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במה להגות תורה,
מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
להזכירכם!
יש לדאוג לבצע
ערוב תבשילין בערב החג.

חג
שבועות
שמח!!

4

שימוש במזגני אינורטר בשבת

//

הלכה וטכנולוגיה בחיי המעשה

6

'קורונה' – בחמישה לקחים
//
בגובה העיניים

9

הרשעה בהודאה עצמית
//
מדינה כהלכה

יש״עמדה
מועצת יש״ע

תוכנית המאה  -הסיכוי והסיכון
בשנה האחרונה חל מפנה בגישת ארה"ב
כלפי מדינת ישראל וההתיישבות .לאחר
ההכרה האמריקאית ברמת הגולן והעברת
השגרירות לירושלים ,באה הצהרת מזכיר
המדינה פומפאו על כך שההתיישבות
הישראלית ביהודה שומרון ובקעת הירדן
אינה נוגדת את החוק הבינלאומי .בד בבד
הציג נשיא ארה"ב את 'עסקת המאה' ובה
לראשונה מכירה ארה"ב בסמכותה וביכולתה
של ישראל להחיל ריבונות באזור יהודה שומרון
ובקעת הירדן.

2

'תוכנית המאה' המוכרת גם כמתווה הנשיא
טראמפ ,הוצגה לפני כמה חודשים באירוע
גדול בבית הלבן בהשתתפות ראש הממשלה
נתניהו ,והיא כוללת מסמך ארוך ומפה רעיונית
(קונספטואלית) .המתווה כולל בתוכו החלת
ריבונות ישראלית באזור על כ  30-33אחוז
מהשטח ,כאשר יתרת שטח ( cכ  )30%יהיו
בהקפאה לארבע שנים לפחות .מופיעות
בו גם תנאים ודרישות מחמירות מהרשות
הפלסטינית ,שבמידה ויעמדו בהם יוסכם על
הקמת מדינה פלסטינית על כ  70%מהשטח.
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המפה הקונספטואלית כוללת את
המרחבים עליהם תחיל ישראל את ריבונותה
באזור (כ  ,)32%את השטח הרציף של המדינה
הפלסטינית העתידית (כ  + 68%פיצוי בתחומי
ישראל הריבונית) ,ועוד כ  16ישובים ישראלים
שיישארו כמובלעות בשטח מחוץ לריבונות
ועליהם תחול הקפאת בניה ואיסור התרחבות
מהשטח הבנוי.
בשבועות אלו מתנהל דיון בין ישראל
לארה"ב בנוגע למפת השטח לריבונות ולפרטים
המופיעים בה ,ועל פי ההסכם הקואליציוני ניתן
להתחיל את החלת הריבונות החל מתחילת

זמני כניסת ויציאת

שבת נשא

גולן

19:08
20:17

חודש יולי  .2020כל הנושא יובא להחלטת
ממשלה ו/או להצבעה בכנסת.

מירדן שיכולים לאפשר כניסת טרור וכסף,
והצפת פליטים.

יש בתוכנית זו סיכוי גדול להביא לראשונה
להחלת החוק הישראלי על שטחים ביהודה
שומרון ובקעת הירדן .אולם יש גם סיכונים
גדולים לעתיד מדינת ישראל.

ציטוטים שאנו מביאים כאן מתוך התוכנית
מטרידים מאוד" :חזון זה יוצר פתרון מציאותי
של שתי מדינות שבו מדינה פלסטינית בטוחה
ומשגשגת תתקיים בשלום לצד מדינת ישראל
בטוחה ומשגשגת ,באזור בטוח ומשגשג" ,
"כל הסכם שלום חייב להביא בחשבון את
השאיפה הלגיטימית של הפלסטינים להגדרה
עצמית על מנת שיהיה לו סיכוי להתממש.
החזון הנוכחי מבקש לתת מענה לאינטרס
לגיטימי זה ,בין השאר ,באמצעות קביעת
השטח למדינה פלסטינית עתידית ,חיזוק
מוסדות הממשל העצמי של הפלסטינים,
מתן מעמד חוקי ובינלאומי ( legal status
 )and international standingשל מדינה,
הבטחת הסדרי ביטחון איתנים ובניית רשת
חדשה של דרכים ,גשרים ומנהרות שיאפשרו
חופש תנועה לפלסטינים".

