלפי רכבים מדי יום ביומו נאלצים
להסתפק בנתיב אחד לכל כיוון ,דבר אשר בכל כביש אחר
במדינת ישראל היה נחשב למחדל.
במסגרת הדיונים על תקציב  2019סיכמנו עם משרד האוצר,
משרד התחבורה ומשרד ראש הממשלה את תקציב פיתוח
התחבורה בהתיישבות .סוכם על תקצוב של  800מיליון שקלים
לטובת הכבישים העוקפים :כביש עוקף חווארה  -כביש חדש
מצומת תפוח שבכביש  5עד אזור חטמ"ר שומרון ,אשר יעקוף
את הכפר חווארה .כביש עוקף אל ערוב  -מאזור צומת גוש עציון
ועד אזור כרמי צור ,אשר יעקוף את הכפרים אל ערוב ובית עומר.
כביש  ,446המחבר בין מודיעין עילית לצומת שילת ,יוכפל כדי
להקל על תנועת תושבי מערב בנימין וכדי להפחית את התנועה
בשעות העומס .כביש עוקף לובן ,ליד היישוב בית אריה ,יחבר
את אזור מערב בנימין ,בית אריה ומערב השומרון לכביש 444
ולצומת רנתיס' .שיקוע קלנדיה'  -מעבר ומחלף שיפחיתו את
התנועה לאזור עטרות וירושלים ,ויעבירו את עיקר התנועה של
תושבי השכונות הערביות הצפוניות של ירושלים לכביש זה.
השנה סייענו גם בגיבוש תקציב תוכנית החומש לכבישי יהודה
ושומרון ,ובמסגרתו יוקצו כספים לפרויקטים חשובים850 :
מיליון שקלים לטובת הכפלת כביש המנהרות מגילה לאלעזר
לכביש דו־סטרי דו־מסלולי;  250מיליון שקלים יועברו לטובת
הרחבת כביש  ,55מאזור מחסום אליהו לנווה ימין; כ 90-מיליון
שקלים יוקצו לתכנון כבישים בכל המרחב ,ובכלל זה הרחבת
כבישים נוספים לארבעה נתיבים .בשלב זה מדובר בהשקעה
של כשני מיליארד שקלים של מדינת ישראל בפיתוח תחבורתי
ביהודה שומרון ובקעת הירדן.

