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במה להגות תורה,
מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
בתמונה :אוהלים למרגלות
מערת המכפלה אשר שימשו
את רבבות האורחים שהגיעו
בשבת שעברה לחגוג את שבת
"חיי שרה" בחברון

צילום :מנדי הכטמן

2

ההצהרה היא אמריקאית,
האחריות עלינו //
ישע״מדה

אמא יש רק אחת

אמא שלי ,הגיבורה בת  .56אמא לשלושה
וסבתא ל 5נכדים ,חולה במחלת כליות סופנית.
מזה  5שנים היא עוברת טיפולי דיאליזה קשים
ומתישים לסינון דמה מרעלים...
אני זועקת ומתחננת -

אנא עזרו לנו למצוא תורם/ת
מתאימה ולהציל את חייה של אמי.

4

להשאר צעיר לנצח
//
רפואה והלכה

6

משפטים שדתיים אומרים
//
בגובה העיניים

זוהי
עקה
ז זרה!
לע

אנו מחפשים תורמי כליה בעלי סוג דם O
(לא משנה פלוס או מינוס)

אז בבקשת תחינה אנא שתפו סיפור זה ומי שמעוניין/ת לתרום
אנא צרו קשר לקרןkeren0533395336@gmail.com | 053-3395336 :

יש״עמדה
מועצת יש״ע

ההצהרה היא אמריקאית ,האחריות עלינו

ה

שגריר ארה״ב בישראל דייויד פרידמן,
לעומתם ,הוא משפטן ותיק ובקיא.
עשרות שנים של עריכת דין הביאו
אותו לראות את האמת המשפטית
– ההתנחלויות אינם נוגדות את החוק
הבינלאומי .כאשר הוא קידם את המהלך,
יחד עם נשיא ארה״ב דונלד טראמפ,
האמת הזאת הייתה לנגד עיניו.

קרדיטGints Ivuskans / Shutterstock.com :

יו כאלו שהופתעו מההצהרה ההיסטורית של מזכיר המדינה האמריקאי
פומפאו בדבר ההכרה בכך שהקמת יישובים ישראלים ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן אינה נוגדת את
החוק הבינלאומי .בטוח שהם לא מומחי
משפט המכירים את החוק הבינלאומי.
אם הם היו כאלה – הם לא היו מופתעים.

הכל ,ובמשך חמישים ושתיים שנה ,הצלחנו בעקשנות ובהתמדה להקים מעל מאה
וחמישים יישובים בעשרים וארבע מועצות ועיריות בהם מתגוררים כחצי מיליון
ישראלים .קצב גידול האוכלוסייה
הישראלית כאן עומד על ארבע
אחוז בשנה ,פי שניים מהממוצע
בכל מדינת ישראל .מדובר בהמשך
החזון הציוני של שיבת עם ישראל
לארצו וחזרת העם היהודי לארץ
יהודה ושומרון.

דורות רבים האמנו כי ארץ ישראל
שייכת לעם ישראל מאז ולתמיד ,וזכינו
אנו לממש זכות וחובה זו .במשך שנים
רבות הובלנו במועצת יש״ע את הגישה
כי גם מבחינה משפטית אין שום מניעה
לבנייה ישראלית ביהודה ושומרון.
2
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זו לא דעה עצמאית מנותקת .היא
מסתמכת על עמדות משפטיות מנומקות
ומבוססות .עוד בשנת  1917הכריז שר
החוץ הבריטי ארתור ג’יימס בלפור על כך
ש״ממשלתו רואה בעין יפה את הקמתו
של בית לאומי יהודי בארץ ישראל״,
ובהמשך הצהיר חבר הלאומים כי בכך
ניתנה הכרה לקשר ההיסטורי של העם
היהודי לארץ ישראל ולהצדקת בניית
הבית הלאומי מחדש כאן .להצהרה זו
יש תוקף משפטי שקיים ועומד עד
היום .פרופ’ יוג’ין רוסטוב ששימש בעבר
תת-מזכיר המדינה האמריקאי ,ועימו
משפטנים בכירים אחרים הצהירו פה אחד ,כי הוראות אלו של חבר הלאומים
נותרו בתוקף על שטחי ארץ ישראל המערבית כל עוד אין הסדר אחר לריבונות והן
מאפשרות גם הקמת יישובים יהודיים על אדמות ציבוריות בכל חלקי ארץ ישראל.
אולם הצהרות בלבד אינן מתקיימות בלי מעשים בשטח .כך חשב גם בן גוריון
כשהקים את מדינת ישראל .כך אנו פועלים כיום.
במשך שנים עמדה הנהגת ההתיישבות יחד עם ממשלת ישראל ופעלה בצורה
נחושה ואיתנה לבנות יישובים וערים באזור יהודה ,שומרון ובקעת הירדן .ארגוני
שמאל וממשלים עוינים פעלו נגדנו ,ארגוני טרור פגעו ורצחו את טובי בנינו .למרות

