איגרת לתושבי יש"ע וידידינו בארץ ובעולם
סיכום תשע"ה

לתושבי יהודה ושומרון וידידנו בארץ ובעולם,
לקראת השנה החדשה זו עת ראויה לבחון את מצבה של ההתיישבות
בפרספקטיבה רחבה .ב”ה ניכר כי ההתיישבות ביהודה ושומרון העצימה
בשנה האחרונה את יכולותיה והשפעתה ,וביססה את מעמדה .בעוד
החברה הישראלית מאמינה יותר ויותר שיהודה ושומרון הם חלק בלתי
נפרד ממדינת ישראל ,עדיין חזית לא פשוטה עומדת מולנו בעולם הרחב,
ובראשו האיחוד האירופי שלא השלים עדיין עם הימצאותנו כאן ,ועדיין
מאמץ אל לבו את התכנית ההזויה הקרויה “שתי מדינות לשני עמים”.
בשנה האחרונה חווינו התערערות-מה בשגרת החיים בשל אירועים ביטחוניים
גוברים ,חלקם קשים .אך חוסנה ויציבותה של ההתיישבות ,הנמצאים בעלייה
מתמדת ,עמדו לנו גם בעתות קושי אלה .אנו רואים כי אויבינו ,הזוממים
להפר את שגרת חיינו ,לא הצליחו למנף את ההתקוממות למהלך נרחב
בקרב ערביי יו”ש .ידענו תקופות ביטחוניות קשות מאלה ויכולנו להן ,וגם
בעת הזו נתמודד באומץ ונמשיך לבסס את ההתיישבות למרות משנאינו.
גם בשנה הבאה עלינו לטובה נכונו לנו מאבקים והתמודדויות – ובראשם כל הקשור
למבוי הסתום סביב תכנון הבנייה ופיתוח היישובים ,דבר שמהווה את נשמת
אפה של התפתחות ההתיישבות .עוד לא הצלחנו לפרוץ את המבוי הסתום מול
הממשלה ובעיקר ראש הממשלה ,וכנראה שתקופה הקרובה נידרש לשים נושא
זה בראש סדר היום ביתר שאת ,ולהביא לפתרון הסוגיה ,כי כך לא נוכל להמשיך.
בשנה הנכנסת נמשיך להשקיע מאמצים ב”נירמול” ההתיישבות ובחיבור עם
ישראל למפעל ההתיישבות ולערכים שההתיישבות מייצגת .אנו זוכים לראות
כי יותר ויותר גורמים בשמאל הישראלי מבינים שההתיישבות היא עובדה
בלתי הפיכה ומתבטאים כך בפומבי; וכי כל מי שנחשף למפעל ההתיישבות
לעומקו ,מלא הערכה והתפעלות מההתמודדות ,הערכיות והתרומה של
ההתיישבות ביהודה ושומרון להתיישבות בכל חבלי ארצנו ,מהגליל ועד הנגב.
בברכת “תכלה שנה וקללותיה ,תחל שנה וברכותיה”

אבי רואה
ראש מועצה אזורית מטה בנימין
ויו”ר מועצת יש”ע
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התיישבות והתפתחות
בפתח שנת תשע”ו ההתיישבות ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן
עומדת על כ 400-אלף תושבים .בשנת תשע”ה ,גדלה אוכלוסיית
האזור בקרוב ל 15-אלף תושבים חדשים .הגידול נובע הן ממעבר
של זוגות צעירים רבים להתיישבות והן מריבוי טבעי .האוכלוסייה
הצעירה ביהודה ושמרון מהווה חלק נכבד מהתושבים ,דבר שבא
לידי ביטוי בגידול המתמיד בכיתות גני הילדים ובבתי הספר
היסודיים.
ההתפתחות המואצת מצריכה גם בניה .מי שמסתובב בשטח
רואה בניה מואצת בהרבה ישובים ,דבר חיוני וחיובי מאין כמוהו.

