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תושבי יהודה ושומרון וידידינו בארץ ובעולם,

בחודשים  שנה.  לפני  עמדנו  שבו  מזה  אחר  במקום  נמצא  ישראל  שעם  חשים  אנו  חדשה  שנה  של  בפתחה 
האחרונים של השנה ידענו אחדות ונחישות לאומית שכמוה לא ידענו שנים רבות. השינוי החל עם אירוע החטיפה, 
שאנו כתושבי יהודה ושומרון מצאנו עצמנו בליבו. העמידה העוצמתית והמסרים של משפחות החטופים מיצבו 

את השיח הלאומי לקראת מבצע צוק איתן שבא מיד אחר כך. 

ואכן ראינו איך עם ישראל מתאחד סביב מבצע צוק איתן, ראינו את מסירות הנפש המופלאה של הלוחמים, ראינו 
את תמיכת הציבור הרחב וההבנה שלמרות המחיר הקשה, המבצע הזה הוא מחויב המציאות. ראינו את החיבוק 

החם של העם בלוחמים, בפצועים, במשפחות ההרוגים ובתושבי הדרום. 

מחובתנו בשנה הבאה עלינו לטובה להמשיך לפעול למען אחדות העם, ולהשקיע מאמצים בשימור הלכידות 
הלאומית; יחד עם חיזוק ההתיישבות בכל מרחבי ארצנו – בעוטף עזה ובכל רחבי הנגב, בגליל ובעמקים, וכמובן 

שביהודה ושומרון. 

בנייה  תנופת  מורגשת  שבשטח  ולמרות  רבים,  במכשולים  נתקלים  אנו  ההתיישבות  ביסוס  במשימת  לצערנו, 
בנייה  אישורי תכניות  ומונע  מיישם מדיניות של הקפאה שקטה,  לפני השטח ראש הממשלה  אדירה, מתחת 
עתידיות. בחודשים הקרובים אנו עתידים למצות את הבנייה הקיימת ולמצוא עצמנו בבעיה חמורה, כשלא נוכל 

לבנות – לא מבני חינוך, לא מבני ציבור ולא יחידות דיור לבנים ממשיכים ולקליטה נוספת.

אנו מוכרחים להיאבק נגד מדיניות זו בכל דרך, כדי שנוכל בע"ה להמשיך במשימה החשובה של בנייה, קליטה 
וחיזוק ההתיישבות. 

בברכת "תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה"

אבי רואה
ראש המועצה האזורית מטה בנימין
יו"ר מועצת יש"ע

סקירה מדיניתאגרת לתושבי יש"ע וידידיה
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עם  שיחות  של  נוסף  בסבב  ישראל  פתחה  החולפת  השנה  את 
מסוכנות  במחוות  ישראל  נקטה  שוב  הפלסטינית.  הרשות  נציגי 
ושוב הוכח שאין עם מי לדבר. למרבה הצער,  כלפי הצד השני, 
גם מחבלים תושבי  רוצחים שוחררו לחופשי, בהם  83 מחבלים 
ירושלים, כל זאת על מנת לרצות את האויב שיואיל בטובו להיפגש 

עם נציגיה של ישראל. אך גם מהלך זה נחל כישלון חרוץ.

ומבצע צוק איתן שבא  ואייל הי"ד  גלעד, נפתלי  חטיפת הנערים 
שכוללים  מדיניים  מהלכים  כי  ההבנה  את  העצימו  בעקבותיה, 
וויתור על חבלי מולדת וגירוש תושבים מסוכנים עד מאוד למדינת 
ישראל ומהווים איוולת מדינת וביטחונית. המציאות הקשה בדרום 
ובמרכז במהלך הקיץ האחרון הוכיחה מעל כל ספק את העובדה 
שגירוש תושבי גוש קטיף והעברת השליטה המלאה על רצועת 
גם  כאלו,  ישנם  עוד  לצערנו,  חמורה.  טעות  היתה  לערבים  עזה 
בקרב מקבלי ההחלטות במדינה שמסרבים לראות את תוצאות 
למהלכים  ישראל  את  ודוחפים  שהן,  כפי  ומתנים"  ה"משאים 
מדיניים נוספים שאין להם קשר למציאות. גם השנה אנו נעמוד 
את  ונחזק  והבקעה,  שומרון  יהודה,   חבלי  למען  המשמר,  על 

אחיזתנו בארצנו למען מדינת ישראל.