במידה והתוכנית תבוא במלואה לאישור
זו יכולה להיות הפעם הראשונה שתהייה
הסכמה והכרה ישראלית רשמית למדינה
פלסטינית ,עם בניית בסיס אפשרי למדינה
כזו על ידי שרטוט מפה של החלת החוק
ויצירת קו גבול רציף (כ  850קמ') בין 30%
מהשטח בריבונות – לשאר  . 70%גם אם
הפלסטינים לא יעמדו בתנאים – תישאר לעד
הסכמה או הכרה ישראלית ואמריקאית .סכנה
נוספת היא הפיכת כ ( 19ולא  15או  )16ישובים
למבודדים  -מובלעות בתוך בשטח פלסטיני,
בהם תחול הקפאת בניה עם אישור רק "לבניה
לגובה"( .כפי שגם אמר השגריר פרידמן בראיון
בעיתון ישראל היום) .במפה מופיע גם חסימת
כבישים מרכזיים כולל נתק של כביש  60בכמה
נקודות מרכזיות – בין אלון מורה לצומת תפוח
בין שילה לעפרה ,בין עפרה לירושלים ,בין גוש
עציון לחברון ,ובין חברון לעתניאל ,ועוד.
להערכתנו דבר זה יביא גם להמשך
ההשתלטות הפלסטינית והבניה המסיבית
הלא חוקית בשטח סי.
בתוכנית מופיעים סיכונים נוספים .יש
בתוכנית גם הצעה למסירת חלקי ארץ ישראל
נוספים לטובת הרש"פ באזור ערד ,אום אל-
פאחם ,חלוצה ,וכד' ,ואפשרות לשיבת פליטים.
על פי המתווה תוקם רשות מעברים משותפת
עם הרש"פ שתכלול פתיחת מעברים יבשתיים

כאמור תוכנית זו מביאה סיכוי וסיכון .על
ממשלת ישראל לפעול להורדת הסיכונים על
ידי שינוי המפה ,לשמירה על רצף ריבונות
ישראלית בין הישובים ,לבטל כל הקפאה
עתידית ולאפשר המשך בניה בכל הישובים
ולהצהיר שתוכנית זו אינה כוללת בתוכה
וויתורים או הסכמה חס וחלילה למדינה
פלסטינית.
כל אפשרות אחרת מסכנת את עתיד
מדינת ישראל.
(את התוכנית ניתן לקרוא בעברית באתר
מועצת יש"ע).

זמני כניסת ויציאת חג השבועות

חיפה

19:14
20:24

ירושלים
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מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י
 //הוצאת העלון בתמיכת משרד החינוך
 //בניהול
 //מו״ל
 //עורך :שי סימינובסקי  // 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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 1סער בהר חברון ח״כ גדעון סער (הליכוד)
קיים מפגש עם ראשי מועצות ביו״ש בנושא החלת
הריבונות ומתווה תוכנית הנשיא טראמפ .במפגש
שהתקיים במועצה האזורית הר חברון נכחו ,בין היתר,
ראש מועצת הר חברון יוחאי דמרי ,ראש מועצת גוש
עציון שלמה נאמן ומנכ״ל מועצת יש״ע יגאל דילמוני.
במפגש הועלה על ידי ראשי המתישבים ,בין היתר,
החשש להקפאת בניה במשך ארבע שנים בישובים
המבודדים לפי מיתווה התוכנית .כן עלה החשש מיצירת
רצף טריטוריאלי פלסטיני ומשמעות הדבר לאפשרות
הקמת מדינה פלסטינית בעתיד .ח״כ סער שב והדגיש
בפגישה את מחוייבותו לשמירה על ההתיישבות ושגשוגה
והתנגדותו המוחלטת להקמת מדינה פלסטינית בלב
הארץ .זאת ,לצד תמיכתו בהזדמנות להחלת ריבונות
על בקעת הירדן ובהתיישבות ביו״ש ,אך מבלי לוותר
על שטחי מולדת אחרים שבידינו (יתרת שטחי .)c
יוחאי דמרי ראש מועצת הר חברון" :נפגשנו היום עם
חבר הכנסת גדעון סער להסביר את הסכנות שבמתווה
הריבונות .נמשיך לפעול על מנת להחיל ריבונות ללא
מסירת שטחים והקפאת בניה ,מניעת מדינה פלשתינית,
ותוך שמירה על ההתיישבות"
 2רשויות בצמרת תנועת "אם תרצו" חשפה
לקראת יום המילואים שחל בשבוע שעבר את נתוני
הרשויות המעניקות הנחה בארנונה למשרתי המילואים.
על פי נתוני הדוח ב 60-הרשויות שסיפקו את הנתונים
היו  18,726משרתי מילואים שקיבלו את ההנחה.מי
שתופסת את המקום הראשון מתוך  60הרשויות שהשיבו
לאם תרצו בנוגע לזכאות להנחה עבור משרתי המילואים
על פי אחוזים היא מועצה אזורית בקעת הירדן שגם
בשנת  2018וגם בשנת  2019מובילה בגאון את אחוז
התושבים שמימשו את ההנחה למשרתי המילואים מסך
כלל התושבים במועצה .בשנת  2019עם  3.29%מתושבי
המועצה שזכאים להנחה ( 161תושבים) ,עלייה מ2.94%-
בשנת  144( 2018תושבים) אחריה בשנת  2019קדומים
עם  140( 3.05%תושבים) ובמקום הרביעי הארצי לשנת
 2018מועצה אזורית שומרון  1058( 2.57%תושבים).
בהמשך הדירוג בקרב הרשויות מיהודה ושומרון שענו ניתן
למצוא בין היתר את בית אריה-עופרים עם 48( 0.93%
תושבים) ,העיר אריאל עם  189( 0.92%תושבים) ,מועצה