אולם זו לא התמונה המלאה .מזה כשנתיים ישנה הקפאה
תכנונית ולא מקודמות תכניות בניה לעתיד .בעצם אנו בונים
היום את התוכניות שתוכננו ואושרו לפני שנים בעיקר בעקבות
עסקאות שחרור המחבלים של ממשלת נתניהו הקודמת ,והחשש
הוא שבמידה ולא תיפסק ההקפאה התכנונית ,עוד כמה שנים לא
ניתן יהיה לבנות ולאפשר קליטה של משפחות נוספות .מועצת
יש”ע מובילה את המערכה נגד הקפאה זו בדרכים שונות וגם
השנה הבאה עלינו לטובה נידרש לפעול על מנת להצליח.

תשתיות לעתיד
מועצת יש”ע הקימה השנה ועדת ראשי רשויות ששקדה יחד עם פיתוח תשתיות ציבוריות רחבות לטובת כל תושבי האזור.
עם אנשי מקצוע להכנת תוכנית אב לפיתוח תשתיות תחבורה ועדה משותפת למשרדי ממשלה שונים ולמועצת יש”ע שוקדת
ביהודה ושומרון .עקרונות התוכנית הוצגו בישיבה מיוחדת
בימים אלה על תוכנית רב שנתית לפיתוח תשתיות כבישים,
של ראשי הרשויות ובע”ה כבר השנה חלקן יצאו לביצוע .עם
הקמת הממשלה החדשה הציבה מועצת יש”ע את התפתחות אתרים ,מים וכפרי סטודנטים .במסגרת זו אף התקבלה החלטת
ההתיישבות בראש סדרי העדיפות ,בניה וקידום התוכניות ,יחד ממשלה בעניין.
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נאבקים על הבית
לאחר חמש שנים של תלאות בבג"צ הוחלט בסופו של דבר ,בחודש
תמוז ,להרוס את  24הבתים בשכונת דריינוף בבית אל .החלטה
בלתי הגיונית זו עמדה בניגוד לשכל הישר .המדינה טענה בבג"צ
שניתן להסדיר את בתי השכונה ולאשר את התוכנית של המבנים.
היה ניתן להסדיר את הבניה אולם למרות זאת פסקו השופטים כי יש

לקיים את הפסק הקודם אפילו שהשתנו התנאים .מועצה מקומית
בית אל נוער הישוב ותושביו יחד עם מועצת יש"ע הרימו מאבק עיקש
ונחוש על מנת לעצור את ההרס ,אולם לצערנו בית המשפט לא עצר
את הדחפורים והבתים נהרסו .יום לאחר החרבת הבתים הונחה אבן
פינה להקמתה מחדש של השכונה בהשתתפות ראשי יש"ע ,ראש

סליחות
מעמד
מעמד סליחות

יש שחר

סיורי סליחות ביישוב היהודי בחברון

אסף קרדש

המרכזי
במערת
המכפלה

יום חמישי
ד' תשרי
17.9

לוחמיזצוק"ל
אליהו
לציון
מיסודו של הראשון
הסמטה • סיור סודות המערה עם נועם ארנון
מרדכיעם
הרבהגבורה
לסמטת
סיורים

ערב
התעוררות

מפי הרה“ג עובדיה יוסף (בנו של הרה“ג יעקב יוסף זצ“ל)

ברחבת רחל ברקוביץ למרגלות
מערת המכפלה

בשעה 23:30

לגברים ונוער
בתוכנית:

19:30-21:30

סיורי סליחות
ביישוב היהודי בחברון

21:30-23:00

התוועדות התחזקות תפילה
ושירה עם הזמר

בנימין לנדאו

מעמד הסליחות המרכזי וערבי
ההתעוררות מוקדשים על ידי שמשון
דוד וצביה פריש לע"נ הוריהם:

ר' יעקב משה בן ר' בנימין יוסף ז"ל
פעסל בת ר' שמשון דוד ע"ה
ר' משה בן ר' יעקב ז"ל
הינדא בת ר' צבי ע"ה

בשעה 22:30
שיעור בהלכות יום הכיפורים

דרשות התעוררות מפי הרבנים
ומעמד הסליחות המרכזי

בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל:

