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במה להגות תורה,
מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
תמר ויהודה כהן מדליקים נרות
חנוכה יחד עם ילדיהם בביתם
בחוות גלעד שבשומרון.

קרדיט :מירי צחי
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נשיקה מהקב"ה
//
רפואה והלכה

8

חברותא עם יאיר אטינגר
//
חברותא

9

ועל המלחמות ...בשבת
//
מדינה כהלכה

אשר קידשנו במצוותיו להדליק!

מרתון
קירוב רחוקים

לאהוב ⋅ להאמין ⋅ לקרב

בית הספר
לקירוב

אשר קידשנו במצוותיו להדליק!

ב' טבת (,)30.12
נר שמיני של חנוכה
בין השעות9:30 - 18:15 :
בירושלים

 לאהוב להאמין ולקרב!  להתחבר למשימה הלאומית של הדור!

 לקבל כח אש וכלים מהעוסקים בתחום:
⋅ הרב שמואל אליהו ⋅ הרב יהושע שפירא ⋅ הרב מיכי יוספי
⋅ הרב פרץ איינהורן ⋅ ישראל זעירא ⋅ חיים איזנר ⋅ גבי דניאל

מרתון

שי לכל
משתתף/ת!

המחיר כולל ארוחת צהריים קלה | מחיר השתתפות בהוצאות לנרשמים מראש,₪ 100 :
בחורי ישיבה/בנות מדרשה ,שירות לאומי ,חיילים ,סטודנט/ית ,₪ 70 :מחיר ביום העיון₪ 120 :

לרישום ולפרטים 052-566-5005 :שרה שמחה ׀ רישמו בגוגל" :מרתון לקירוב רחוקים"
התרומות ל

קירוב רחוקים

מוכרות לצרכי מס .הקישו בגוגל" :תורמים לראש יהודי" או בטל052-5665005 .

ב' טבת ( ,)30.12נר שמיני של חנוכה בירושלים
בין השעות9:30 - 18:15 :

יש״עמדה
מועצת יש״ע

בית הדין הבינלאומי לצביעות

ל

פני מספר שבועות דווח בתקשורת כי משפטנים בכירים בלשכת היועץ
המשפטי לממשלה הזהירו את ראש הממשלה נתניהו לא להחיל את הריבונות
הישראלית בבקעת הירדן ,מחשש שבית הדין הבינלאומי יחליט לפתוח
בחקירה על “פשע” זה .לצערנו ,לא רק שהמשפטנים הראו חוסר הבנה מוחלט
של בית הדין ,הם גם חיזקו את האינטרס
שלו לפעול נגד ישראל ,כאשר הם מספקים
לבית הדין את הסחורה המבוקשת :הוכחה
בינלאומית לכך שבית הדין מצליח לשנות
את התנהגותה של מדינה באמצעות איומים
בהליכים פליליים.

2

בסוף השבוע שעבר התקבלה החלטה
אצל התובעת הראשית בבית הדין הפלילי
הבינלאומי בהאג ,פאטו בנסודה ,שהודיעה
כי יש בסיס לחקירה נגד ישראל בעקבות
פעולותיה ביהודה ושומרון ,ברצועת עזה
ובמזרח ירושלים“ .אני משוכנעת כי יש
בסיס סביר להתחיל בחקירה .השתכנעתי
כי בוצעו או מבוצעים פשעי מלחמה בשטחי
יהודה ושומרון ,מזרח ירושלים ורצועת עזה”,
כתבה התובעת .בנוסף ,פנתה בנסודה לבית
הדין הפלילי הבינלאומי שיכריע בהקדם
האפשרי בשאלת סמכות השיפוט של בית
הדין בשטחי יהודה ושומרון ,רצועת עזה ומזרח
ירושלים .זאת ,מכיוון שסמכותו של בית הדין
הבינלאומי חלה רק על מעשים המתרחשים
על אדמתה של מדינה אשר חברה בבית הדין
ולפניות שהוגשו על ידי מדינה חברה.
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ישראל חתמה בעבר על אמנת רומא –
האמנה שהיא הבסיס לסמכותו של בין הדין
הבינלאומי – אך לא אישררה אותה לאחר
הוספת הסעיף המיוחד שיזמה מצרים .אותו
סעיף ,מגדיר בין הפשעים החמורים ביותר“ :העברה ,במישרין או בעקיפין ,על
ידי מדינה כובשת ,של חלק מאוכלוסייתה לשטח אותו כבשה” .מטרת הסעיף
היא לקבוע ,חלילה ,שההתיישבות היהודית ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן וכל
מי שחי בה או לוחם להגנתה ייחשבו פושעי מלחמה .כיום ,ישראל אינה מדינה
חברה בבית הדין הבינלאומי ,והוא חסר סמכות בכל הנוגע אליה.
לא לחינם טוען היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט ,כי החלטת
התובעת הראשית “אינה מתקבלת על הדעת” .זוהי אינה החלטה מפתיעה,
אך זוהי החלטה שאינה מבוססת משפטית וחורגת באופן גס גם מהייעוד וגם
מהסמכות לשמו הוקם בית הדין .בנושא הזה אמר גם מזכיר המדינה האמריקני,
מייק פומפאו ,כי “הודעתה של התובעת בבית הדין הבינלאומי מעלה שאלות לגבי
יכולתה לחקור את ישראל ,שלא נמצאת תחת תחום שיפוטה .אנחנו מתנגדים