אגף קשרי חוץ
אגף קשרי החוץ של מועצת יש"ע ,בהובלת ראש המועצה
המקומית אפרת ,עודד רביבי ,המשיך לקדם השנה את עמדות
ההתיישבות בתקשורת ובקרב מקבלי ההחלטות בעולם.
הצלחנו להשיג הישגים רבים בתחום התקשורת וההסברה.
היום גם בתקשורת הבין־לאומית מבינים כי תפיסות העולם
שמועצת יש"ע מובילה הפכו לדומיננטיות ,ובשל כך מבקשים
בקביעות את עמדתנו ואת תגובתנו בנושאים מדיניים שונים.
מאז היבחרו של נשיא ארצות הברית ,דונלד טראמפ ,מועצת
יש"ע מקיימת יחסים חיוביים עם נציגי הממשל ,דבר
שהתבטא לאחרונה בהזמנת נציגי המועצה לחנוכת השגרירות
האמריקאית בירושלים .משלחת נוספת ,יחד עם יו"ר מועצת
יש"ע ,חננאל דורני ,הוזמנה להשתתף בחגיגות המסורתיות
של יום העצמאות האמריקאי בביתו של שגריר ארצות הברית,
דיוויד פרידמן ,ולראשונה הגיע השגריר לניחום אבלים רשמי
ביישוב בבנימין ,בבית משפחתו של יותם עובדיה הי"ד באדם,
יחד עם ראשי מועצת יש"ע.
קבלת הפנים השנתית של מועצת יש"ע במסגרת ועידת
 AIPACבוושינגטון הייתה אחד מרגעי השיא בפעילותו של
האגף השנה ,ונחלה הצלחה גדולה בכלי התקשורת ,בקהל
המשתתפים ובקהילה הפרו-ישראלית בארצות הברית .באירוע
השתתפו מאות אנשים ,ביניהם קונסול ישראל בניו יורק דני
דיין ,שר החינוך נפתלי בנט ,שרת המשפטים איילת שקד ,שר
האנרגיה יובל שטייניץ ,חבר הקונגרס ג'ו וילסון ועוד.
אגף קשרי החוץ של מועצת יש"ע אירח השנה מעל ל100-
משלחות בין־לאומיות ,שכללו אלפי אנשי ציבור רמי דרג.
ביניהם עשרות חברי קונגרס אמריקאיים ,חברי פרלמנט
אירופאיים וחברי פרלמנט בין־לאומיים אחרים ,עיתונאים
זרים בכירים ,צוותי חשיבה ומנהיגים יהודיים ונוצריים .אחד
האירועים הבולטים היה אירוח משלחת באפרת בראשות
המושל מייק האקבי ,המקורב לנשיא ארצות הברית .המשלחת
הגיעה לאירוע חגיגי לרגל בניית שכונה חדשה ,אירוע שסוקר
בהרחבה בתקשורת הבין־לאומית וזכה להדים רבים.
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ממשיכים לפעול לריבונות
בשנה האחרונה זכינו להצלחה רבה בקידום התודעה סביב החלת
הריבונות ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן .יחד עם שדולת ארץ ישראל
בכנסת וגופים נוספים המשיכה מועצת יש"ע בפעילות ובקמפיין
ציבורי רחב למען החלת הריבונות.
בחודש דצמבר האחרון אישר מרכז הליכוד את ההחלטה על תמיכתו
בהחלת הריבונות הישראלית על היישובים ביהודה ,שומרון ובקעת
הירדן .בכינוס ,שנערך לאור בקשתם של המטה הלאומי בליכוד,
בהשתתפות שרים וחברי כנסת מטעם הליכוד ,הצביעו פה אחד
על החלטה זו" :במלאת יובל לשחרור חבלי יהודה ושומרון ,ובתוכם
ירושלים בירתנו הנצחית ,מרכז הליכוד קורא לנבחרי הליכוד לפעול

50
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הזדמנות שלא תחזור
יש שחר אמנה

בתים אחרונים
ביקיר

בית
גדול

למשפרי
למשפרי

דיור
במרכז
במרכז

תמיד חלמתם לגור בבית צמוד קרקע משלכם במרכז הארץ? עכשיו זה אפשרי
ומשתלם .הפרויקט ביקיר מזמין אתכם להתרשם מהבתים החדשים שלנו ביישוב
שיש בו הכל :גנים ,מכולת ,קופת חולים ,מגרשי כדורגל ותנועת נוער .והכל  -מרחק
נסיעה קצר ממרכזי העבודה בפתח תקווה ,ראש העין ותל אביב.

בואו להתרשם! לפרטים ותאום אתי 050-5382852
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yakir1.co.il

הנחה מיוחדת

₪30,000
לבית צמוד קרקע  7חדרים

כדי לאפשר בנייה חופשית וכדי להחיל את חוקי מדינת
ישראל ואת ריבונותה על כל מרחבי ההתיישבות המשוחררים
ביהודה ושומרון".

ראש הממשלה ,בנימין נתניהו" :אני יכול לומר לכם שמזה זמן אני
מנהל שיח בנושא הריבונות מול האמריקנים ...זו צריכה להיות
יוזמה ממשלתית ולא פרטית ,כי מדובר במהלך היסטורי".

הצעת החוק של ראשי שדולת ארץ ישראל בכנסת ,חברי
הכנסת יואב קיש ובצלאל סמוטריץ' ,להחלת ריבונות ישראלית
על מרחבי ההתיישבות ביהודה שומרון ובקעת הירדן ,הונחה
לפני כמה חודשים על שולחן ועדת השרים לחקיקה ,והצטרפה
להצעת חוק נוספת שהגישה השדולה בדבר החלת הריבונות
הישראלית במעלה אדומים .להצעות חוק אלה יש תמיכה של
חברי ועדת שרים לחקיקה ,אך הן מעוכבות ואינן מועלות לוועדה.
בישיבת סיעת הליכוד שנערכה לאחר הגשת הצעת החוק אמר