הראשון לציון הרה"ג הרב יצחק יוסף שליט”א

הרה"ג דוד לאו שליט”א  -הרב הראשי לישראל
הרה"ג דב ליאור שליט”א  -רב העיר קריית ארבע חברון
הרה"ג שלמה בן חמו שליט”א  -רב העיר קרית גת
בהשתתפות שרים ,חכי"ם ואישי ציבור
מנחה :הרב הלל הורוביץ
אולם יצחק פתוח | עזרת נשים פתוחה

הסעות בתשלום :בהרשמה חובה  029965333שלוחה 0

ירושלים  -בנייני האומה | בני ברק  -רח’ רבי עקיבא ליד ‘דובק’
להרשמה לקבוצות ומוסדות  | 0525802156לפרטים 029965333

הכניסה לערב ההתעוררת חופשית הרשמה חובהwww.2hebron.com | 029965333 :

האגף לתרבות תורנית משרד החינוך • מחדשי הישוב היהודי בחברון • מנהלת מערת המכפלה •
מדרשת חברון • מועצה דתית קרית ארבע • קרן מורשת מערת המכפלה • הכנסת אורחים חברון •
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היישוב היהודי

חברון
HEBRON

המועצה וח"כים .לשמחתנו ,המאבק נחל גם הצלחה
 הלחץ שהופעל על הממשלה גרם לראש הממשלהלקיים את הבטחתו ובאותו יום אושרה התוכנית להקמתם
של  300יח"ד חדשות בבית אל .כך למרות ההרס המיותר,
זכינו גם להצלחות .נמשיך להיאבק על כל פיסה מארצנו,
מתוך ידיעה כי כל רגב באדמת ארץ ישראל הוא שלנו.

יש שחר
צינור מ .פלדמן

הכי
קרובות
לאמא

יום ראשון ז' תשרי 20.9

כנס התשובה
המרכזי לנשים

למרגלות
מערת המכפלה

 20:00-24:00האירוע המרכזי:

אורה ברנס מופע פתיחה

עדן הראל בהרצאה מרתקת "נוסעת בזמן"

הרבנית ימימה מזרחי בשיחת חיזוק
שרית חדד במופע מיוחד

האירוע

לנשים
בלבד!

במהלך האירוע ישולב מעמד סליחות ותפילה עם המקובל
הרב יעקב עדס שליטא התפילה תוקרן לעזרת הנשים על מסכי ענק

עש ר הרשל פינק זל

מספר המקומות מוגבל
מיצג חוויתי
בחברון
רב חושי
המופע ללא תשלום • הרשמה מראש חובה
02-9965333
לפרטים:
 • www.2hebron.co.ilלפרטים02-9965333 :

קבוצות מאורגנות ומוסדות מוזמנות ליום חוויתי )להרשמה לקבוצות בלבד (052-5802156
מחדשי היישוב היהודי בחברון | קרן מורשת מערת המכפלה | מנהלת
מערת המכפלה | המועצה הדתית ק“א-חברון | הכנסת אורחים חברון

היישוב היהודי

חברון
HEBRON
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המאבק המשפטי
אל מול גודלו ועצמתו של מפעל ההתיישבות וחולשת התמיכה
בעמדות השמאל ,אימצו ארגוני השמאל אסטרטגיית מאבק
בהתיישבות באמצעות עתירות רבות לבג"ץ .זוהי מכונה משומנת
הממומנת על ידי ממשלות זרות וארגונים בין לאומיים אנטי
ישראלים .עורכי דין רבים מחפשים ואף ממציאים טיעונים שונים
אשר על בסיסם מוגשות עתירות כנגד כל ניסיון התפתחות של
ההתיישבות .ברור הדבר שמהלך זה אינו נובע מרצון לשמירת

החוק אלא מונע מטעמים פוליטיים באצטלה משפטית .אל מול
מגמה זאת מנהלים הישובים ,הרשויות ומועצת יש"ע מערכה
משפטית על מנת למנוע הרס ופגיעה בתושבים ובהתיישבות.
פעילות זו מורכבת מרבדים שונים הן במישור המשפטי והן אל
מול הדרג המדיני המנחה את גורמי המשפט מטעם המדינה,
ומצריכה תיאום רב בין כלל הגורמים העוסקים בעניין וכן משאבים
רבים על מנת לייצר מענה ראוי בסביבת עבודה בעייתית.

