שבת ראש השנה | 1796
א׳ תשרי תשפ״א | 19.9.2020

במה להגות תורה,
מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
המערכת מברכת
את כל בית ישראל
בשנה טובה ומתוקה!

סליחות למרגלות מערת המכפלה בימי קורונה (צילום :אלימלך קרזן)
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תקיעת שופר
בזמן 'קורונה'
הלכה וטכנולוגיה
בחיי המעשה

4

להיות יהודי
בין מחשבה למעשה

12

דבש טעים במיוחד
מסביב לשולחן השבת

יש״עמדה

מועצת יש״ע

לתושבינו ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן ,ולידידי ההתיישבות בכל רחבי הארץ ובתפוצות
סיימנו שנה נוספת מלאת פעילויות ואתגרים,
בה פעלנו במגוון נושאים על מנת לקדם את האזור
לעתיד מבטיח ,על בסיס העבר המפואר שלנו כאן
וההווה המאתגר.

ובלי ישובים מבודדים" .הודענו בצער רב כי לא נוכל
לתמוך במתווה בו מופיעה הסכמה למדינה פלסטינית,
גם אם משמעותו וויתור זמני על ריבונות חלקית.

בערב ראש שנה תשפ”א אנו
גאים ביותר מ 470,000-ישראלים
שבחרו לחיות כאן ,ובשיעור הצמיחה
הדמוגרפית שעומד בעשור האחרון
על  4.1%גידול ממוצע לשנה .גם
השנה ניתן לציין בסיפוק שהאזור
ממשיך לצמוח ולפרוח ,בתושבים,
בבתים ,בתשתיות ובהתפתחות
כלכלית.

אנו עדים לתחילת עבודות בכבישים כמו
לב יהודה (עוקף אל ערוב) ,עוקף חווארה,
מנהרות חדשות לגוש עציון ,כביש  ,55כביש
 ,60כביש  446ועוד .הוצגו בפנינו
תוכניות האב לחשמל ולמים
לעשרות שנים קדימה ,חלקן
כבר מתבצעות בשטח.
עברנו שנה מטלטלת,
בתחומים רבים .נגיף הקורונה
פגע בבריאות הגוף והנפש,
יחד עם פגיעה ביציבות
הכלכלית במדינה .נראה כי
מגיפה זו תלווה אותנו גם
במהלך שנה הבאה.
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בכל צעד ושעל אנו מבינים את
גודל האחריות המוטלת על כתפינו,
כשליחי הציבור בחבלי ארץ התנ"ך
ההיסטוריים .לאור זאת הצבנו
לעצמנו מטרות מרכזיות ברורות
החלת הריבונות ופיתוח תשתיות
האזור להבאת מיליון תושבים.
השנה חלה התקדמות מבורכת גם
במטרות אלו.

ל צ ע ר נ ו  ,בש ב ו ע ו ת
ה א ח ר ו נ י ם ה תק ב ל ה
החלטה נוספת של בג”ץ נגד
ההתיישבות בנושא מצפה
כרמים .בפסק דין ללא צדק
וללא היגיון ,בהחלטה של שני
שופטים מול אחד ,נהפכה
החלטת בית משפט המחוזי
ונפסק שיש להרוס את רוב
היישוב .אנו מחזקים את ידי
התושבים בימים אלה ונפעל
יחד איתם לחיזוק וצמיחת
היישוב.
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לפני שנים מעטות היה נושא
הריבונות רעיון הנישא בליבם של
מספר מצומצם מאוד של אנשים
בעלי חזון .כיום זהו נושא מרכזי
עליו דנים ראש הממשלה ונשיא
ארה"ב .השאלה כיום אינה אם
תהייה ריבונות ,אלא מתי תהייה
ועל איזה שטח .מדובר בהתקדמות
חשובה בתודעה הישראלית והעולמית.
בשנה האחרונה נעשה ניסיון להביא ריבונות
יחד עם הסכמה ישראלית להקמתה של מדינה
פלסטינית ח"ו .יצאנו נגד מהלך זה ,ביקשנו "ריבונות
עושים נכון – בלי מדינה פלסטינית או הקפאת בניה,

לפני מספר שבועות הודיע ראש הממשלה כי
הריבונות אינה עומדת עכשיו על הפרק .אצלנו היא תמשיך
להיות חזון מעשי להכרה בנוכחותנו כאן לנצח נצחים.
בתחום פיתוח התשתיות האזוריות ראינו התקדמות
בשנה זו ,למרות חוסר הוודאות שנבעה ממערכות
הבחירות וממשלה לא יציבה.

הכל בס״ד

זמני כניסת ויציאת החג

שבת ראש השנה
הדלקת נרות ליל ב׳ ראש השנה
בשעה  19:20בכל הארץ

גולן

18:07
19:10

נישא תפילה בתקווה
לקראת שנה חדשה ,שנה של
התיישבות ופריחה ,בריאות
וכלכלה טובה.
תחל שנה וברכותיה.
דוד אלחייני
יו״ר מועצת יש״ע

יגאל דילמוני
מנכ״ל מועצת יש״ע

ארוע?
מזל טוב! יש לכם
כולם כבר תרמו לנו-למנהג סעודת עניים
תירמו ותזכו וגם תשמחו
בהמלצת הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
(כפורסם באתר המאובטח).