חוק חשוב זה ישווה את מעמדם החוקי של תושבי האזור
לתושבי שאר מדינת ישראל ,ויאמר בפירוש כי יהודה ,שומרון
ובקעת הירדן הם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל.
מת
ריבוכדים
נות

יצא לאור

ממ !
רכז
לחקיקה בהליכוד
כ
נ
ס
ת

למידע נוסף moag.gov.il :משרד החקלאות ופיתוח הכפר

למידע נוסף moag.gov.il :משרד החקלאות ופיתוח הכפר
למידע נוסף moag.gov.il :משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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מעמד הסליחות

המרכזי
במערת
המכפלה
מיסודו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

יום ראשון | ז' בתשרי 16.9
( 21:00במרכז גוטניק)

דרך האבות

חברון ,הר הבית ,שכם.

יש שחר

מסע אל ההיסטוריה המקראית,
הקרנת טרום בכורה של סרטה החדש
והמרתק של הבמאית טלי אוחיון

20:00-22:00

אסף קרדש

סיורי סליחות
ביישוב היהודי בחברון
(ההרשמה לסיורים חובה)

22:30-23:30

התועדות באולם יצחק
עם הרב שמואל אליהו

בליווי כלי נגינה עם אוריאל סעייד

דרשות התעוררות
מפי הרבנים
ומעמד הסליחות
המרכזי

בהשתתפות שרים ,חכי"ם ואישי ציבור
מנחה :הרב הלל הורוביץ

הסעות בתשלום :בהרשמה חובה  029965333שלוחה  | 0ירושלים  -בנייני האומה | בני ברק

אולם יצחק פתוח

להרשמה לקבוצות ומוסדות  | 052-3191902לפרטים 029965333

האירועים באישור
ובאבטחת כוחות הביטחון

ע ז ר ת נ ש י ם פ ת ו ח ה הכניסה לערב ההתעוררת חופשיתwww.hebron.org.il | 029965333 :
האגף לתרבות תורנית משרד החינוך • מחדשי הישוב היהודי בחברון • מנהלת מערת
המכפלה • מועצה דתית קרית ארבע • קרן מורשת מערת המכפלה • הכנסת אורחים חברון
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חברון

HEBRON

בשעה 23:30

בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל:
הראשון לציון הרה"ג הרב יצחק יוסף שליט”א
הרה"ג דוד לאו שליט”א  -הרב הראשי לישראל
הרה"ג שמואל אליהו שליט”א  -רב העיר צפת
הרה"ג שלמה בן חמו שליט”א  -רב העיר קרית גת

היישוב היהודי

יובל שנים לשחרור חברון

50 Years to the liberation of Hebron
اﻟﺬﻛﺮى اﳋﻤﺴﲔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳋﻠﻴﻞ

רגע לפני יום כיפור

ישחר צינור עיצוב

הכי
קרובות

לאמא
כנס התשובה המרכזי לנשים

למרגלות מערת המכפלה
שני ח׳ תשרי 17.9
מערת המכפלה

האירוע
לנשים
בלבד!

 20:00האירוע המרכזי
18:00-20:00
סיורי סליחות
ביישוב היהודי בחברון

רוחמה בן יוסף

מופע פתיחה

שרית חדד

בהופעה מלאה

הרבנית שמרית אוחנה

"לפתוח שערי שמים"

הרבנית ימימה מזרחי

את ,רגע לפני
יום הכיפורים

במהלך האירוע ישולב מעמד סליחות ותפילה
מיצג חוויתי
רב חושי בחברון
ע״ש ר׳ הרשל פינק ז״ל

לפרטים02-9965333 :

מספר המקומות מוגבל
כרטיסים חינם • הרשמה מראש חובה

חפשו :הכי קרובות לאמא

02-9965333

עם המקובל הרב יעקב עדס שליט״א
התפילה תוקרן על מסכי ענק

קבוצות מאורגנות ומוסדות מוזמנים ליום חוויתי להרשמה לקבוצות בלבד 0523191902

האירוע בסיוע המשרד לשירותי דת
מחדשי הישוב היהודי בחברון | קרן מורשת מערת המכפלה
מנהלת מערת המכפלה | המועצה הדתית ק״א | הכנסת אורחים חברון
מדרשת חברון | מנהלת מוניצפלית חברון | מרכז מבקרים לגעת בנצח

