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במה להגות תורה,
מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
שאול שגב ,סמנכ"ל תפעול
מקדונלדנס עם ראש מכון
צומת ,הרב מנחם פרל ,בשבוע
שעבר בנתב"ג .קרדיט צילום:
יוני בן דוד.

ט' כסלו | ויצא

4

כשרות מסעדה הפתוחה בשבת
//
הלכה וטכנולוגיה בחיי המעשה

13

6

הטבעת האבודה
//
מסביב לשולחן השבת

חיבוק עוטף
//
בין הלכה למעשה

מ
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120

₪

למנה

אולם בוטיק | תפריט שף יוקרתי
לאירועים פרטיים בכשרות מהדרין

(בשרים הרב מחפוד שליט״א)

החל מ 20 -עד  200איש | ניתן לקבל משגיח צמוד של בד״ץ יורה דעה בתוספת תשלום
רח׳ זרחין  ,13רעננה | טלwww.noale-events.com | 054-7009111 :

יש״עמדה
מועצת יש״ע

חזרנו לשוק ולכיכר
השבוע הורה שר הביטחון נפתלי בנט למתאם פעולות הממשלה בשטחים
והמינהל האזרחי ביהודה ושומרון להודיע לעיריית חברון על התחלת תכנון שכונה
יהודית חדשה במתחם השוק הסיטונאי .משמעות ההחלטה היא שלאחר שנים
ארוכות בהן הנושא היה תקוע בשל בעיות משפטיות ומדיניות שונות ,יחל הליך
תכנון שכונה יהודית
נוספת שתייצר רצף
טריטוריאלי ממערת
המכפלה לשכונת
אברהם אבינו ותכפיל
את מספר התושבים
היהודים בעיר.
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את מבני השוק
בנו הירדנים על
אדמה בבעלות יהודית
שנרכשה לפני 200
שנה על ידי ״כוללות
ספרדים מגן אבות״
ועליה נבנה בית
מגורים .הכוללות,
החזיקה בקרקע גם
בתנאים של רעב
ומחסור ,מתוך הערך
של גאולת קרקעות
בעיר האבות .שניים
מראשי הכוללות
בתי השוק בחברון ,השבוע
הרב חנוך חסון והרב
יוסף קסטל  -נרצחו
בעינויים בפרעות
תרפ”ט ,והשלישי ששרד  -הרב פרנקו ,פעל לוודא שהקרקע נשארת רשומה
על שם הכוללות למרות נטישת היהודים את העיר .כאמור ,בשנת  1948עברה
חברון לידיים ירדניות שהשתלטו על המבנה והפכו אותו לשוק.
לאחר שחזרנו לנחלת אבותינו במלחמת ששת הימים ,חזרה גם ההתיישבות
היהודית לעיר האבות חברון .במשך שנים היה השוק פעיל וקנו בו יהודים וערבים
יחדיו .לפני  25שנה ,לאחר אירועי טרור רבים סגר צה״ל את השוק משיקולי
בטחון וכיום הוא לא פעיל .כפיצוי לבעלי החנויות פתחה עיריית חברון שוק חלופי
משגשג בצד המערבי של העיר לרווחת תושבי חברון הערבית.
אולם בשונה מאדמות יהודים אחרות ,שמועברות ליישוב כשהן מתפנות
משוכרים (בהתאם להחלטות ממשלה משנות ה )80-אדמות השוק לא הועברו
ליישוב היהודי בחברון .הסיבה ,כך טענו הגורמים המשפטיים ,היא “חסם
משפטי״ בעייתי  -דיירות מוגנת של עיריית חברון על המבנים שהם הקימו
על אדמות היהודים הגזולות .בנובמבר אשתקד הושגה פריצת דרך משפטית:
היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט אישר באופן תקדימי את העברת