זמני כניסת ויציאת

שבת מקץ

גולן

16:11
17:19

חיפה

16:13
17:21

בחריפות לחקירה הלא מוצדקת והלא הוגנת נגד ישראל”.
אך מעבר לבעיות הטכניות בהגשת התביעה ,אם וכאשר תצא לפועל ,הטענות
העולות מתוך התביעה הן בעצמן שקר וכזב .הטענות הן כניעה חסרת בסיס
לשקר ולמניפולציות שמנסים ערביי האזור
להפיץ על מדינת ישראל .בניגוד למטרתה של
הקהילה הבינלאומית ,הן מלבות את השנאה
בין שתי האוכלוסיות בשטח הארץ הקטן שלנו
ומעודדות טרור מרצועת עזה וביהודה ושומרון.
במקום להרתיע את אלו שיורים על אזרחים,
הם מנסים להרתיע את אלו שמגינים עליהם.
יותר ממה שהם מנסים לתקן ,הם יקלקלו.
בימים אלה ,מבלי התערבות של מדינות
נוספות או התארגנויות בינלאומיות ,מצבם
של ערביי יהודה ,שומרון ובקעת הירדן
לא היה טוב יותר .הם מתקדמים יותר
טכנולוגית ,חברתית ,תעסוקתית וחינוכית
יותר מכל חבריהם ברצועת עזה ובמדינות
המזרח התיכון .רק בשבוע שעבר הצגנו פה
את הנתונים המדהימים על מצבם הטוב של
ערביי יהודה ושומרון אל מול ערביי רצועת
עזה ואת ההידרדרות במצבם לאחר יציאתה
של ישראל מעזה .המסקנה שעולה מנתונים
אלה היא אחת – במקום שבו נמצאת מדינת
ישראל יש פריחה ושפע ובמקומות שבהם
היא אינה נוכחת יש כאוס ,טרור ושלטון
מושחת שלא מתפקד .במקום להאשים את
צה”ל בפשעים – על המוסדות הבינלאומיים
להעניק להם פרס נובל לשלום .הם מגינים
בגופם על שמירת הסדר ועל המצב התקין
ביהודה ושומרון .בלעדיהם ,מצבם של הערבים
כאן היה מורע לאין שיעור.
יותר מהכל ,ההודעה של התובעת בהאג היא מכה ניצחת לחובבי הקמת
מדינת טרור נוספת ביהודה ושומרון .היא מראה מה שווה נסיגה .כבר קרוב
לחמש עשרה שנה שמדינת ישראל יצאה מעזה ,אולם החמאס ממשיך לתקוף
משם .כאשר חיילינו יוצאים להגן על אזרחי ישראל הם עלולים להיות נאשמים
בפשעי מלחמה .אם חס וחלילה יתרחש דבר דומה ביהודה ושומרון ,ישראל
לעולם לא תוכל להגן על עצמה מפני מתקפות טרור מהרכסים השולטים על
גוש דן וירושלים .אם חיילינו יגנו על תושבי המרכז הם יהיו חשופים לתביעות
בהאג ,הפעם ממדינה.
בימי החנוכה ,בהם אנו מציינים את הגזרות הקשות שנגזרו על העם היהודי
בארץ ישראל לפני  2,200שנה ממניעים אנטישמיים ,שוב עולות עלילות אנטישמיות
נגד העם היהודי .כאז ,גם היום – יכול נוכל להם .עם ישראל ינצח.
אנו חוזרים כאן מדי פעם על מילותיו של שמעון החשמונאי ,אשר מהדהדות
באוזנינו עד היום בצדקתן“ :לא ארץ נכריה לקחנו ,ולא ברכוש נכרים משלנו  -כי
אם נחלת אבותינו ,אשר בידי אויבינו בעת מן העיתים בלא משפט נכבשה .ואנחנו
כאשר הייתה לנו עת ,השיבונו את נחלת אבותינו”.

