
 14/12/2017תשע"ח , נר שני לחג החנוכהכ"ו כסלו חמישי יוםבס"ד, 
 
 

 לכבוד
 שר הפנים

 הרב אריה מכלוף דרעי
 ירושלים 

בצע איחוד רשויות ביו"ש.המדובר בכוונה לאיחוד של שקול לאנו הח"מ, ראשי המועצות ביו"ש, שמענו לאחרונה על כוונתך ל .1
פירוד שני ישובים מהמועצה אזורית שומרון )שערי תקווה ועץ אפרים( וצירופם -שתי מועצות מקומיות )אלקנה ואורנית( וניתוק

 לאיחוד. 
 

 אנו קוראים לכב' השר, שלא לקבל החלטה שכזו. .2
 
כפי שמפורסם בכלי התקשורת, עיר שקמה יש מאין, שהרי עליה כולנו הרי אין מדובר באמת בהקמת עיר חדשה בשומרון  .3

ישובים קיימים לכדי ישות  4של  היינו גומרים את ההלל ונושאים את כל המעורבים על כפיים. אלא עסקינן בפועל ב״איחוד״
 לית אחת.אניציפומ

 
וד אנו זועקים זה שנים על הקפאת הבניה לא די שההתיישבות לא תרוויח מכך מאומה אלא אף ייגרם לה נזק חמור ורב. בע .4

שהיא עוול משווע מאין כמותו, כעת תיווצר מראית עין ומיצג שווא של בניה והתרחבות שרק יגרמו לתחושת התבשמות 
 ואשליה שהצרכים של ההתיישבות מסופקים.

 
זור של בניה או אישורים דבר זה רק יחבל במאבק הנחוש שלנו לאשר בניה רחבה ומשמעותית ביהודה ושומרון ולא מיח .5

 קיימים.
 
אנו זקוקים להשפעתך הטובה כדי להקים באמת עיר חדשה בשומרון, ביהודה, בבנימין או הבקעה. זאת, בנוסף להרחבות  .6

 היישובים הקיימים. רק זה יוכל לסגור פערים של שנים ולחזק את ההתיישבות.
 
שויות, אשר אף אין ביניהן רצף גאוגרפי. רוב עתודות הקרקע בין בנוסף, אנו רואים במהלך כולו ניסיון מלאכותי לאיחוד ר .7

היישובים משויכות כבר כיום לאחת המועצות כך שהכרזת רשות מאוחדת לא תעודד בנייה נוספת, מה עוד שכידוע שיקולים 
 מדיניים מנחים זאת ולא הגדרת "עיר" או "מועצה".

 
יתר על כן, כפי שהתריע הממונה על מחוז יו"ש במשרד הפנים מר אבנר כהן, המדובר בתקופת בחירות שכלל המועצות  .8

ביו"ש כבר נמצאות בתוכה. החלטה במועד זה תהווה פגיעה בזכות הדמוקרטית של כלל התושבים ותהווה פגיעה במנהל 
 התקין. 

 
ביו"ש, קוראים לכב' השר להסיר את הנושא מסדר היום ועומדים כחזית אנו הרואים לנגד עינינו את טובת כלל ההתיישבות  .9

 אחת בנושא זה.
 

)שמות החותמים לפי א"ב( !בברכת חג אורים שמח  
 
 

 יוחי דמרי חננאל דורני עזרא גרשי אברהם בן יוסף דוד אלחייני שי אלון יוסי אברהמי
ראש מועצה 

מקומית גבעת 
 זאב

ראש מועצה 
מקומית בית 
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מועצה ראש 
אזורית בקעת 
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ראש מועצה 
 מקומית קדומים

ראש מועצה 
-אזורית הר

 חברון
       

 אסף מינצר שלומי לנגר שלמה ללוש מלאכי לוינגר יגאל להב בני כשריאל אריה כהן
ראש מועצה 
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מאיר  אבי רואה שלמה קטן חן פיליפוביץ אבי נעים
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  אלי שבירו

ראש מועצת 
 -בית אריה 
 עופרים

ראש מועצה 
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