היישוב היהודי

חברון

HEBRON
13
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ישראל שלי
פרויקט תיעוד
בשנת היובל החליטה מועצת יש"ע לתעד את ותיקי
ההתיישבות ומייסדיה ,לאור התחושה שסיפור הקמת
ההתיישבות ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן לא סופר בצורה
מספקת ומעולם לא נעשה בצורה מרוכזת .אנו רואים בתיעוד
ותיקי ההתיישבות אבן דרך חשובה במסע הישראלי שלנו,
ובאמצעותו נוכל להביא את סיפורה המרגש והערכי של
ההתיישבות אל הדורות הבאים בצורה בלתי אמצעית ומדויקת.
לפני שנים אחדות התחלנו לתעד את הוותיקים בעלון השבת
של מועצת יש"ע – 'ישע שלנו' – במדור מיוחד שהביא בכל
שבוע את סיפור הקמתו של יישוב אחר .במקביל נרתמו
לנושא השרה לשוויון חברתי ,גילה גמליאל וצוות משרדה,
במטרה להוציא לפועל פרויקט תיעוד רציני ומקיף.
מרכז מורשת בגין בירושלים החל להפעיל את פרויקט
התיעוד .במסגרת הפרויקט ירואיינו מייסדי ההתיישבות
בסרטוני וידאו שיעברו עריכה ,יועלו לאתר אינטרנט ,ויהיו
נגישים לצפייה לכולם .בשלבים הבאים ירוכזו וייסרקו
ארכיונים מרכזיים ,שישמשו למחקרים ולתצוגה עתידית.

עשינו ,עושים ונעשה ציונות .גם השנה הצלחנו ,בעזרתכם,
להיות שותפים בעיצוב סדר היום בישראל .עשינו את זה
ברשתות החברתיות ועשינו את זה גם בשטח ,ברגליים.
הטבענו חותם בלתי נשכח על פסטיבל עכו ,כשאלפים (!)
מחברי 'ישראל שלי' נענו לקריאה שלנו וגדשו את הפסטיבל,
ששינה את פניו משמאל קיצוני למאוזן ושפוי יותר .הוכחנו
שאנחנו יודעים להתגייס למשימה גם כשהמשמעות היא
לצאת מהבית ,ולעיתים גם להרחיק בנסיעה .הובלנו קמפיינים
נגד פעילי  BDSשפועלים בישראל ,ובשיתוף ועדת הפנים
הצלחנו להביא לראשונה את הנושא לכנסת.
פעלנו בזירת הדה-לגיטימציה נגד ישראל בארץ ובחו"ל ,תוך
שיתוף פעולה בין ארגונים ומשרדי ממשלה רלוונטיים .השקנו
את 'חושבים אחרת' ,קורס הדוברים של המחנה הלאומי ,ובו
השתתפו  15סטודנטיות וסטודנטים שעברו הכשרה בתחום
המדיני .אנו פתוחים להזמנות לחוגי בית ולהרצאות לפני
קבוצות בשפות שונות – הסטודנטים שלנו ישמחו להגיע
לדבר על החלופות המדיניות לסכסוך .בשנה הקרובה אנו
מתכוונים להעצים את הפעילות המדינית שלנו ,להשיק ועידה
רעיונית מיוחדת (שמרו את התאריך – כ"ט בנובמבר ,)2018
ולצאת במחזור נוסף של קורס הדוברים.
כל זה לא היה מצליח ולא יצליח בלעדיכם ,ללא עשרות אלפי
הישראלים הפעילים ב'ישראל שלי' .אתם מוזמנים להיות
שותפים – גם בפעילות עצמה ,וגם בתמיכה בפעילות.

