מאת י .ג-ן
שמונים ואחת שנים חלפו מאז רכש איש
העסקים היהודי מר אלישר ,את הקרקע.
מדובר היה בשטח בן שש מאות דונם אשר
שכן באזור היישוב אבו גוש .מר אלישר,
שנודע כאיש בעל אמביציה ,מעוף וחזון,
תכנן להקים עיר סואנת בשטח שרכש .את
הקרקע רשם על שם "חברת קריית יערים
בע"מ" וזאת לזכר קריית יערים המקראית
ששכנה באותו אזור ,המקום בו שכן ארון
הברית לאחר שחרורו משבי הפלשתים.
אלא שהשנים הבאות שיבשו את התכניות
היפות.
במסגרת "המרד הערבי הגדול" התנגדו
הערבים בכל תוקף לבנייה של יישוב יהודי
באזור .וממילא ,לנוכח המצב המתוח לא
ממש היה סיכוי לכך שמישהו יעיף מבט
לעבר בית ,ולו גם בחצי חינם ,שייבנה במקום
שומם כל כך ,לצד יישוב ערבי גדול.
וכך ,חלפו ארבעה עשורים ,כשהיער ממשיך
לקשט את הגבעה ,הצופה ממעל על הדרך
לירושלים.

קריית יערים  -טלז סטון
תשל"ה היא שנת המפנה.
קריית טלז סטון עלתה על המפה בדיוק
במקום בו חשב מר אלישר להקים את "קריית
יערים" ,כשהיא מאחדת בשמה את העיר טלז
הליטאית ,בה שכנה הישיבה המפורסמת,
ואת אירווינג סטון ,יהודי בעל לב חם ,שתרם
את הכסף לבניית היישוב .הבתים הנאים
שצצו על הגבעה הירוקה התאכלסו עד
מהרה ,והקריה הפכה לעובדה קיימת.
משפחות רבות שביקשו להן מקום מגורים
עם צביון חרדי ושקט תקעו כאן יתד .אנשים
ממזרח וממערב מצאו כאן פינה מיוחדת
במינה ,וגם בית ההחלמה ליולדות אשר תר
אחר מקום בעל אוויר הרים מבריא ,הרחק
משאון העיר והמולתה ,החליט להקים כאן
את המבנה החדש והמפואר שלו.
בהתמדה ,בשקט וביסודיות התפתחה
הקריה ,גדלה וכבשה לה מקום של כבוד
בקרב הריכוזים החרדיים ,וכך ,בשנת תשנ"ב
– הוכרזה כמועצה מקומית.

התפתחות עקבית
בהתמדה ,בנחישות וביסודיות ממשיכה
קריית יערים היא טלז סטון לצמוח ולהתפתח,
לבנות ולהיבנות ,כאשר גם מכביש ירושלים
תל אביב ניתן לחזות בבניינים החדשים

והנאים הצומחים בקריה ומרחיבים את
גבולותיה.
בכל שנה נוספות כאן משפחות ,נולדים
כאן ילדים ונבנים בניינים חדשים
למגורים.
צמיחה של  2.2%בשנה אינה מערערת
את מבנהו השלו של המקום ,אולם
היא מסמנת גידול קבוע ויציב וקובעת
בהתמדה עוד ועוד פינות חמד ,עוד
רחובות ופנים חדשות.
וכך ,כאשר אל  3000התושבים נוספים
מדי שנה עוד כ 60-חדשים ,הרי שאין כל
פלא שקריית יערים רשמה לה מקום של
כבוד על מפת ההתיישבות החרדית.