זמני כניסת ויציאת

שבת תולדות

גולן

16:03
17:14

גם היום אסור לנו שננוח על זרי
הדפנה ונתבשם מהצהרות חיוביות
ככל שיהיו .ההכרה האמריקאית
בחוקיות ההתיישבות היא דרמטית
וחשובה ,אולם היא מטילה עלינו
את האחריות לעתיד האזור .לנו
אין את הפריווילגיה להישאר רק
עם ההצהרה .תפקידנו לעשות,
להתקדם קדימה ,לבנות קומה
נוספת על היסודות המשפטים
והפיזיים בשטח.
שני אתגרים גדולים עומדים
מול עיננו בעת בניית הקומה החדשה
ולפני ההתפתחות העתידית :החלת
הריבונות הישראלית באזור יחד עם
פיתוח תשתיות וכלכלה לשיפור איכות
החיים של התושבים החיים כאן.

כאז גם היום אנו פועלים בכל
החזיתות יחד עם משרדי הממשלה על
מנת לקדם את החזון הזה .כבר היום
נערכות תכניות אב הדואגות לאזור
ומתכננות אותו עשרות שנים קדימה:
בתחומי התחבורה ,הכבישים ,החשמל,
המים ,הכלכלה והגנת הסביבה .כולן
נעשות מתוך הכרה בזכותנו המלאה על ארץ ישראל ודאגה לכלל האוכלוסייה
באזור .פיתוח המרחב הוא הערובה לחיים טובים יותר לשני הצדדים ,דבר שיאפשר
שיח משותף לקראת העתיד.
ראייה רחבה שכזו ,הטוענת כי הזכות על הארץ היא גם חובה לדאגה לעתיד היא
המצפן המעשי שלנו .היא באה עם המון חובות .אנו מקבלים בברכה את ההצהרה
האמריקאית ההיסטורית ואת אלה שקדמו לה ,אולם את הפעולות המעשיות
בשטח הישראלים נדרשים לקדם – בריבונות ובפיתוח.
כמו שפעלנו כל השנים ,גם עכשיו אנחנו כאן כדי לעשות.

לידידינו היקר ,עו״ד ליאור פרישמן
מנכ״ל ׳צורבא מרבנן׳ ולרעייתו

חיפה

16:03
17:14

מזל טוב לרגל הולדת בנכם

תל אביב

תזכו לגדלו להלכה ,למעשה ולמגיד הקהילה!

16:14
17:16

החברים ב

ירושלים

16:00
17:15

באר שבע

16:18
17:18

אילת

16:16
17:16

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

1

2

4

3

5
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 1סיוע כלכלי שר הכלכלה אלי כהן שלח בשבוע
שעבר מכתב ליו״ר מועצת יש״ע דוד אלחייני ,בו הוא
מבטיח כי משרד הכלכלה ייתן שיפוי כספי לכל חקלאי
או בעל עסק אשר ייפגע מסימון המוצרים באירופה.
המכתב נשלח לאור חשש כי סימון המוצרים עשוי
להביא השלכות כלכליות שליליות על תעשיית והמזון
והחקלאות הממוקמת בהתיישבות .במכתבו ,כותב
השר אלי כהן“ :הריני להבהיר שנפעל יחד עם משרדי
הממשלה הרלוונטיים לתיקון הפסיקה המעוותת
לאור זכותנו הטבעית וההיסטורית על ארץ ישראל
בכלל ויהודה ושומרון בפרט וככל שהיא תיאכף על
ידי הגורמים האירופאיים אפעל לקדם סיוע ושיפוי
ככל שיידרש״ .יו’’ר מועצת יש’’ע דוד אלחייני אמר
בתגובה“ :אנחנו לא נכנע לאיומים האירופאים .אני
מודה לשר אלי כהן על הירתמותו למען ההתיישבות
בשיפוי בעלי עסקים וחקלאים תושבי יהודה ,שומרון
ובקעת הירדן במקרה של נזק .אנו נמשיך לגדל ,לייצר
ולשווק בכל רחבי העולם״.
 2חיי שרה כ 45,000-אורחים מרחבי הארץ
והעולם הגיעו בשבת שעברה לחברון לרגל שבת חיי
שרה .בין המשתתפים רבנים ,שרים ,חברי כנסת,
אישי ציבור ועוד רבים נוספים .מאחורי האירוע,
שהפך כבר למסורת חגיגית ,עומדים מחדשי
היישוב היהודי בחברון בסיוע חב״ד חברון ,הכנסת
אורחים חברון ,מנהלת מערת המכפלה ,המנהלת
המוניציפלית חברון ,המועצה המקומית קריית ארבע
וכן מאות משפחות בחברון ובקרית ארבע אשר
פותחות את ביתן בפני עשרות אורחים .גולת הכותרת
של האירוע היא ללא ספק אוהלי הענק המפוארים