www.facebook.com/MyIsrael

www.myisrael.org.il
@MyIsraelorgil

יוצאים לטייל במסלולי יהודה שומרון ובקעת הירדן
לאור הביקוש הרב ל'מעיינוש' – מדריך למטייל במעיינות יהודה ,שומרון ובקעת הירדן,
מוציאה מועצת יש"ע ,יחד עם תנועת 'אמנה' ובית ספר שדה עפרה ,ספר חדש –
'מסלוליוש' – מדריך מסלולים באזור.
לאחר חודשים רבים של הכנה ודקדוק אנו עומדים בימים אלה לקראת הדפסת המהדורה
הראשונה של המדריך .מדריך זה ,יחד עם מדריך המעיינות ,הם כלי בידיו של המטייל
בדרכו לחקור את פינות החמד באזור מרהיב זה .מומלץ לצאת לטייל איתם יחד עם
המדריך החשוב ביותר של האזור – התנ"ך.
באתר האינטרנט יתאפשר בקרוב לרכוש את ספר 'מסלוליוש' ,אך לעת עתה נמכר בו
'מעיינוש' בלבד .נעדכן בקרוב!

www.yeshaclick.co.il
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סיפורה של רותי וולפיש חלק ב׳
תקוע

צילוםDeror Avi :

המדור יוצא לאור בסיוע בית ספר שדה כפר עציון
www.k-etzion.co.il

מדור
המייסדים

תקוע כפי שהיא נראית מההרודיון

מראיינת :הדר מאירמן
עריכה :נדב פרנקל
 המשך משבוע שעבר -בנייה והתפתחות
אנחנו כעת היישוב הגדול ביותר במועצה אזורית
גוש עציון .זה דבר מדהים .באינתיפאדה השנייה
הגיעה לכאן העובדת הסוציאלית של המועצה,
אמרתי לה שהדבר שהכי כואב לי זה שאף
אחד מהילדים שלנו לא ירצה לגור כאן .היום,
מששת ילדיי ,שלושה גרים בתקוע .זה לימד
אותי שאין לי מושג מה העתיד טומן בחובו .אחד
הדברים שמאפיינים את תקוע הוא דור ההמשך.
כמעט אין כאן משפחה ותיקה ללא בן או בת
ממשיכים ביישוב .אחד הדברים שגורמים לכך,
זה שגם חילונים יכולים לחיות פה ,וכך ,ילד או
ילדה שמחליטים להמשיך להתגורר בתקוע לא
נשפטים לפי אורח חייהם .לדעתי זוהי תעודת
כבוד ליישוב ,שיש לו כל כך הרבה בנים ממשיכים.
הבנייה של הכביש להר חומה שינתה את אופי
החיים ליישוב .פתאום אפשר לנסוע לירושלים בלי
לעבור בתוך כפרים .בזכות הכביש ,ראינו עלייה
גדולה מאוד בקליטה .דיברו על הכביש הזה מאז
שהגענו לתקוע ,אבל לקח יותר מעשרים שנה עד
שהוא נפתח לתנועה .עד אז ,בשנים הקשות של
האינתיפאדה ,כשהזמנו מוצרים ,לרוב ספקים לא
רצו להגיע לכאן .זה נותן הרגשה שלא רוצים אותך
פה .בזמן ההתנתקות ,השם שלנו עלה בתור אחד
מהיישובים שניתן להיפטר מהם .זו תחושה קשה
מאוד של חוסר יציבות ,אין לדעת מה יילד יום.
תרבות ופתיחות
מה שמאפיין את תקוע זה שיש כאן המון אנשים
מוכשרים ,ולכן יש ביישוב חיי תרבות תוססים .אני
נהנית מאוד מחיי התרבות כאן :אני חברה בקבוצת