תל אביב
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מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י
 //הוצאת העלון בתמיכת משרד החינוך
 //בניהול
 //מו״ל
 //עורך :יוסף ארנפלד  // sb@zomet.orgעורך 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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 1מענק ביטחוני לאחר מאמצים רבים של
מועצת יש’’ע ,הושלמה השבוע העברת כספי המענק
הביטחוני לרשויות ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן
בסכום של  34.5מיליון ש’’ח לטובת הפער התקציבי
שנוצר בשל הוצאות מיוחדות מכורח ביטחוני .כמו כן,
יועבר סך של  5.5מיליון ש’’ח לתקצוב תחנות הזנקה
לטובת שירותי עזרה ראשונה ביהודה ,שומרון ובקעת
הירדן .לפני כחודש התקיימה ישיבה של ראשי מועצת
יש’’ע עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בה הועלה
בפניו הצורך .בפגישה התחייב ראש הממשלה לקדם
את הנושא ,ובאופן מיידי הועברה החלטת ממשלה
בעניין .הנושא עבר לאישור ועדת הכספים והיום הועבר
התקציב באופן סופי .יו”ר מועצת יש’’ע דוד אלחייני:
“אנו מודים לראש הממשלה על הירידה לעומק
הדברים ועל קידום המענק ,וליו”ר ועדת כספים משה
גפני על הענייניות ועל הטיפול המהיר בנושא .כמו כן,
לשר בצלאל סמוטריץ’ ולראשי הרשויות שסייעו רבות
במהלך .לאחר  52שנה ,ההכרה בחשיבותם הביטחונית
של המועצות ובשירותי החירום שמגיעים לנו היא
עדיין אינה מובנת מאליה ואנו מודים לכל העוסקים
במלאכה על קידום הנושא התקציבי”.
 2לבטל את הרפורמה על רקע הניסיון
לרפורמה במנהל האזרחי ,שעיקרה חיזוק התלות
בין המנהל האזרחי לצבא ,שלח יו’’ר מועצת יש’’ע
דוד אלחייני מכתב דחוף לשר הביטחון נפתלי בנט.
העילה שבגינה נשלח המכתב ,היא הנחיית נציב שירות
המדינה לפיה “העיקרון הארגוני המנחה לקביעת
הסדרי הניהול של עובדי השטחים מבקש לחזק את
הזיקה הניהולית היומיומית של העובדים האזרחיים
לממונים הישירים שלהם במנהל האזרחי ובמת”ק
עזה” .על הנחייה זו כותב אלחייני ,כי היא מקוממת.
“הנה כי כן ,המטרה של אנשי הצבא ,לכאורה ,היא
לשלוט ,אין דרך אחרת לומר זאת ,בקציני המטה
ובכך לפגוע בהתיישבות ,באיכות ובאורח החיים”.
במכתבו ,מוחה יו’’ר מועצת יש’’ע על הרפורמה ומבקש
לעצור את קידומה“ .המנהל האזרחי פועל כדי לשלוט,
לכאורה ,בדרג המקצועי ולהביא לידי ביטוי לכאורה את
תפיסת עולמם .ברור לך ,אדוני השר ,שאיש צבא הוא
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אינו גורם מקצועי אזרחי .השינוי הארגוני ,אם חלילה
יתקבל ,יגרום לכך שתהליכי קבלת ההחלטות וקידום
תכניות יתעכבו .אנשי צבא לא צריכים לעסוק בעניינים
אזרחיים ,אין להם הכשרה ,הבנה או ידע בעניין .זאת
מעבר לעובדה שהם באים לפרקי זמן קצרים”.
 3רה”מ בבנימין ראש הממשלה בנימין
נתניהו הגיע בשבוע שעבר לסיור ביישוב מצפה
יריחו שבבנימין יחד עם ראש מועצת בנימין ישראל
גנץ ויו”ר מועצת יש”ע דוד אלחייני .הסיור החל
בישיבת ההסדר ביישוב בראשות הרב שבתי סבתו
ובהשתתפות מאות מתלמידי הישיבה .לאחר מכן,
המשיך לתצפית מיוחדת ביישוב ,הצופה אל הרי הירדן
והסתיים באירוע חגיגי במועדון היישובי בהשתתפות
השר ישראל כץ ,השרה מירי רגב וח״כ מיקי זוהר.
ראש הממשלה נתניהו אמר בנאומו“ :ההתפתחות
העצומה של מצפה יריחו וכל ההתיישבות בבנימין היא
מדהימה ואנו נמשיך אותה .לראות את נוף הקדומים
של ארץ ישראל ,ארץ התנ”ך ,ארץ אבותינו .אנחנו חזרנו
לכאן לא לצאת מכאן ולכן הדבר הראשון שנעשה זה
להחיל את הריבונות שלנו כאן בבקעת הירדן וגם
ביישובים ואעשה זאת דרך הכרת אמריקנית .אנחנו
מחזקים את מדינת ישראל ומבטיחים את עתידה”.
ראש מועצת בנימין ישראל גנץ“ :בעוד ימים ספורים
אנו צפויים לחגוג את חג החנוכה ,חג החשמונאים
והמכבים ,חג גיבורי העוז וקוממיות עמנו .אין עיתוי
נכון יותר להזכיר את סלע קיומנו .בעזרת ה’ בשנה
הבאה נדליק נרות חנוכה באתר ארמונות החשמונאים
הסמוך ליריחו המקראית ,אותו אנו חונכים בימים אלו,
תחת ריבונות ישראלית מלאה”.
 4אין מטבע פלסטיני שרת התרבות והספורט
מירי רגב הגיעה השבוע לביקור בעיר מעלה אדומים.
בנאומה ,התייחסה השרה להחלטת פאטו בנסודה,
התובעת הראשית בבית הדין הבינלאומי בהאג ,לחקור
את ישראל על פשעי מלחמה“ .לכל דור ודור יש את
היוונים שלו ואת המכבים שלו .ובכל דור ודור יש את
אלה שעושים את הכל כדי להרוס את מדינת ישראל.
לאחרונה הצטרפה ליוונים החדשים התובעת מהאג”.