עוד אבנך ונבנית

קריית יערים מובילה בהשקעה בחינוך
מנתונים שפורסמו בתקשורת מסתמן כי
"קריית יערים – טלזסטון" עומדת בראש
טבלת הרשויות החרדיות ,עם השקעה של
 2,988ש"ח לתלמיד.
ההשקעה לתלמיד לשנה בשקלים:
₪ 847
ביתר עילית
₪ 1094
מודיעין עילית
₪ 1272
אלעד
₪ 1441
בני ברק
₪ 1697
רכסים
₪ 2328
ירושלים
₪ 2372
בית שמש
₪ 2988
קריית יערים
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בית הספר

מי שביקר בטלז סטון לפני חמש שנים יגלה
כי מה שהיה אז כבר אינו נכון להיום ,ומה
שנכון להיום כבר יהיה היסטוריה בשנה
הבאה...
גבולות הישוב הקטן התרחבו מאוד ונוספו
לו שכונות חדשות.
"אחוזת יערים" למשל ,היא שכונה חדשה
ונאה ,שכבר עתה מאוכלסת במשפחות
אברכים בני תורה .שכונה זו ,עדיין לא אמרה
את דברה האחרון והיא צפויה להתפתחות
בניה נוספת ,של כ 40-מבני קוטג‘.
שכונה חדשה נוספת הולכת ונבנית במרכז
הרחובות הרב בלוך והרי"ף .רמת הבנייה
של השכונה גבוהה ביותר והיא גם כוללת
מערכת חדישה של צינורות מים וביוב.
במרכז השכונה יוקם פארק מרכזי גדול
ומושקע ,שישרת את כלל תושבי הקריה
ובנוסף ,יוקם בה מבנה חדיש למעון יום ושני
גני ילדים ,שישמשו את המשפחות שיבואו
להתגורר בשכונה זו.
כמו כן ,הקצתה המועצה שטח גדול באזור,
המיועד לבניית שני בתי כנסת מפוארים
ומרווחים ,ובהם מקומות למאות מתפללים.
במקביל ,המועצה אינה זונחת את התושבים
הוותיקים של קריית יערים ,ואף צורכיהם
זוכים כל העת לתשומת לב מרובה.

כך ,בתחילת השנה ,חנכה המועצה מבנה
מפואר לבית הספר "בית יעקב אהל חסיה"
לבנות .מבנה בית הספר מכיל  16כיתות
לימוד מרווחות ומשודרגות ,חדרי ספח
ומחשבים.
בנוסף ,בימים אלו מסתיים שלב התכנון
לקראת הקמת מבנים למעון יום וגן ילדים
בקריה.

חנוכת בית הספר

רווחת התושבים כוללת גם דאגה לצרכים
קהילתיים מגוונים וכך ,ממש בימים אלו,
מוקם במבנה הפיס לנוער )ברח‘ הרי"ף(
חדר לפעילות בריאותית ,שיכיל ציוד מגוון
ומשוכלל בתחום הבריאות ,ובנוסף יוקם
בבניין הפיס מרכז חירום חדש ,שיופעל
בשעות חירום ,מצוקה ובזמן מלחמה רח"ל.
מרכז החירום ,הנמצא בשלבי גמר ,יצויד
במכשור מתקדם וחדיש כמו :מערכות
לניטור אוויר ,מערכי תקשורת תת קרקעית
ועוד.
עוד מתכננת המועצה המקומית לבצע,

ממש בעתיד הקרוב ,שיפוץ והרחבה של
הכבישים ברחובות הרב בלוך והרי"ף ,שיפוץ
והרחבה של המקווה בשכונה ,שיפוץ של
גן המשחקים ברח‘ אבינדב בעלות של
כמאתיים אלף שקלים ואם לא די בכך ,הרי
שבאזור "פסגת יערים" ייבנה בקרוב פארק
נוסף לילדי השכונה.
בנוסף ,מתעתדת המועצה להתחיל
בשבועות הקרובים פרויקט של שיפוץ
ותיקון המדרכות ביישוב ובמסגרת שיפור
פני העיר נבדקות