סקירה מדיניתאגרת לתושבי יש"ע וידידיה

יש"ע בצמיחה

המשיכו  ההתיישבות  נגד  והבינלאומיים  הפנימיים  הלחצים 
40 שנה מאז הקמתו של מפעל  כבר מעל  גם השנה. למעשה, 
ההתיישבות, ניצבת ישראל בפני הצהרות בינלאומיות, התערבות 
בינלאומיים  ארגונים  במדינה,  בנעשה  זרות  ממשלות  של  בוטה 
ושרים  מפלגות  אירופאיות,  מקרנות  הממומנים  שמאל  וארגוני 
אך  ועוד.  מאוזנת  בלתי  תקשורת  להתיישבות,  המתנגדים 
צעירים  זוגות  גדלים,  הישובים   - מנצחת  האמת  הכל,  למרות 
רבים מבקשים להיקלט ביישובי האזור, ואנחנו ממשיכים לצמוח 
על כמעט  עומד  ושומרון  ביהודה  הגידול השנתי  במהירות. קצב 
חמישה אחוזים - יותר מפי שניים מהממוצע הארצי. בפתח שנת 
תשע"ה ההתיישבות הישראלית ביהודה שומרון והבקעה עומדת 
רבים  לחצים  לאחר  השנה,  ירבו.  כן  תושבים,   383,000 מעל  על 

יצאו מכרזי בניה של מאות יחידות דיור באריאל, אלקנה, אפרת, 
קרני שומרון, מודיעין עילית ועוד. בצד זה אנו ממשיכים להיאבק 
למען היישובים והתרחבותם הטבעית גם בזירה המשפטית מול 
עתירות לבג"צ שמגישים ארגוני שמאל. לא מעט מעתירות אלה 
בהן  להתיישבות,  חיוביות  תוצאות  יוזמיהן,  לרצון  בניגוד  מניבות, 
המדינה מחליטה במקום לעצור ולהרוס, לקדם ולסיים את הליכי 

התכנון.
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ג'ון קרי – האיש והקמפיין   

הבינלאומית.  בזירה  יש״ע  מועצת  פעילות  העמיקה  השנה 
שנחשפו  העולם,  ברחבי  חוץ  משרדי  עם  הקשרים  הורחבו 
ולעובדות  לראשונה באופן בלתי אמצעי לעמדות ההתיישבות 
אודות יהודה ושומרון. בראש אלה מצויים מחלקת המדינה של 
ארה״ב בוושינגטון ושירות החוץ של האיחוד האירופי בבריסל, 

בהם התארח דני דיין, ראש מערך יחסי החוץ שלנו.

הלא-ישראלי  הציבור  של  המודעות  להעלאת  הפעילות 
אלא  לגבול  מעבר  רק  לא  מתרחשת  בהתיישבות,  למתרחש 
גם בתוכו – מול שגרירים זרים רבים מאד המוצבים בישראל, 
פרלמנט,  לחברי  בשטח  סיורים  ובעשרות  רבות  בפגישות 
השנה  גם  הגלובוס.  רחבי  מכל  קהל  דעת  ומעצבי  עיתונאים 

פורסמו ראיונות ומאמרים פרי עטנו בדפי הדעות של העיתונים 
אס  יו  הגרדיאן,  טיימס,  הניו-יורק  ובראשם  בעולם,  החשובים 
המובילות  הטלוויזיה  רשתות  וכן  טיימס  אנג'לס  לוס  טודיי,  איי 

ובראשן סי.אן.אן והבי.בי.סי.

המדינה  מזכיר  של  והלחצים  הדילוגים  מסע  של  בעיצומו 
האמריקני, ג'ון קרי, יצאנו בקמפיין חדש, המציג באור מגוחך את 
הוקם  הקמפיין  במסגרת  קרי.  ג'ון  של  ה"יצירתיים"  הפתרונות 
אתר אינטרנט עבור "חברת ג'ון קרי פתרונות בע"מ", אשר פועלת 
"אין לנו פתרונות טובים, אבל חייבים לעשות  בהתאם לסיסמה: 
המגלם  שחקן  נראה  בהם  סרטונים,  הוצגו  באתר   . משהו..." 
יום.  היום  בחיי  המתעוררות  לבעיות  פתרונות  שמוצא  קרי,  את 
פתרונות שמביאים – כמובן - להחמרת המצב. באחד הסרטונים 
ברחבי  המזויף  קרי"  "ג'ון  של  מסעו  את  המלווה  כתבה  מוצגת 
ומציע  נואם  ותל אביב, שם הוא  ירושלים, בקעת הירדן   – הארץ 
פתרונות מדיניים לא ריאליים. עוד באתר: סדרת סרטוני אנימציה 
בהיסטוריה  אירועים  על   - לא"   אמרה  "כשישראל  משעשעים: 
מבלי  אמריקאים  לחצים  מול  עמדנו  שבהם  ישראל  מדינת  של 
להתקפל, מבלי לשלם מחיר של ממש למרות האיומים;  "אין עם 
מי לדבר" – סרטון המבהיר את חוסר הרלוונטיות של ה"פרטנר" 
בצד הערבי, ו"עושים סדר במזרח התיכון" – על סדרת ההסדרים 

והכישלונות של האמריקאים במזרח התיכון.  במסגרת הקמפיין 
נתלו גם שלטי חוצות ענקיים מול קריית הממשלה בירושלים עם 
ציטוטים של יצחק רבין ואריאל שרון המביעים התנגדות למהלכים 
דומים לאלו שמציע קרי. הקמפיין זכה לסיקור של עשרות ערוצי 
בממשל  כולל  גדולה,  לחשיפה  וזכה  ובעולם  בישראל  תקשורת 
האמריקאי, כאשר המסר: ממשל אובמה וקרי מגלה חוסר הבנה 

מתמשך במזרח התיכון.