עשר שנים לגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון

השנה ציינו עשר שנים לגירוש תושבי צפון השומרון וגוש קטיף.
לקראת הקיץ ערכנו יחד עם אנשי גוש קטיף פגישות בשיתוף
ארגונים רבים על מנת להיערך לציון החורבן שהתרחש .שיתוף
הפעולה הניב תוצאות ,והאירועים הרבים ,זכו להתייחסות רבה
של התקשורת והעלו את המודעות לאירוע הקשה שחווה עם
ישראל לפני עשר שנים .המסר המרכזי שעבר בשיח היה שמהלך
ההתנתקות היה גרוע למדינת ישראל ואסור לחזור עליו .בין
האירועים שאורגנו ניתן לציין את תערוכת התמונות שהוצגה
בקמפוסים ברחבי הארץ בשיתוף תא ישראלים ,פאנלים שנערכו
באוניברסיטאות בשיתוף תנועת אם תרצו ותא ישראלים ,אירוע
ממלכתי שאורגן על ידי אנשי גוש קטיף בבית הנשיא לציון עשר
שנים לעקירה ,תחרות כרזות ,כנס משותף למכון הישראלי
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לדמוקרטיה ולמקור ראשון ,כנס במרכז מורשת גוש קטיף בניצן
ועוד אירועים .אירועים אלו חיזקו את ההבנה כי ההתנתקות הייתה
טעות שפגעה במדינת ישראל והשלכות העקירה ימשיכו להשפיע
על התושבים ועל מדינת ישראל.
לא רק אירועים וטקסים ציינו את שנת העשר לגירוש ,אלא גם
פעילות התיישבותית מעשית להקמתם של הישובים מחדש.
בצפון השומרון עלו חזרה לישוב שאנור משפחות שגורשו משם
לפני עשר שנים בקריאה לחזור ליישובי צפון השומרון שגורשו
לפני עשור .העלייה גובתה על ידי ראשי מועצת יש”ע ,והמשפחות
ששהו במקום יומיים הציבו מחדש את החזרה לישובים בשיח
הציבורי.

דואגים גם לסטודנטים
גם השנה סייעה מועצת יש"ע לרשת
כפרי הסטודנטים קדמה .מדובר
בארגון סטודנטים צעירים להתיישבות
ביהודה שומרון ובקעת הירדן ששם לו
למטרה ליצור התיישבות של צעירים
מכלל רחבי הקשת הישראלית
ביישובים פריפריאליים בבקעת
הירדן ,שומרון ויהודה ,מתוך מעורבות
חברתית ונתינת מענה סוציאלי לצרכי
היישובים ויצירת מסגרת הגשמה
לצעירים .השנה התרחבה פעילות
הארגון בסיוע המועצות ותנועת אמנה
 הוקם כפר סטודנטים נוסף בדרוםהר חברון בישוב שמעה ,ונוספו 15
בני נוער בשנת שירות (ש"ש) לפני
צבא שמתנדבים בקהילות באזור
בקעת הירדן .כ 200 -סטודנטים וש"שינים יתגוררו בכפרי 'קדמה'
בישובים רימונים ,איתמר ,מעלה אפרים ,חוות עינות קדם בבקעה
ובשמעה ,ויקבלו מלגות שיאפשרו להם להתנדב לפעילות
קהילתית שונות הכוללות  )!!( 50,000שעות מעורבות חברתית

בשנה בעזרה לנוער וילדים ,קידום אירועי קהילה ועוד פעילות.
הצלחת 'קדמה' התפרסמה בארץ ובעולם כשהיזמת הצעירה
והרוח החיה שהקימה את הפרויקט תיראל כהן קיבלה השנה את
פרס מוסקוביץ' – רוח ציון ליזמות צעירה.

