
 העולם מחכה לנו
// 

בין הלכה למעשה

 אברהם אבינו בטיפול נמרץ
// 

רפואה והלכה

 ריכוז = סוד ההתבוננות
// 

אל תוכי פנימה
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במה להגות תורה, 
 מדע והתיישבות

בשיתוף יש»ע שלנו

בתמונה: לאור ההכרזה האמריקאית 
על ההכרה בחוקיות יישובי יהודה, 

שומרון ובקעת הירדן, נפגש השבוע 
ראש הממשלה בנימין נתניהו עם 

ראשי מועצת יש"ע בגוש עציון

 אז בבקשת תחינה אנא שתפו סיפור זה ומי שמעוניין/ת לתרום 
keren0533395336@gmail.com | 053-3395336 :אנא צרו קשר לקרן

לעזרה! זעקה זוהי

 אמא שלי, הגיבורה בת 56. אמא לשלושה 
וסבתא ל5 נכדים, חולה במחלת כליות סופנית.
 מזה 5 שנים היא עוברת טיפולי דיאליזה קשים 

ומתישים לסינון דמה מרעלים...

 אני זועקת ומתחננת - 
 אנא עזרו לנו למצוא תורם/ת 

מתאימה ולהציל את חייה של אמי. 
O אנו מחפשים תורמי כליה בעלי סוג דם

)לא משנה פלוס או מינוס(  

אמא יש רק אחת

 פרשת חיי שרה | 1760
כ"ה מר חשוון תש״פ | 23.11.19



זה לא יגמר בלי התיישבות

מועצת יש"ע
יש"עמדה

בבי הלחימה בדרום הפכו לעניין שבשגרה. התרגלנו לשמוע את המומחים, ס
אשר ממשיכים לומר לנו שזה רק עניין של זמן עד שמכה קשה תונחת 
על עזה. על השאלה מה תכלול אותה מכה, הם עונים שהפעם היא 

תהייה חזקה וקטלנית מקודמותיה. 
היא תכלול כניסה לתוך עומק הרצועה, 
פגיעה ביצרני הטרור, השמדת תשתיות 
וחיסול הנהגת החמאס. זה יהיה יותר 
דומה לחומת מגן, הם אומרים, מכה 
חזקה בתוך הבית שלהם פנימה. ואחר 

כך, פירוז הרצועה מנשק. 

במקרה הטוב, מדובר במהלך חלקי 
או באשליה שאין מאחוריה חשיבה 
אסטרטגית אמיתית לטווח הארוך. 
הרי מה יועיל חיסול ההנהגה כשאתה 
לא יודע מיהי ההנהגה שתגיע ביום 

שאחרי הפצצה. 

שקיימים  טרור  ארגוני  אותם 
ברצועה קיימים גם ביהודה ושומרון. 
אותו חמאס וג'יהאד איסלמי, אותם 
רדיקלים איסלמיסטים שרוצים לראות 
מזרח תיכון חדש נטול דגל ישראל. 
מדוע הם אינם יורים לעברנו רקטות? 
למרות רצונם העז, אין להם יכולת 
כזאת. אין להם טכנולוגיות מתאימות 
ולא יכולת לייצר אותן. מבלי לזלזל 
במעבדות הטרור ביהודה ושומרון, הם 
כמו חנות סדקית מול תאגיד 'אמזון-
הטרור' בעזה, עם יכולת מצומצמת 
של מחרטות ישנות לרובים מאולתרים 
ביתיות  ומעבדות  צינור,  ומטעני 
ליצור בקבוקי מולוטוב. יש דמיון רב 
במוטיבציה ובלהט נגד ישראל - אולם 
ביחס להתעצמות העזתית הם נמצאים 

שנות דור אחורה. 

היא  אלו  להבדלים  התשובה 
התיישבות. 

בחומת מגן פעלה ישראל במכת 
מחץ נחושה ואגרסיבית בתוך הערים 
הפלסטיניות במרחב יהודה ושומרון 
וקצרה את העשבים הטרוריסטיים 

שצמחו שם פרא ללא שום הגבלה. ישראל נכנסה פנימה לתוך מעבדות הנפץ 
ולחדרי החדרים של מכונות הרצח האנושיות והרסה אותם מן היסוד. אך זה לא 

מספיק. על מנת שהדשא לא יצמח שוב פרא בעזרתן של ממטרות השנאה וההסתה, 
נדרשת עבודת גננות קבועה ותיחזוק שוטף של קיצוץ העשב יום יום. דבר זה נעשה 
על ידי מודיעין מעולה ויכולות מבצעיות זמינות למאבק בטרור של כוחות הביטחון 
הישראליים. כמעט כל לילה נכנסים 
חיילי צה"ל לערים ולכפרים, קוצרים 
או עוצרים את העשבים המסוכנים, 

וחוזרים הביתה בשלום.