של חב״ד חברון בגן מערת המכפלה ,בהם הוגשו
סעודות השבת כיד המלך במחיר מסובסד 6,000 .איש
סעדו שם ,במה שמסתמן כסעודות השבת הגדולות
בעולם .שדרן הרדיו קלמן ליבסקינד אשר התארח
בחברון בשבת ,סיפר בתוכנית הרדיו ‘קלמן ליברמן’
ברשת ב’ על חוויותיו“ :שמעתי הרבה על שבת חיי
שרה .השנה ארזתי את המשפחה ,פעם ראשונה
הייתי שם .במוצאי שבת לקח זמן עד שפתחתי את
הטלפון כי הרבה זמן לא נהניתי ככה בשבת .פשוט
דחיתי כמה שאפשר את צאת השבת״.
 3ראש עיר האבות ביום ראשון התקיים
אירוע רב רושם לרגל סיום תפקידו של ראש מנהלת
חברון אברהם בן יוסף .בן יוסף שימש בתפקידו
כ 30-שנה ,והשבוע נכנס לתפקיד מחליפו הרב
הלל הורוביץ .באירוע ,שהתקיים למרגלות מערת
המכפלה ,השתתפו אורחים רבים :הרב דב ליאור,
שר הפנים אריה דרעי ,מזכ״ל אמנה זאב זמביש
חבר ,ראשי המועצות אסף מינצר מאלקנה ,אליהו
ליבמן מקריית ארבע ,אליהו גפני מעמנואל ויוחאי
דמרי מהר חברון ,אורית סטרוק ,נעם ארנון ,מנכ״ל
מועצת יש״ע יגאל דילמוני ,קב״ט מועצת יש״ע
שלמה וקנין ,קציני משטרה וצבא מגזרת חברון ,ותיקי
ההתיישבות בחברון ועוד תושבים רבים וחברים.
 4ברינה יבצורו יקב גבעות שבהרי השומרון
זכה בתחרות היין הבינלאומית “TerraVino 2019״
בתואר היקב הבוטיק הטוב ביותר בישראל לשנת
 .2019בנוסף לזכייה זו ,זכו שני יינות היקב בהישגים
מרשימים ומשמעותיים .גופנה פטי-ורדו רזרב 2017

קיבל מדליית זהב כפול ואת הציון הגבוה ביותר
בתחרות –  94.4נקודות –״ .’Grand Championגופנה
קרבנה פרנק רזרב  2017זכה במדליית זהב בציון 91
נקודות .בתחרות זו ,שנערכה בחסות ה – OIV-ארגון
היין הבינלאומי ,השתתפו  618יינות מ 28-מדינות
ברחבי העולם ,ביניהן מעצמות יין מובהקות כמו
צרפת ,איטליה ,ספרד ,גרמניה ,ארה״ב ,אוסטרליה
ודרום אפריקה .בתחרות זו זכו עוד יקבים מיהודה
ושומרון – יקב כביר באלון מורה זכה בשתי מדליות
זהב ,יקב גת שומרון בקרני שומרון זכה במדליית
זהב כפול וזהב ויקב הר ברכה זכה במדליית זהב.
 5מדבר צהוב בימים אלה נמצאת בשיאה
פריחת ה״סתווית הצהובה״ אשר צובעת את מדרונות
הוואדיות המדבריים במזרח גוש עציון .בית ספר שדה
כפר עציון קיים בשישי שעבר את פסטיבל הפריחה
סמוך לכפר אלדד .המדריכים של בית הספר הובילו
את האורחים במספר מסלולים בדרגות קושי שונות,
כאשר במקביל נערכו סיורי צפרות ,לצד בישולי
שדה ואמנים מהאזור הציגו את היצירות שלהם
בדוכנים שונים .מנהל בית הספר שדה כפר עציון
ירון רוזנטל“ :מאות המטיילים והיכולת שלנו להציע
שפע פעילויות לצד מראה הפריחה המרהיב מלמד
שעלינו קומה בתחום התיירות בגוש .ההתפתחות
שלנו לצד הגעת המטיילים היא ההוכחה לעוצמה
של הגוש ולפוטנציאל התיירותי שיש בו״.
קרדיטים :מג״ב מערת המכפלה,
בית ספר שדה כפר עציון ,מירי צחי