לפעמים צריך קצת שקט

“פלייבק” ,מעבירה שיעור פעם בשבוע בפרשת
שבוע ,והולכת לשיעור שבועי בכתבי אפלטון.
רואים שהרבה מאוד דברים קורים פה .לא ידעתי
שהיישוב הזה יהפוך לכזה מרכז תרבות.
יש בתקוע הרכב אוכלוסייה שמאפשר לאנשים
לעשות מה שהם רוצים .זה בין השאר בזכות הרב
מנחם פרומן זצ”ל .זה מורגש בתחומים רבים ,ובין
השאר במקומן של נשים בבית הכנסת  -תמיד
היינו יותר מתקדמים ממקומות אחרים .נשים
דורשות בליל שבת ,ומעבירות שיעורים בכל מיני
הזדמנויות אחרות .שנים רבות יש כאן קריאת
מגילה לנשים ,ונשים רוקדות עם ספר תורה
בשמחת תורה .ממש כעת ,לצערנו ,נפטרה חברה
ותיקה ביישוב ,ובנותיה אמרו קדיש ליד הקבר.
עדיין יישוב מעורב?
לאחרונה אנחנו מנסים לברר ,האם באמת
אנחנו יישוב מעורב של חילונים ודתיים .בשנים
האחרונות יש מין דינמיקה כזו ,שקיימת בכל
יהודה ושומרון ,ובה פחות ופחות אנשים חילוניים
מגיעים ליישובים .גם בתקוע ,כמעט כל הקליטה
של השנים האחרונות היא של משפחות דתיות.
השאלה היא האם בעוד עשר שנים נהיה יישוב
דתי פתוח ,או יישוב מעורב .החילונים פה
מרגישים מבודדים יותר ויותר .בשנים האחרונות
משפחות דתיות מבקשות לפתוח בית ספר
תורני ,בנוסף לבית הספר המשותף לחילונים
ודתיים הקיים ביישוב שנים רבות .זה מאיים על
התושבים החילונים ,הם טוענים שזה ביטוי לשינוי
באוכלוסייה .ואולי ,אם מקימים בית ספר תורני
משפחות חילוניות לא יגיעו לכאן.
עוד דוגמא לעניין היא הבריכה .כיום הבריכה
פתוחה בשבת ,וזה דבר שגם מעוגן בתקנון
היישוב .אבל מה יקרה אם רוב תושבי היישוב
ילחצו לשינוי התקנון והבריכה תיסגר בשבת?

אני מאוד מקווה שזה לא יקרה ,כי בעיניי זה יהיה
הסוף של היישוב המעורב .יש הרבה יישובים
דתיים ,אבל אני חושבת שיש מקום ליישוב אחר.
מצד שני ,אני כמובן שמחה על הגידול של היישוב:
יש לנו מרפאה ,קופת חולים וסופר .עם הגידול
מגיעים הרבה יתרונות ,אבל אין ספק שהיישוב
מאבד מהאופי הראשוני שלו.
יש הרבה תחושה של סיפוק מהמקום שאליו
הגיעה תקוע .היה כדאי להגיע לכאן .אני זוכרת
שאבא שלי שאל אותי לאחר שהגענו ,האם זו
הייתה החלטה נכונה לבוא לכאן .עניתי לו :אגיד
לך בעוד עשרים שנה .לצערי ,אני כבר לא יכולה
להראות לו את היישוב ,אבל בשנותיו האחרונות
הוא עוד הצליח לראות את צמיחת היישוב.

45
)4

19.15

2018

13

•
18.45

3

19.00
052-8908518

המשך דבר תורה מעמוד השער

והנה באמת מצאנו שהגמרא משווה בין שני
הרגעים הללו .בשניהם אומרת הגמרא אין
סניגור נעשה קטגור .לכן אין לתקוע בשופר
של פרה המזכיר את האיל ואין להיכנס
בבגדי זהב המזכירים את עגל הזהב .כל זאת,
למרות שבחוץ משמש הכהן בבגדי זהב.
מכיוון שהכלל של אין סניגור נעשה סניגור
נכון רק בפנים בקדש הקודשים .שם אין
ראוי להיכנס עם דבר המזכיר את כישלונם
של ישראל .מחוץ לקודש הקודשים מותר.
אולם אם כך ,מדוע נכון הכלל לגבי תקיעת
שופר המתבצעת בחוץ? תשובת הגמרא היא:
"דכיוון דלזיכרון קאי ,כבפנים דמי" .הרגע

של תקיעת השופר ,מקביל בעוצמתו לכניסה
לפניי ולפנים .וברגעים כאלו שותקים.
הגמרא במסכת ברכות מספרת לנו מעשה על
רב ששת העיוור ששמע שכולם הולכים לקבל
את פני המלך וגם הוא הצטרף .מין אחד
שראה אותו הקניט אותו ואמר לו" :הכדים
השלמים הולכים לנהר ,לאן הולכים הכדים
השבורים?" אתה שעיוור אתה לשם מה הולך
אתה לקראת המלך?
השיב לו רב ששת :בוא וראה שאני יודע יותר
ממך .כשחלפו כמה שיירות וגדודים ,היה
בטוח המין שהגיע המלך .השיב לו רב ששת:
טרם הגיע .רק כשהשתררה דממה אמר לו רב