הכיתות קטנות יותר זוכה כל ילד ליחס
אישי ומסור.
בצד הגנים פועלים בישוב גם 14
משפחתונים ל 70-פעוטות עד גיל 3
ומעון יום שהורחב ושופץ ונותן כיום
מענה לכ 80-ילדים ,כ"י.
אלא שבקריית יערים עדיין לא
מסתפקים ביש ומנסים גם ליצור
יש מאין ,כך אנו מוצאים שיעורי
תורה רבים ,תכנית אירועים שנתית
המיועדת להעשרה לבנות הנעורים
ומהווה מפגש משמח ומהנה מדי חודש
בחודשו ,כנסי התעוררות והעשרה
לנשים בהם משולבים טובי המרצים,
תוכניות אטרקטיביות וחווייתיות
בתשלום סמלי ,מועדון לבני גיל הזהב,
חוגים שונים ועוד.

איכות חיים
כרגע תכניות
לשדרוג הכיכרות בכניסה ליישוב.
יצוין כי ראש המועצה ,הרב אברהם רוזנטל,
פעל רבות למען קידום תכניות בניית המחלף
בצומת קריית יערים ,וכדי לזרז את הבנייה
בשטח ,מימנה המועצה חלק מן התכניות
ולא בכדי!
כך ,בעקבות הפעילות הנמרצת יזכו תושבי
קריית יערים והאזור כולו ,לקראת חג הפסח
הבעל"ט ,למחלף מיוחד ,שיאפשר פניה
מאזור המרכז ישירות לצומת קריית יערים
ויתרום להגעה נוחה ומהירה לתוככי היישוב
ויציאה בטוחה לכיוון ירושלים.
התכנון החדש כולל גם מעבר תת קרקעי
מיוחד שיאפשר לתושבים ולמטיילים גישה
בטוחה לאזור ההרים ותצפית לעבר נוף
עוצר נשימה מול טלז סטון.

חינוך בראש
כמועצה מקומית חרדית ,ניצב החינוך בראש
סולם העדיפויות .תקציבים ,מבנים והשקעת
משאבים רבים ,מאפשרים לילדי הקריה
ללמוד בכיתות שכולן תקניות ,ראויות,
משופצות ומרווחות דבר שממש לא מובן
מאליו במקומות אחרים!
ראש המועצה הוותיק והמסור ,הרב אברהם
רוזנטל ,דואג לכך שמוסדות התורה והחינוך
ביישוב ייהנו ממבנים קבועים ,ועם הגידול
הטבעי הרי שכל מוסד בתורו זוכה במבנים
חדשים ואחרים זוכים בשיפוץ ושדרוג עם
מיטב הציוד.
את שנת הלימודים תשע"ה פתחו במקום
עם יותר מ 2,000-תלמידים כ"י ,שהחלו את
לימודיהם במוסדות ששופצו ממש לאחרונה.
עם תחילת שנת תשע"ה נפתח גם הגן
השמיני של רשת "גני בית יעקב" ,וכיתר גני
הילדים ביישוב צויד גם הוא במיטב הציוד
ובמשחקים דידקטיים החשובים להתפתחות
הילדים .פתיחת הגן אפשרה גם להוריד את
מספר הילדים בגנים הקיימים ,וכמובן ,כאשר

הצמחיה הירוקה והנוף ההררי המקיף
את הישוב ,בצד מיקומו הגבוה
מבטיחים אוויר נקי ונעים ומזג אוויר
מבריא.
האווירה המיוחדת במקום מעניקה
אטמוספרה רוחנית וערכית ,כאשר
המועצה ובראשה הרב אברהם רוזנטל,
פועלת בראש אחד עם התושבים,
קשובה ומבינה את צרכיהם ועמלה כל העת
על רווחתם.
ודוגמאות בהחלט לא חסרות!