זמני כניסת ויציאת

שבת ויצא

גולן

16:03
17:12

חיפה

16:05
17:15

השוק לבנייה יהודית .לפי סיכום היועץ ,כצעד ראשון ,יש לשלוח מכתב לראש
עיריית חברון ולהודיע לו שהדיירות המוגנת פגה .בנוסף ,יש להציע לו  -לפנים
משורת הדין  -לשמור את הזכויות של הדיירות המוגנת בקומת הקרקע ומעליה
לבנות עבור היהודים.
כאמור ,ביום ראשון
השבוע נשלח המכתב
אל ראש עיריית חברון
מזה שנתיים וחצי,
תייסיר אבו סנינה.
אבו סנינה הוא רוצח
מורשע ,בשנת 1980
הוא רצח יחד עם
חוליית פת”ח שישה
בחורי ישיבה בפתח
בית הדסה שבלב
היישוב היהודי בחברון.
ארבעת חברי חוליית
המחבלים נתפסו על
ידי צה”ל בתום מצוד
ונדונו לעונשי מאסר
ארוכים ,אולם הם,
ואבו סנינה בתוכם,
ישבו בכלא כשנתיים
בלבד לפני שוחררו
במסגרת עסקת
חילופי שבויים.
ישא
“בנט
בהשלכות״ ,מסר הרוצח-ראש העיר בעקבות פרסום ההחלטה והוסיף“ ,ההחלטה
מסוכנת ומגבירה את החיכוך בין התושבים” .אדמות הנרצחים מתרפ”ט הוחזקו
עד אתמול בידיו של הרוצח הזה.
על פי התכנון ,מבני השוק הישנים ייהרסו במסגרת פינוי בינוי ובמקומם
ייבנו חנויות חדשות .זכויות הפלסטינים בקומת הקרקע ,שם הם מנהלים את
חנויותיהם ,יישמרו כפי שהן היום במידה והם ישתפו פעולה עם מהלך זה.
החלטת שר הבטחון מתחייבת בין היתר מהחלטת הממשלה מינואר 1997
(עם אישור הסכם חברון על ידי הממשלה) ולפיה על הממשלה להבטיח את
כל התנאים הנדרשים לביסוסו של היישוב היהודי בחברון .ומהחלטות ממשלה
משנות ה 80-לפיהן היישוב היהודי בחברון יתרחב על בסיס אדמות היהודים
מלפני תרפ״ט.
ביישוב היהודי בחברון בירכו על ההחלטה ואמרו כי “הוצאת אדמות הנרצחים
מידיו של ראש עיריית חברון הרוצח היא מעשה של צדק היסטורי שעם ישראל
מצפה לו מזה  90שנה .אנו מודים גם לראש הממשלה בנימין נתניהו ,וכן לשרת
המשפטים לשעבר איילת שקד ,ולשר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן ,ולשורה
ארוכה של שרים ,חברי כנסת ופעילים ,ידידי ואוהבי חברון שפעלו ללא ליאות
להשבת הצדק על כנו .עיר האבות תמשיך להיבנות ולהתפתח כעיר הבנים״.
במתחם השוק ייבנו בעזרת ה׳ בקרוב  70יחידות דיור ומוסדות ציבור חיוניים,
אשר ירחיבו ויפתחו את היישוב היהודי בעיר האבות.

תל אביב

16:16
17:17

ושבו בנים לגבולם.

ירושלים

16:01
17:16

באר שבע

16:20
17:19

אילת

16:11
17:18

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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 1פגישת תמיכה ראש הממשלה בנימין
נתניהו נפגש השבוע עם ראשי מועצת יש’’ע
בלשכתו בירושלים .בפגישה ,דנו ראשי הרשויות
עם ראש הממשלה באפשרויות להקמת ממשלה
שתתמוך ותחזק את ההתיישבות הישראלית
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן ותמשיך את הדרך
של הממשלה הקודמת .בפגישה עלה נושא החלת
הריבונות על בקעת הירדן וצפון ים המלח כמשימה
מרכזית לממשלה .ראשי הרשויות הביעו תמיכה
בראש הממשלה והערכה על הדרך בה הוא מנהל
המדינה בשעות אלה .יו”ר מועצת יש’’ע דוד אלחייני
אמר לראש הממשלה“ :אדוני ראש הממשלה ,ראשי
הרשויות מביעים את תמיכתם בך ומחזקים את ידיך.
אנו רוצים לראות את המשך עשייתך הברוכה למען
מדינת ישראל .אנחנו לצידך״.
 2למען הביטחון בישיבת הממשלה שנערכה
השבוע בירושלים הוחלט על הקצאת מענק בטחוני
לרשויות ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן .המענק הינו
לשנת  2019בהיקף של  34.5מיליון ש״ח שייעודו
כתקציב תוספתי-ייעודי לצורכי ביטחון במסגרת
הקריטריונים שנקבעו .כמו כן ,הועבר תקציב ייעודי
לתגבור תחנות הזנקה של עזרה ראשונה ביהודה,
שומרון ובקעת הירדן בסך  5.5מיליון ש״ח .בנוסף,
הוחלט על העברה של  3.6מיליון ש״ח לטובת המשך
הפעלת מרכזי החוסן ביהודה ושומרון לטובת רווחת
הציבור .ראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן את ראשי
מועצת יש”ע בהעברת התקציבים בפגישה שנערכה
בלשכתו השבוע ,יחד עם צוות משרד ראש הממשלה.