אם בשכם או בג'נין היה צומח 
מחבל נתעב כמו אבו אל-עטא הוא 
היה מחוסל או נשלף בלילה ממיטתו על 
ידי יחידות מיוחדות שפועלות במרחב, 
בפעילות כירורגית מדויקת ולא בטיל 
ממטוס שנכנס לחדר השינה בו נמצאים 

גם אשתו וילדיו. 

פעילות שכזו מתאפשרת רק הודות 
לנוכחות ההתיישבותית הישראלית 
במרחב. מדינת ישראל חייבת להבטיח 
את חיי תושביה, ועל כן שמה דגש על 
השליטה הביטחונית בצירים ובשטחים 
ובקעת  ביהודה, שומרון  הפתוחים 
הירדן. שליטה זו מאפשרת פעילות 
עוד  רציפה לטיפול בטרור כשהוא 
קטן ומונעת מעבר מידע ואמצעים 
בין הערים או הפעילים. בסיסי צה"ל 
לפעילות  עוגן  מהווים  והיישובים 
למניעת  שוטף  בטחון  ומאפשרים 

התעצמות הטרור. 

אם נחזור לאותם פרשנים, אנו 
מוכרחים לומר כי ברצועת עזה הסיפור 
לא יסתיים גם אחרי מכה קשה וכואבת. 
תמיד יקום ארגון סורר שיחליף את 
הארגון שקדם לו. אין מנוס מלומר 
את האמת. בעיית עזה נוצרה לאחר 
הבריחה מעזה בהסכמי אוסלו והחמירה 
רוצים  קטיף.  מגוש  הגירוש  לאחר 
שקט ארוך טווח? יהודה ושומרון הם 
המודל שצריך להמשיך ולפתח: שליטה 
ביטחונית ישראלית על המרחב, פיתוח 
כלכלי עבור התושבים יחד עם זרועות 

התיישבות ישראלית-אזרחית.

גם אם לא נחזור בשנים הקרובות לגוש קטיף, מודל הנסיגות הוא כישלון 
אסטרטגי מוחלט ואסור לחזור עליו.

שבת מברכין חודש כסלו
 המולד יהיה ביום ד', 

שעה 07:18 ו- 7 חלקים, 13 שעות ו- 331 חלקים

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

 // מו״ל  // בניהול  // הוצאת העלון בתמיכת משרד החינוך
 // עורך: יוסף ארנפלד sb@zomet.org // עורך משנה: אלנתן זכריה - מועצת יש״ע

 // עיצוב: סטודיו ׳גל אורן לרנר׳
// לפרסום מודעות: 054-9000871 // הפצה: ׳מקור ראשון׳, יוסי: 052-8908518

מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י

חיפהזמני כניסת ויציאת

תל אביב

16:05 
17:15

16:16 
17:17

ירושלים

באר שבע

16:01 
17:16

16:20 
17:19

אילת
16:11 
17:18

שבת חיי שרה
גולן

16:03 
17:12
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מה קורה?

123

456

1 הכרזה חוקית. מחלקת המדינה האמריקאית 
פרסמה השבוע החלטה דרמטית, לפיה ארה"ב תכיר 
בחוקיות של היישובים הישראלים ביהודה, שומרון 
ובקעת הירדן. בעקבות כך, הגיע ראש הממשלה 
בנימין נתניהו לגוש עציון למפגש מיוחד עם ראשי 
מועצת יש"ע, בו אמר כי: "אני מודה שאני נרגש 
מאוד אנחנו בגוש עציון. מקום שגורשנו ממנו ביום 
העצמאות והנה אנחנו ביום היסטורי עם הישג עצום 
למדינת ישראל. ממשל טראמפ תיקן עוול היסטורי 
ואני מודה לו ולפומפאו, זה הישג שיעמוד לדורות". 
ראש המועצה האזורית גוש עציון שלמה נאמן הגיב 
על הדברים: "צעד גדול לריבונות ביהודה ובשומרון. 
ממשלת ארה"ב בהובלתו של הנשיא טראמפ מוכיחה 
פעם אחר פעם שהם הידידים הטובים ביותר של 

מדינת ישראל". 

2 מפתחים תעשייה. מינהל אזורי תעשייה 
במשרד הכלכלה והתעשייה אישר באחרונה הקצאות 
קרקע באזור התעשייה אלפי מנשה, לחברה לבניית 
מבנים על שטח של 11,523 מ״ר להקמת מפעל 
חדש. החברה, המעסיקה כיום 55 עובדים, מתעתדת 
להקים מפעל חדש ולהעתיק אליו חלק מפעילותה 
המתבצעת כיום במפעלה במזכרת בתיה, וכמו כן 
להעתיק אליו חלק מפעילות לייצור ציוד בניין שהיא 
מבצעת כיום בבולגריה. סך ההשקעה הנדרשת הוא 5 
מיליון ש"ח, ואישור הוועדה נובע, בין השאר, מהבנת 
הצורך של החברה להוספת שטחים לייצור ולאחסון 
בגלל הגודל ומאפיינים פיזיים נוספים של מוצריה. 
ראש מועצת אלפי מנשה שי רוזנצוויג: "אני מודה 
לשר הכלכלה אלי כהן על תרומתו להקמת פארק 
העסקים באלפי מנשה ולחברת מרכז ציוד בניין על 
הבעת האמון, ואני משוכנע שמדובר בסנונית ראשונה 

לקראת הפיתוח המאומץ של פארק העסקים החדש 
והמתקדם באלפי מנשה אשר יספק מקומות עבודה 
רבים לתושבי היישוב ויתרום לכלכלת ושגשוג האיזור 

כולו". 