ששת :עכשיו בא המלך .לכששאלו המין מנין
ידע ,השיב לו רב ששת שמלכות הארץ כעין
מלכות הרקיע .ולגבי מלכות הרקיע מתאר
הכתוב במלכים א'" :לא ברוח ה'  ...לא ברעש
ה' ואחר הרעש אש לא באש ה' ,ואחר האש
קול דממה דקה".
המפגש עם ריבונו של עולם מצריך דממה.
הוא מחייב אותנו לעצור את שטף החיים.
להפסיק את התקשורת הבלתי פוסקת בינינו
לבין זולתנו .להאזין לעצמנו ולריבונו של
עולם .האזנה שכזו היא מפתח גדול בעולם
של תשובה והתקדמות.
יש”ע שלנו 15
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הקריה והר חברון פותחות שנה יו”ר הכנסת
יולי יואל אדלשטיין ,הגיע לאירוע פתיחת שנת
הלימודים התשע”ט בקרית ארבע חברון.
אדלשטיין בירך את את  2,600תלמידי בתי
הספר 600 ,ילדי הגנים 270 ,תלמידי כיתה א’
ו 300-ילדי המעונות בברכת הצלחה ושנה
טובה .יו”ר הכנסת הביע את התפעלותו מהבנייה
המתקדמת בקרית ארבע חברון ואמר“ :מלאכי
שימח אותי עוד יותר שהראה לי את הבנייה של
מאה יחידות דיור חדשות .התרחבות המועצה
ובואם של תושבים חדשים הם הערובה לעתידנו
כאן באזור ובעיר החשובה קריית ארבע חברון
בפרט” .ראש המועצה ,מלאכי לוינגר ,בירך
אף הוא על תנופת הבנייה בעיר .במהלך היום
השתתף אדלשטיין בטקס הסרת הלוט משלט
בי”ס המתחדש “אלוני ממרא” .כמו כן ,ביקר
אדלשטיין בבתי הספר והגנים בנגוהות ,עתניאל
ובסנסנה שבמועצת הר חברון בלווי ראש
המועצה יוחאי דמרי ,שוחח עם הילדים ואיחל
להם שנה טובה  . 1לילדי כיתה א’ סיפר יו”ר
הכנסת כי לא זכה ללמוד בגן את האות א’ כפי
שהם יזכו לעשות בבית הספר ובהמשך הזמין
אותם לביקור גומלין במשכן הכנסת.
בנימין פותחת שנה המועצה האזורית מטה
בנימין נפתחה שנת הלימודים החדשה ב 50-בתי
הספר של המועצה ,בביקורו של שר האנרגיה
יובל שטייניץ וראש המועצה אבי רואה בבית ספר
רמת מודיעין בחשמונאים 20,000 .תלמידים
החלו את לימודיהם ברחבי המועצה ,מתוכם כ-
 1,200ילדים בכיתות א’ .לאור הגידול המתמיד
במספר התלמידים ,נפתחו השנה בבנימין
שלושה תיכונים חדשים .אגף החינוך עמל
רבות במשך חודשי הקיץ כדי שכל תלמיד יוכל
ללמוד בבית הספר שהכי מתאים לו .במהלך
הביקור בירך ואמר שר האנרגיה שטייניץ“ :אני
מברך את ילדי בית הספר הנרגשים ,הבוגרים