יו”ר מועצת יש”ע דוד אלחייני“ :אני רוצה להודות
לך ,אדוני ראש הממשלה .אתה שוב פעם מוכיח
את הנחישות שלך ואת ההתמדה שלך בפיתוח
ההתיישבות ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן .אני
רוצה גם להודות למנכ’’ל משרדך על העזרה בקידום
הכספים לצרכי הביטחון ,למרכזי החוסן ולמד’’א”)2( .
 3סימון שבילים בנות אולפנת קריית ארבע
במגמת ארץ ישראל יצאו השבוע לסימון שביל טיול
חדש בדרך שבין סוסיא לשביל החוות בשיתוף
מחלקת התיירות של מועצה אזורית הר חברון .השביל
נקרא על שם חברתן אילת יוניאן ז”ל שנפטרה לפני
כחודש ,ופריצתו התקיימה בהובלת המורה שרה הגר,
תושבת אביגיל .השביל עובר דרך בורות מים ,גתות
ובסופו מגיע המסלול לנקודת תצפית מרהיבה למדבר.
שביל זה מצטרף לשביל נוסף שנפרץ בחודש האחרון
בהר חברון בשיתוף חיילי חטיבת יהודה ,צבא הגנה
לטבע ונוער כרמל ולשבילים נוספים שסומנו בשנה
האחרונה על ידי הועדה לסימון שבילים להולכי רגל
וג’יפים במרחב .יוחאי דמרי ראש מועצת הר חברון:
“שמנו כיעד לפתח תשתיות מבקרים איכותיות בהר
חברון ,לשמחתי אנו מתקדמים בדרך הנכונה עם עוד
מצפורים ,פינות פיקניק ,מעיינות ,מרכזי מבקרים
ושבילים מסומנים וכולם במטרה להביא להר חברון
אלפי מבקרים״.
 4בואו לצלם בעקבות ההיענות הגדולה
בציבור לבחירת השם “עציון” לצבוע המפוספס

שנצפה בגוש עציון יוזם בית ספר שדה כפר עציון
תחרות צילומי טבע ונוף בגוש עציון .בבית הספר
מאמינים שבאמצעות תמונות הטבע ניתן יהיה
לחשוף את הציבור הישראלי לפן אחר וייחודי של
האזור ,טבע פראי .הצילומים כולם ייחשפו לקהל
הרחב במהלך חופשת חנוכה ,בה צפויים להגיע אלפי
מטיילים לפעילויות השונות .לזוכים יוענק לילה זוגי
בצימר ,טיול טרקטורונים ,גלישה באומגה ,ארוחה
זוגית ועוד .מנהל בית הספר שדה כפר עציון ירון
רוזנטל הסביר כי“ :אנחנו רוצים להכיר את גוש
עציון בעיניים אחרות לחשוף אותו וללמוד לשמור
עליו טוב יותר .אני מזמין את הצלמים המקצועיים
והחובבים להשתתף בתחרות״ .תמונות ניתן לשלוח
למייל.tzaparutkf@gmail.com :
 5לומדים תקשורת מחלקת התקשורת
במועצה האזורית מטה בנימין פתחה בשבועות
האחרונים בסדנת דיגיטל חדשנית לתושבי המועצה.
במסגרת הסדנה ,משתתפים תושבים רבים שייהנו
בחודש הקרוב מסדרת מפגשים עם בכירים בתחום.
באירוע הראשון ,שנערך במתחם הכוורת ביישוב
בית חורון התארחו שרה העצני-כהן ואיתמר
פליישמן ,אשר נתנו למשתתפים כלים רבים על
פרסום ושימוש נכון ברשתות החברתיות .בעתיד
צפויים להשתתף אורחים נוספים בסדנה ,אשר
יכשירו את המשתתפים בתחומי התקשורת השונים.
קרדיטים :יותם בשן ביה״ס שדה כפר עציון ,קובי
גדעון/לע״מ ,דוברות בנימין