3  בואי לאילת. כנס אילת לעיתונות התקיים 
אנשי  בהשתתפות  ה-13  בפעם  שעבר  בשבוע 
תקשורת מכלי התקשורת השונים, פוליטיקאים, 
דוברים ואישי ציבור מכל רחבי הארץ, בהם יו"ר 
דוד אלחייני, ראש מועצה אזורית  מועצת יש"ע 
הר חברון יוחאי דמרי, ראש מועצה אזורית שומרון 
יוסי דגן ועוד. בכנס השתתפו סטודנטים לתקשורת 
מאוניברסיטת אריאל שהגיעו במשלחת מיוחדת 
הם  הסטודנטים.  ואגודת  יש"ע  מועצת  בסיוע 
תרמו רבות לדיונים הסוערים שהתקיימו בפאנלים 
ובמפגשים השונים. בנוסף, נפגשו חברי המשלחת 
עם אנשי תקשורת בכירים בהם מנכ"ל חדשות 12 
אבי וייס, מנכ"ל התאגיד אלדד קובלנץ, העיתונאית 
אמילי עמרוסי ועוד, שישבו איתם למעגלי שיח ונתנו 

להם כלים לתחילת הדרך. 

4 חילופי גברי. השבוע נפרדו אגפי הביטחון 
במועצות גזרת יהודה מרס"ן איתן דנא-פיקאר, 
תושב עתניאל, אחרי כ-5 שנים בתפקיד קצין הגמ''ר 
בחטיבת יהודה. לתפקיד נכנס במקומו רב סרן יאיר 
כהן, תושב תלם, ששימש כקצין הגמ"ר עציון. את 
מסיבת הפרידה אירגן אגף ביטחון הר חברון בהובלת 
רכזי הביטחון באזור. נכחו ונשאו דברים: ראש מועצת 
קרית ארבע אליהו ליבמן, ראש מינהלת היישוב 
וראש מועצה  הרב הלל הורביץ,  היהודי בחברון 
אזורית הר חברון יוחאי דמרי. דמרי נפרד מאיתן: 
"זכו תושבי ההר במשך כל התקופה הזאת במפקד 

מסור ואכפתי, ששידר ללא הרף בכל מעשה ודיבור 
שבטחון התושבים נמצא בראש מעייניו. תודה רבה 
איתן, לך ולמשפחתך על ימים ולילות של השקעה".

5  פותחים את הלב. מיד בתחילתו של סבב 
הלחימה האחרון הודיעו אנשי בית ספר שדה כפר 
עציון כי הם פותחים את הלב ואת הדלת לארח 
משפחות מעוטף עזה בצימרים הפנויים של בית 
הספר. "לצערי הצלחנו לקלוט רק עשרות משפחות 
בצימרים מתוך למעלה מ- 1,500פניות", שיתף מנהל 
ביה"ס שדה ירון רוזנטל, והוסיף כי "כבר ביום השני 
ולאתרים השונים בגוש  אפשרנו כניסה לחיזיון 
שבאחריותנו ובכך אפשרנו לעוד מאות משפחות 
לעלות לגוש ליום שלם של טיול ושקט. השתדלנו 
להעניק אהבה וחום למי שעומדים בחזית ואם נדרש 
לכך נתייצב שוב, זה היה הצו 8 שלנו לטובת האחר". 

במרכז  נפתח  לאחרונה  עליהם.  עפים   6
הקהילתי במועצה המקומית בית אל חוג צפרות 
ייחודי ליהודה ושומרון שמנוהל על ידי תושב המועצה 
המתמחה בתחום. לחוג המיוחד נרשמו עשרות ילדים 
מהמועצה והוא מיזם משותף ל"מעוף" - מחלקת 
החינוך בקק"ל. לאחר מספר מפגשים יצאו הילדים 
לסיור לימודי באזור הכרמל כשבמהלך הסיור קיבלו 
משקפות וציוד נוסף לצפייה בציפורים. בהמשך 
השנה יצאו הילדים לעוד עשרה ימי טיול אשר 

יותאמו למערך נדידת הציפורים בארצנו.

קרדיטים: ירון רוזנטל, מירי צחי, יורם רז אדריכל, 
יחיאור בע"מ, המועצה המקומית אלפי מנשה, 

דוברות הר חברון

חדשות יהודה, שומרון ובקעת הירדן
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