ממש כמו בערים הגדולות :מוקד 106
במסגרת שיפור השירות לתושב ,השיקה
מועצת קריית יערים את מוקד 106
שמקבל פניות ,מתעד ומעביר אותן
לגורמים הרלוונטיים במועצה להמשך
טיפול.
המוקד הפך חיש מהר לכתובת ראשונה
במעלה לפניות המטופלות בעדיפות
גבוהה ,בשל התיעוד ויכולת המעקב עד
לביצוע ע"י הגורמים הרלוונטיים.
מוקד  106מהווה קשר ישיר לתושב עם
המועצה ומטפל בכל מה שתרצו ,החל
מתחזוקה ושיפור פני העיר ,דרך פיקוח
עירוני ,חינוך ותרבות ,שירותים חברתיים,
תברואה ,גביה ותחבורה וכמובן ,פניות
כלליות.
"עובדי המועצה הם משרתי הציבור
השמחים לסייע ככל הניתן ,כל אחד
בתחומו ובתפקידו" מצהיר ראש המועצה,
הרב אברהם רוזנטל ,הצהרה שיש לה
כיסוי מלא!

מלגות למאות רבות של אברכים ובני ישיבות
במסגרת "ישיבות בין הזמנים".
ואלו רק דוגמאות בודדות שמלמדות על
הכלל!

דרך צלחה!

אתר בניה

כך אנו מוצאים) ,ובאיזה מקום תמצאו עוד
מועצה שכזו?( שהמועצה דואגת לאספקת
מסכתות עדכניות ללומדי ה"דף היומי",
לחלוקת שקיות ממתקים )פעקלאך( לכל
אלפי הילדים הן בשמחת תורה והן בשבועות,
ולטיפול אינטנסיבי בגינות הנוי הנמצאות
כאן לרוב קודם שנת השמיטה.
כיישוב עם נשמה מהווה שמחת בית
השואבה המרכזית  -אירוע אהוב עם ותק,
והיא מאורגנת ע"י "תנועת הנוער של טלז
סטון  -מתמידים תורת חיים" בחסות מלאה
של המועצה המקומית.
בצדה משתתפת המועצה גם במימון של
שמחות בית השואבה ממוקדות ,הנערכות
בבתי הכנסת ברחבי היישוב.
המועצה גם דואגת למשל ,לחלוקת ענפי
דקל לסכך ,להצבת פחי שמיטה מהודרים
במקומות מתאימים ,ולמיפוי של השתילים
והעצים בקריה לקראת השמיטה ,כאשר
כל טיפול נחוץ נעשה על פי הכוונת המרא
דאתרא שליט"א .המועצה שותפה במימון

הנסיעה מקריית יערים לבני ברק או
לירושלים דומה כיום כמעט לנסיעה
שכונתית ,כאשר קווי האוטובוסים מהירים
ואמינים ונותנים מענה הולם ונוח לתושבים
הזקוקים לצאת בקביעות מן היישוב ,מדי
יום.
עם אצבע על הדופק ,עוקבים כל העת
במועצה אחרי הזמינות והתדירות של
האוטובוסים ודואגים גם להגביר את
תדירותם בעת הצורך .כך במשך כל השנה
עומדים נציגי המועצה ומחלקת פניות
הציבור שלה בקשר רצוף עם נציגי חברת
"סופרבוס" ,כדי ולמצוא פתרונות תחבורה
מתאימים לתושבים בתקופות עמוסות
ובשעות מתאימות.
בד בבד ,ממשיכה המועצה בפעילות מול
משרד התחבורה ,זאת כדי להסדיר קווי
אוטובוסים ליעדים נוספים ברחבי הארץ.
כך ,הושק לאחרונה קו  191המגיע ישירות
למודיעין עילית.
אין ספק כי קריית ערים – טלז סטון משלבת
בתוכה איכות סביבה ,איכות של תושבים
ומקום שעונה לקשת הצרכים הייחודיים
למשפחה החרדית .לכן ,אין כל פלא
שמשפחות רבות בוחרות בקריית יערים
כמקום לבנות שם את בית החלומות שלהן,
וליהנות מן האוויר ומן האווירה החרדית
הבלתי מתפשרת.