בהמשך הציגה לקהל מטבע עתיק מימי בית שני
ואמרה“ :הבאתי מטבע בן יותר מאלפיים שנה ,מטבע
שמצאו בעיר דוד .כמה שלא יחפרו בירושלים לא
ימצאו מטבע פלסטיני .חשבתי פשוט לשלוח כראיה
ראשונה לתובעת מהאג ,את המטבע העברי הזה
מתקופת בית שני .אנחנו כאן כדי להישאר ,במדינת
ישראל ובירושלים בירתנו לעד”.
 5עוד נשובה עשרות מטיילים סיירו באזור
בור יוסף שבעמק דותן ביום שישי שעבר ,ערב פרשת
“וישב” ,בעקבות יוסף ואחיו יחד עם מרכז קטיף
ומרכז סיור ולימוד שומרון .הסיור נפתח בשיחה של
יעל בן יעקב ,ממייסדי הישוב מבוא דותן ששיתפה
בסיפורי המייסדים ,משם הסיור המשיך לעמק דותן
בעקבות פרשת השבוע ,בבור יוסף ותל דותן .סגירת
מעגל היסטורית מיוחדת במינה התרחשה בעמק
דותן ,המקום בו השליכו האחים את יוסף לבור ומכרו
אותו לישמעאלים .זהו בעצם המקום שבו החלה גלות
מצרים ,ושנים רבות לאחר שיבת עם ישראל לארצו
במלחמת ששת הימים ,התרחש קרב עמק דותן
שהועלה בו ערך הרעות
 6המנזר הנסתר בהובלת בית ספר שדה כפר
עציון יצאו כשלוש מאות מטיילים למנזר המרסבא
שבצפון מדבר יהודה .המנזר נבנה במאה ה 5-ומזה
כמה מאות שנים מתקיים בו טקס מיוחד ,בו מדליקים
אנשי המנזר אלפי נרות בכוכים שבצוק ובחלונות
המנזר .המטיילים שיצאו מאזור מעלה אדומים ,חלקם
ברכבי שטח וחלקם על רכבי ספארי ,עצרו בדרך
במספר נקודות תצפית והשיא נרשם כשהתמקמו
לקראת השקיעה מול הצוק ובו אלפי האורות .מנהל
בית הספר שדה כפר עציון ירון רוזנטל ,הסביר את
הקושי בהגעה למנזר“ :בעבר ניתן היה להגיע לצפון
מדבר יהודה דרך מזרח גוש עציון” ,אמר“ ,מאז הוקמה
הרש”פ אנו נאלצים לנסוע דרך אזור מעלה אדומים
בשבילי מדבר יהודה כדי להגיע לתצפית על המרסבא.
כיום יותר מתמיד חשוב להכיר לעם ישראל את האזור
הנפלא הזה”.
קרדיט :גדעון שרון/לע״מ ,דוברות אפרת ,מירי צחי