חיפה

18:11
19:18

קרן הצדיק ע"ש רבי אריה לוין זצ"ל
שע"י תנועת מחשבת הדור
בהתרומות לעמותה מוכרות למס
0525-1000-99 | 02- 6513111

תל אביב

18:20
19:18

ירושלים

18:5
19:16

הנהלה ראשית :אליעזר הלוי  14קרית משה ירושלים
התורמים יקבלו מצוה וגם מגנטים ברכת האורח לחלק בארוע
.וגם רפרודוקציה  -ציור רבי אריה לוין זצ"ל ממילות הספר

בהמלצת הרב אריה שטרן ,הרב דב ליאור והרב חיים דרוקמן

באר שבע

18:23
19:18

אילת

18:18
19:17

מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י
 //הוצאת העלון בתמיכת משרד החינוך
 //בניהול
 //מו״ל
 //עורך :שי סימינובסקי  -מכון צומת ,טל //0523121097 :עורך משנה :אלנתן זכריה  -מועצת יש״ע
 //עיצוב :סטודיו ׳גל אורן לרנר׳
 //לפרסום מודעות // 054-9000871 :הפצה :׳מקור ראשון׳ ,יוסי052-8908518 :

העלון לעילוי נשמת הרב ישראל רוזן זצ"ל ,מייסד מכון צומת

מה קורה?
חדשות יהודה ,שומרון ובקעת הירדן
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 1מתקדמים בבית אל בבית אל השיקו השבוע
תוכנית חומש לפיתוח היישוב – "בית אל  ,"2025שבסופה
אמורה בית אל להפוך לבירה של אזור בנימין .במסגרת
הגבלות הקורונה נאלצו לוותר באירוע על הגעתם של
השרים וחברי הכנסת שהיו אמורים להגיע ,והסתפקו
באירוע מצומצם בו התקבצו עובדי המועצה להשקת
התוכנית .על פי התכנון ,בית אל תמנה מעל ל 10-אלף
תושבים ,ושטח המועצה יכלול אזורי תעשייה ,היכל
תרבות ,דיור מוגן לגיל השלישי ועוד שלל פרויקטים
שיצאו לפועל .כל זאת במטרה להפוך את היישוב למוקד
של מצוינות בתחומי הרוח ,החינוך ,התרבות והקהילה.
ראש מועצת בית אל שי אלון" :בית אל מסתערת קדימה
ולא מחכה לאף אחד .אנו ישבנו ותכננו בקפידה את
העתיד שאנו רוצים בשביל בית אל וגיבשנו תוכנית נהדרת
עם חזון גדול .כעת כל שנותר הוא להמשיך בעשייה בה
כבר התחלנו ולהפוך את החלום למציאות ואת בית אל
לבירת בנימין פורחת ומשגשגת".
 2עוזרים לעסקים מועצה אזורית מטה בנימין
ממשיכה לתמוך בעסקים באזור .הפעם במסגרת
פרויקט " 10של מבצע" שמובילה היחידה לקידום
עסקים במועצה ,בעלי עסקים מציעים הנחות של
עשרה אחוזים או עשרה שקלים בקנייה באמצעות
הקניון האינטרנטי שהושק לא מזמן .בין היתר ,חולקו
אלפי קופונים לתושבי בנימין בשווי של  250שקלים.
מנהלת היחידה לקידום עסקים שרון קליף אומרת כי
התגובות של בעלי העסקים בתקופה הזו שווים את
כל ההשקעה .ראש המועצה ישראל גנץ בירך" :נמשיך
ללוות את העסקים ונשתדל לתת להם כוח .כל שקל
שעובר אליהם מחזק את התושבים ואת השוק שלנו".
 3משחק ילדיםהמועצה המקומית קריית ארבע-
חברון חנכה השבוע גן משחקים חדש בהשקעה של
מאות אלפי שקלים לטובת תושבי וילדי הקריה .את
המתקנים בגן הזה בחרו התושבים בעצמם ,יחד עם
מנהל אגף שפ"ע במועצה חגי גלס ,שבשיתוף פעולה
מיפו את ההעדפות ובחרו את המתקנים המרשימים.
ראש המועצה אליהו ליבמן אמר ,כי אין עת טובה מזו
כדי להתחדש ולהביא קצת אור ושמחה לילדי קריית