המאבק בהקפאה השקטהמתנחלים מעבר לים
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שוברים את החרם

מפעל  על  עוברת  בניה,  מכרזי  להוצאת  ההצלחות  למרות 
ההתיישבות שנה קשה בתחום הבניה. בהחלטה חד צדדית של 
ראש הממשלה נעצרו כל הליכי התכנון לתוכניות בינוי עיר )תב"ע( 
במנהל האזרחי, וכן הוקפאו מכרזי הבניה בהתיישבות העירונית 
ובירושלים. במהלך השנה יחד עם המשא ומתן המדיני ואף לאחריו 

אינטנסיבית  מערכה  יש"ע  מועצת  ניהלה 
נגד ההקפאה השקטה. כחלק מהמאבק, 
תחת  בעיתונים  ענק  מודעות  פורסמו 
נתניהו  של  השנייה  "ההקפאה  הכותרת 
ראשי  של  ציטוטים  עם  אותנו"  חונק  זה   –
הממשלה  לראש  הקוראים  הרשויות 
מדובר  השקטה.  ההקפאה  את  לעצור 
בהקפאה חמורה שלא הייתה בעבר, ללא 
הגבלת זמן ולא נערך עליה שום דיון מסודר 
נערכה  זאת  לאור  בכנסת.  או  בממשלה 
בעניין  הממשלה  ראש  עם  נוקבת  פגישה 
ולמרות ההבטחות עדין לא נראות תוצאות 

זו  הקפאה  על  היום  לסדר  לעבור  נוכל  לא  בשטח.  אפקטיביות 
הבניה  הרשויות.  ראשי  כל  עם  יחד  בעניין  לפעול  ממשיכים  ואנו 
וההתפתחות הן בנפשנו והן המפתח לעתיד ההתיישבות, ונפנה 

לכך את מירב המשאבים והמאמצים גם בשנה הבאה.

המאבק בהקפאה השקטה

הרחבה  וההסכמה  בהתיישבות  ההתפתחות  המשך  עם  יחד 
עתידה  את  שיסכנו  מדיניים  מהלכים  נגד  הישראלי  בציבור 
ציבור  על  המתקפות  את  השמאל  ארגוני  העצימו  המדינה,  של 
כלכליים  קמפיינים  מוצרים,  על  לחרם  קריאות  המתיישבים. 
אנטי-ישראלים  ארגונים  עם  פעולה  שיתופי  הנסיגה,  לעידוד 
עודפת  השקעה  כביכול  על  מעוותים  דו"חות  הוצאת  בעולם, 
חלק  היו  העם  חלקי  בין  שנאה  ללבות  וניסיונות  ושומרון  ביהודה 
בוויכוח  מדובר  לא  כבר  השנה.  התמודדנו  עמה  מהפעילות, 
הרגיל בין שמאל לימין אלא במהלכים המייצרים דה-לגיטימציה 
לתושבים ולמפעל הציוני החשוב של ההתיישבות . התשובה לכך 
היא בהמשך העשייה הלאומית למען מדינת ישראל ובשמירה על 
יהודה ושומרון כנכס כלכלי חשוב להמשך החיים התקין בכל חלקי 
הארץ. רק המשך התפתחות  הישובים ונוכחות ישראלית במרחב 
יעניקו את הביטחון הרצוי למרכז הארץ  יהודה שומרון והבקעה, 
בעוטף יהודה ושומרון, ישמרו על נתב"ג כעורק המרכזי לכלכלת 
ישראל, יעלו את היצע הבניה ויוזילו את מחירי הדיור במדינה, יסיעו 
יהודה  ולערביי  לישראלים  הכלכלית  והרווחה  התעשייה  לפיתוח 
אלו,  בנושאים  יש"ע  במועצת  שערכנו  מחקרים  כאחד.  ושומרון 

הופצו לציבור תוך הדיפת השקרים והעיוותים של ארגוני השמאל, 
יחד עם פעילות תקשורתית ענפה להצגת האמת. אולם אין בכך 

די, ובשנה הקרובה בע"ה נתמקד יותר בנושאים אלו.

 - עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 הפצה: מקור ראשון
יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן תמונות: הלל מאיר, מאיר ברכיה, גרשון 
אלינסון, מוא"ז גוש עציון, שחר כהן, עמיחי מעטוף, מרים צחי הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ 

 perla@myesha.org.il :לתגובות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i lאין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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בחזית התקשורת וההסברה 
ותקשורת  להסברה  הרביעי  יש"ע  כנס  את  לקיים  זכינו  השנה 
דוברים,  מנכ"לים,  רשויות,  ראשי  בהם  משתתפים  מאות  עם 
גדעון  הפנים  שר  פתח  הכנס  את  הסברה.  ואנשי  ארגונים  ראשי 
בשידור  מיוחד  פאנל  נערך  ולראשונה  שקד,  איילת  וח"כ  סער 
ת'פה  סותם  לא  והתוכנית  גלי-ישראל  רדיו  בשיתוף  מהכנס  חי 
בהשתתפות אראל סגל דרור זרסקי ושלום ירושלמי. במהלך היום 
התקשורת  אנשי  מבכירי  וסקירות  הרצאות  המשתתפים  שמעו 
וההסברה בארץ – ד"ר גיא בכור, אודי סגל, ד"ר יועז הנדל, אריאל 
ד"ר  ניסן-פרידמן,  הילה  סעדה,  דודו  הוברמן,  חגי  חן,  ניצן  כהנא, 
עדית סולברג ועוד. הכנס זוכה מדי שנה לתהודה רבה ומחזק את 
עבודת ההסברה של ארגוני הימין ואנשי ההתיישבות. כנס חשוב 
השנתי  המפגש   - לעיתונות  אילת  כנס  הוא  השתתפנו,  בו  נוסף 
החשוב ביותר של אנשי התקשורת בארץ, בהשתתפות כ-1,500 

עיתונאים ובכירים. השנה בלטה במיוחד משלחת גדולה שהגיעה 
השונות,  הרשויות  של  ודוברים  נציגים  שכללה  מיש"ע,  לכנס 
אריאל,  מאוניברסיטת  לתקשורת  סטודנטים   12 של  קבוצה  וכן 

שהשתתפו בחסות מועצת יש"ע בסיקור האירוע.

דואגים גם לסטודנטים

עושים ציונות

שומרון  ביהודה  להתיישבות  צעירים  סטודנטים  ארגון   - קדמה 
ובקעת הירדן הוקם השנה לטובת הדור הצעיר, וכבר רושם הצלחה 
הרשויות  ראשי  ובדחיפת  אמנה  ותנועת  המועצות  בסיוע  רבה. 
הוקמו השנה שני כפרי סטודנטים חדשים בישובים מעלה אפרים 
ורימונים שהצטרפו לכפרים הקיימים במגדלים ובאיתמר. בראש 
לאות  ללא  שפועלות  אזולאי  ודרור  כהן  תיראל  עומדות  הארגון 
ובהצלחה גדולה, וכבר השנה כ-100 סטודנטים עברו להתגורר 
בכפרי הסטודנטים ברחבי יהודה ושומרון. בשנה הקרובה ובמהלך 
שנת הלימודים יפעלו הסטודנטים בישובים בפעילויות קהילתיות 
ועבודות  אירועי קהילה  וילדים,  נוער  שונות הכוללות עבודה עם 
ניתן  נוספות. לשנה הבאה כבר מתוכננים לקום כפרים נוספים. 

לעקוב אחר החדשות האחרונות בדף הפייסבוק של קדמה. 

תנועת ישראל שלי, אותה הקימה מועצת יש"ע לפני כחצי עשור, 
הוסיפה לגדול גם השנה, בקצב מסחרר: לא פחות מ-140 אלף 
שנחשבת  שלי,  ישראל  של  הפייסבוק  דף  את  אוהדים  גולשים 
חברי  בישראל.  המובילים  האידיאולוגיים  הפייסבוק  מדפי  לאחד 
ישראל שלי שותפים מדי יום בפעולות קטנות וגדולות ברוח ציונית, 
המשך  השנה:  שבלטו  הפעולות  מאות  בין  ויהודית.  ישראלית 
הפלסטינית,  לרשות  כמחווה  המחבלים  שחרור  נגד  המאבק 
"חזקים  קמפיין  גיבור",  שלי  "אח  צה"ל  לפצועי  ההצדעה  מיזם 

הפצת  וכן  איתן,  צוק  מבצע  בתקופת  ישראל  עם  לעידוד  ביחד" 
שורה של סרטוני הסברה בעברית ובאנגלית שזכו למאות אלפי 
שלי"  "ישראל  עכשיו  חפשו  הצטרפתם?  לא  עוד  ביוטיוב.  צפיות 

בפייסבוק!