והחדשים .אני בטוח שתיהנו מחוויית הלימודים,
תהיו סקרנים ,יצירתיים ,חברים טובים וילדים
מקסימים .אני מאחל לכם שנת לימודים פורייה,
מאתגרת ומוצלחת” .אבי רואה בירך אף הוא
את התלמידים בשנת למידה מוצלחת .לקראת
השנה החדשה הושלמה בנייתם של שני מבני
בתי ספר חדשים במועצה  -אולפנת נריה ובית
הספר בנעלה . 2
בעקבות ההתיישבות הצעירה השבוע קיימו
חברי הכנסת מטעם שדולת א״י סיור מיוחד
בגוש עציון וביישובים הצעירים המצפים
להסדרה .הסיור התקיים במעמד יו״ר השדולה
 ח״כ יואב קיש וח״כ בצלאל סמוטריץ’ ,השרהלשיווין חברתי גילה גמליאל ראש מועצת גוש
עציון שלמה נאמן ,וחברי הכנסת שולי מועלם,
אמיר אוחנה ,שרן השכל ונורית קורן ,מ”מ מנכ”ל
מועצת יש”ע יגאל דילמוני וראשי רשויות מיהודה
ושומרון .הסיור נפתח ביישוב הצעיר איבי הנחל
אשר ממתין להסדרה תכנונית והוצא באופן
פתאומי מדיוני מת״ע .משם המשיכו ליישוב שדה
בועז הצמוד לנווה דניאל וביקרו בהריסות נתיב
האבות .הסיור הסתיים בעוז וגאו”ן בהרמת כוסית
לכבוד השנה החדשה ,במהלכה העניק אבי רואה
ליו”ר השדולה את אות יקיר ההתיישבות הצעירה
 . 3יואב קיש אמר :״הממשלה חייבת לזרז את
הסדרת תהליך ההתיישבות הצעירה בהתאם
להחלטת הקבינט .לא ייתכן כי ישנם אזרחים שווי
חובות שאינם מקבלים זכויות” .בצלאל סמוטריץ’
אמר :״בצד פריחת ההתיישבות המפוארת
שאנחנו רואים כאן ,יש מאות ואף אלפי תושבים
שמשלמים מיסים ,משרתים במילואים אך
נמנעות מהם זכויות בסיסיות של אזרח להן
הם לא זוכים .שדולת ארץ ישראל שמה לה
למטרה לקדם את הסוגיה ונמשיך ללחוץ על
ראש הממשלה ושר הביטחון עד שנצליח” .יגאל
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דילמוני אמר :״תודה על התמיכה הגדולה של
המשתתפים מכל רחבי הארץ .ההגעה שלכם
לכאן מחזקת אותנו .יחד נצליח”.
כבר לא בודד שר התיירות יריב לוין הגיע
לגוש עציון יחד עם ראש המועצה שלמה נאמן
ומנכל תיירות גוש עציון משה ברוס לחנוך את
תחילת העבודות באלון הבודד .לאחרונה ,החלו
בפיתוח מתחם האלון הבודד ,סימלו של גוש
עציון ,במסגרתו יונגש המקום לנכים ,יוצבו תאי
שירותים למבקרים הרבים ויוצב דגם תלת מימד
מרהיב של כל גוש עציון .הפרויקט נעשה בשיתוף
וסיוע של משרד התיירות ,משרד החקלאות
ותיירות גוש עציון ויגרום למטיילים רבים להגיע
ולחזות באלון הבודד . 4
רוח אחרת סרטה של הבמאית מנורה חזני,
‘רוח אחרת’ ,המספר את סיפורם של אנשי
גוש אמונים במאבקם על חידוש הישוב היהודי
בחברון ועל חידוש ההתיישבות היהודית בשטחי
יהודה ושומרון יוקרן בסינמטק בת”א .הסרט יוקרן
בפסטיבל קולנוע וטלוויזיה ישראלי ,שמתקיים
כחלק משבוע הבמאיות והיוצרות המתקיים
במהלך כל השבוע .בסרט מלווה הבמאית את
אביה ,בני קצובר ,מראשי גוש אמונים ויו”ר ועד
מתיישבי השומרון .דרך ראיונות שהיא עורכת
איתו ועם חבריו לתנועת ההתיישבות היא
מנסה להתחקות אחר סיפורה של התנועה,
מהיעד הראשון שהציבה לעצמה מיד לאחר
מלחמת ששת הימים – חברון ,עיר האבות – ועד
היישוב האיטי והעיקש של השומרון  . 5בשבוע
הבמאיות והיוצרות שמתקיים השבוע ,יוקרנו
יצירות קולנועיות של במאיות ויוצרות ישראליות.
שבוע הבמאיות והיוצרות נועד להפנות זרקור
אל העשייה הענפה של נשים בתעשיית הקולנוע
והטלוויזיה.
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