מובילים בתקשורת ובהסברה
השנה זכינו לארח ,זו הפעם החמישית ,אנשי תקשורת ומרצים
בכירים בכנס יש"ע להסברה ותקשורת שנערך בירושלים .כשלוש
מאות משתתפים בהם ראשי רשויות ,אנשי תקשורת והסברה,
ראשי ארגונים ודוברים הגיעו להעמיק את הידע על מנת להפוך
לאנשי הסברה טובים יותר .את הכנס פתח ח"כ ינון מגל שדיבר על
חשיבות התקשורת והמעבר לפוליטיקה ,אחריו עלה פרופ' ג'ראלד
שטיינברג שסקר את ארגוני החרם על ישראל .בהמשך ניהלו
עמית סגל ורביב דרוקר פאנל מרתק ודו שיח נוקב על הסיקור
התקשורתי בזמן הגירוש מגוש קטיף ועד בחירות  .2015בנושא
הבינלאומי שמעו המשתתפים את ח"כ מייקל אורן לשעבר שגריר
ישראל בארה"ב ,ח"כ לשעבר אורית סטרוק ,אלוף (במיל') גרשון
הכהן ,יו"ר מועצת יש"ע אבי רואה ,וכן פאנל יועצים אסטרטגים
מיוחד שעסק בדרכים לחיזוק תדמית ההתיישבות ,בהנחייתה של
אשת התקשורת יפעת ארליך .הכנס זוכה מדי שנה לתהודה רבה
ומחזק את עבודת ההסברה של ארגוני הימין ואנשי ההתיישבות.
ניתן לצפות בכל ההרצאות מכנס יש"ע להסברה ותקשורת בערוץ
ה YouTubeשל מועצת ישע – ישע שלי.
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משלחת מועצת יש"ע לכנס אילת לעיתונות
כנס אילת לעיתונות הוא המפגש השנתי החשוב ביותר של אנשי
התקשורת בישראל .במשך ארבעה ימים מתכנסים יחד כ -1,500
עיתונאים ובכירי התקשורת הישראלית .זו השנה השלישית שמועצת
יש"ע מארגנת משלחת של אנשי הסברה ותקשורת מהרשויות לכנס
וכן משלחת מיוחדת של סטודנטים לתקשורת מאוניברסיטת אריאל
שהשתתפו בכנס בחסות מועצת יש"ע .הסטודנטים השתתפו בדיונים
המעמיקים שנערכו במושבי הכנס שאלו שאלות נפגשו וראיינו את
אנשי התקשורת .סטודנטים לתקשורת הם הדור הבא של העיתונאים
בישראל ,לכן ישנה חשיבות אדירה לתמיכה בהם ,על מנת שיוכלו
בעתיד להציג את הדברים בצורה האובייקטיבית ביותר.

מנכ"ל חדש
השנה נכנס לתפקידו
מנכ"ל חדש למועצת יש"ע.
שילה אדלר ,אשר שימש
בתפקידו האחרון ראש
מטהו של השר לאזרחים
ותיקים ,אורי אורבך ז"ל,
נבחר על ידי צוות איתור בו
כיהנו ראשי מועצות .אדלר
כיהן בעבר כמנכ"ל הגרעין
התורני בלוד וכמנהל אתר
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התיירות עיר דוד (הר הזיתים) ,בשלוש השנים האחרונות כיהן
בהתנדבות כחבר המליאה במועצה האזורית מטה בנימין ,ומכהן
כיו"ר ההנהלה של עמותת המכינה הקדם צבאית "בני דוד" בעלי
וחבר פורום מנהיגות צעירה של נשיא המדינה .לאדלר ,נשוי +6
ומתגורר בעלי ,תואר ראשון בחינוך ותואר שני במדעי המדינה
מטעם אוניברסיטת בר אילן ,הוא בוגר תוכנית מעוז לפיתוח
מנהיגות ציבורית והכשרת מנהלים של אוניברסיטת הרווארד.
שילה שירת בסיירת גולני והשתחרר בתפקיד מ"פ ,כיום משמש
שילה כקצין בחטיבת המילואים "אלכסנדרוני".