ארבע" ,אני גם רוצה להודות ליחידה הקהילתית ,לאורית
מורעלי ולרעות רום על גיבוש הקהילה המקסימה שסייעו
בהקמת שכיית החמדה הזו בתוך הקריה .הקריה בשנה
האחרונה זינקה קדימה בהתחדשות ובמבני הציבור
שהעמידה לרשות התושבים ,זה לא סוף פסוק וממש
בימים אלו אנחנו עמלים על בנייה של גן משחקים חדש
ומרשים לטובת תושבי שכונה נוספת בקריה שיתווסף
לשלושת הפארקים שבנינו בשנה האחרונה".
 4לאורו של עתניאל תלמידי הישיבה התיכונית
בעתניאל מתחנכים לאור דמותו המיוחדת של עתניאל בן
קנז .כדי להתחבר לדמותו גם דרך הרגלים ,יצאה השבוע
הישיבה אל תל דביר ,עליה מסופר כי לאחר שכלב בן
יפונה כבש את חברון וסביבתה הוא מגיע לדביר ושם תש
כוחו  -עתניאל בן קנז קם ומחליף אותו וכובש את העיר.
לאחר עלייה מאומצת אל הפסגה ,עם אור ראשון ,נערכה
תפילה מרגשת במקום .זו הפעם הראשונה אחרי אלפיים
שנה שזוכים לומר סליחות ,לקרוא בתורה ולתקוע בשופר
בדביר העתיקה .המעמד הסתיים בקריאה להשבת
דביר לשליטה ישראלית מלאה ,לקיום חפירות במקום
ולהפיכתו למקום של לימוד תורה לאור מורשת עתניאל
בן קנז .הסיור נערך באישור ותאום עם מח"ט יהודה,
ובליווי של פלוגת ההנדסה הנמצאת בתעסוקה בעתניאל.
 5נלחמים בשודדי העתיקות במסגרת
התוספת של לתקציב המדינה בשנת  ,2020שאושר
בשבוע שעבר על ידי הממשלה ,אוגם לראשונה גם
תקציב ייעודי לטיפול בשוד העתיקות ובהסדרה וטיפול
של אתרי מורשת ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן.
"שומרים על הנצח"  -קואליציית ארגונים לשמירה על
עתיקות ישראל ,מברכת את השר לירושלים ומורשת רפי
פרץ ,על העלאת אתרי המורשת ביהודה ושומרון לסדר
היום של ממשלת ישראל" .זה שנים שאתרי המורשת
של יהודה ושומרון זוכים ליחס מפלה ולהתעלמות יחסית
לאתרים מצידו השני של הקו הירוק ,כאילו הם אינם
חלק מן המורשת הלאומית של אלפי שנות האומה",
אומר גיא דרך ,מנהל הפעילות ב"שומרים על הנצח".
ארגון מציינים כי בתקופת הקורונה התגברו מאוד אירועי

השוד באתרי המורשת .הסגרים והירידה בהכנסות
שלא פסחו על הכפרים הפלסטינים הוציאו שודדים
רבים לנסות את מזלם דווקא בשטחים הפתוחים ,מתוך
הידיעה שהאכיפה הישראלית מצומצמת ביותר ואין
ממה לחשוש" .שוד עתיקות גונב לנו את ההיסטוריה
שהיא מוצר מתכלה וחד פעמי" ,מוסיף דרך" .הבשורה
הזאת תהיה פתח לתקווה ,מאחר וזו הפעם הראשונה
בה הוגדר תקציב לטיפול בתופעת הרס אתרי המורשת,
שהיא אסון בקנה מידה בין לאומי .אנו מודים לרב פרץ
על איגום התקציבים ,ומקווים כי צעד ראשון זה יוביל
לתהליך בין-משרדי ולרפורמה מקיפה לתיקון הפשע
ההיסטורי המתחולל בשנים האחרונות באתרי המורשת
ביהודה ושומרון".
 6הרמת כוסית במצפה כרמים ראשי תנועת
"אם תרצו" יחד עם הגיעו השבוע ליישוב מצפה כרמים
אשר בבנימין כדי להביע תמיכה בתושביו עקב פסיקתו
השערורייתית של בג"ץ לפנות את היישוב שהוקם
כחוק על ידי מדינת ישראל בעוד  3שנים .עם תחילתה
של השנה החדשה ,בחרו ראשי תנועת "אם תרצו"
לערוך את הרמת הכוסית השנתית של התנועה דווקא
שם ,בכדי להעביר מסר ברור לתושבי המקום ,לשופטי
בג"ץ וכלל עם ישראל .יו"ר תנועת "אם תרצו" מתן פלג,
אמר לתושבי מצפה כרמים" :ההחלטות השערורייתיות
של שופטי בג"ץ נגד ההתיישבות היהודית בארץ
ישראל היא אחת הסכנות הגדולות ביותר לעתידה של
המדינה .שופטי בג"ץ פוגעים בזכויות יסוד של אזרחי
ישראל היהודים .לכן ,מצפה כרמים הוא מקרה בוחן
שחייבים להגן עליו" .דובר היישוב דורון לשם אמר
כי" :הישוב מצפה כרמים מוקיר ומעריך את התמיכה,
ההזדהות והחיבוק של תנועת אם תרצו במאבקנו על
מולדתנו ,על יישובנו ועל קהילתנו ובעיקר על הערכים
של מדינת ישראל .אנו רואים עצמנו כשותפים לדרך
ארוכה והביקור שלכם היום מחזק את ידינו ומסייע
לנו לדחוף קדימה לשינוי בהחלטת בג"ץ ,החלטה
פוליטית לגמרי בכסות משפטית".
קרדיטים :שומרים על הנצח,דוברות בנימין ,אם תרצו