ישראל

שלי

תנועת 'ישראל שלי' ,אותה הקימה מועצת יש"ע ,נחשבת לאחד
מדפי הפייסבוק האידיאולוגים המובלים בישראל .מעל  140אלף
אוהדים בדף הפייסבוק של 'ישראל שלי' פועלים יחד לחיזוק
חיילי צה"ל וההסברה הישראלית בעולם .מידי יום שותפים
חברי ישראל שלי לפעולות שונות ומפעילים את ההמונים
ברשת .השנה ,נאבקה ישראל שלי בארגוני הדה-לגיטימציה וה
 ,BDSנגד חרמות וארגונים אנטי ישראלים בעולם .בין הפעולות
הרבות הצלחנו לרשום הצלחות רבות :הורדנו קמפיין אנטי-
ישראלי מאוטובוסים בקופנהגן ,הובלנו מערכה כנגד מנכ"ל
אורנג' ,הובלנו את התמיכה הישראלית במתיסיהו ,חיזקנו את
פעילות השגרירויות שלנו בחו"ל (אירלנד ,או"ם) .בנוסף ,הובלנו
את המערכה כנגד 'שוברים שתיקה' והצלחנו להביא את משרד
החוץ הישראלי לפעול נגד תערוכת הארגון בשוויץ ,הפקנו סרטון
פארודי על שוברים שתיקה ונתנו רוח גבית לארגון 'האמת שלי'.
בזירה הישראלית ציינו עשר שנים לעקירת גוש קטיף וצפון
השומרון על ידי פרויקט בשיתוף הקהל  -תמונה ביום (מהגירוש),
פרויקט נצר אחרון לחללי צה"ל ביום הזיכרון ,סרטוני הסברה
לחיזוק גוש הימין ,כל זאת בנוסף לתרגומים של חומרים שנעשים
באופן קבוע וסרטוני הסברה שזוכים למאות אלפי צפיות ומופצים
ב'ישראל שלי'.
עוד לא הצטרפתם? חפשו עכשיו "ישראל שלי" בפייסבוק!
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תיירות בלב הארץ
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אלבום גוש קטיף
סטודיו עדי צור

אלבום גוש קטיף

אלבום גוש קטיף

סטודיו עדי צור

ברחבי יהודה ושומרון נמצאים נכסי מורשת רבים המייצגים ערכים
ומעבירים מסרים של מורשת לאומית לכלל עם ישראל ובעוצמה
גבוהה במיוחד .אתרי מורשת אלו מציגים את המורשת הלאומית
בעדותם על ההיסטוריה של העם ועל הזיקה בין העם לארץ .לצד
אותם אתרי מורשת היסטוריים קמו בשנים האחרונות אטרקציות
למבקרים שהצטרפו לאתרי הלינה והצימרים הפזורים במרחב.
פיתוח האתרים והאטרקציות הביא בשנים האחרונות לתנופה
אדירה בתחום התיירות במרחב יהודה ושומרון .מרכזי מבקרים
חדשים נפתחו ,יקבי בוטיק הפכו לנגישים למבקרים ,מסלולי
טיול סומנו ,שודרגו מעיינות רבים והרשויות מארגנות אירועי
ענק בתקופות התיירות .התפתחות זו מביאה בכל שנה מאות
אלפי מבקרים שבאים לטייל וליהנות ביהודה ושומרון מהאתרים
החדשים והאטרקציות המתפתחות.

בהוצאת מרכז קטיף להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון.

אלבום גוש קטיף
 234עמודים של תמונות מרהיבות ופרקי תיעוד המתארים את
מפעל ההתיישבות בגוש קטיף .אלבום מקיף ,מרתק ומרגש.
לכל מי שנזכר בגעגוע ולדור אשר לא ידע.

אלבום גוש קטיף
מחיר מחירון₪ 128 :
מחיר מיוחד לרגל הופעת הספר₪ 80 :

חגיהוברמן
אלדר ••חגי
נעמי אלדר
הוברמן
נעמי

את האלבום ניתן לרכוש באתר האינטרנט של מרכז קטיף בניצן:

או בטלפון077-4324101 :

בתוספת דמי משלוח ע"ס ₪ 20

סטודיו עדי צו
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סטודיו עדי צור

המתנה המקורית לחגים  -לכל אוהבי העם והארץ