אזורית מטה בנימין עם  444( 0.68%תושבים) ומועצה
מקומית בית אל עם  18( 0.3%תושבים) .בסיום הדוח
המחברים המליצו כי על הרשויות להנגיש את ההנחה
למשרתי המילואים ומציין כי בחלק מן הרשויות ההנחה
מוענקת באופן אוטומטי לזכאים בעזרת המידע המתקבל
ממשרד הביטחון .בנוסף מחברי הדוח ממליצים רשויות
לפעול גם למען מתן שי ייחודי למשרתים ביום ההוקרה,
כיום אירועי תרבות בהוזלה למשרתים ואף קיום אירוע
הקורה למשרתי המילואים המצטיינים בעיר" .בשנים
האחרונות החברה הישראלית הבינה שעל מנת להמשיך
את מאבקנו הקיומי חייבים לגבות ולתגמל את אותם
המעטים מקרב החברה הישראלית ,שעוזבים את מהלך
חייהם השוטף ונקראים לדגל פעם אחר פעם לשירות
מילואים" ,ציין אלון שוורצר ,ראש אגף מדיניות ומחקר
בתנועת 'אם תרצו' ועורך הדו"ח.
 3חוזרים לטבע רשות הטבע והגנים מחזירה
את המטיילים אל אתרי הטבע והגנים הלאומיים .גם
ביהודה ושומרון מתקיימים מגוון פעילויות לכל המשפחה.
במוזיאון השומרוני הטוב ,בגן לאומי קומראן ובהרודיון
ניתן לצאת לחווית מסע תרבותי מעבר לזמן עם מדריך
קולי .מערכת ההדרכה הקולית החדשה תיקח אתכם אל
נקודות בזמן ואתם תצללו אל העבר בהנאה .הפעילות בכל
ימות השבוע בהרשמה מראש באתר רשות הטבע והגנים.
 4דיכטר בבנימין בצל החזרה לשגרה וההכנות
לקראת השלבים המתקדמים והחלת הריבונות במסגרת
תכנית המאה ,ביקר ח"כ אבי דיכטר מהליכוד במועצת
בנימין .סגן שר הביטחון לשעבר היה אורחו של ראש
המועצה ישראל גנץ .הסיור כלל ביקור במעיינות גוש
שילה-עלי ובנחל שילה ,באתר שילה הקדומה ובאזור
התעשיה הסמוך .גנץ ודיכטר דנו על פיתוחה האסטרטגי
של ההתיישבות ועל תכנית טראמפ שעל הפרק ,לקראת
ההכרעות הצפויות בחודשים הקרובים עם היוזמה
האמריקנית להחלת הריבונות על שטחי יהודה ושומרון.
ח"כ דיכטר אמר" :מחמם את הלב לשמוע ולראות את
המפעל הציוני מתפתח בישובי המועצה .את המרכזיות
הביטחונית של חבל ארץ זה קל להבין כשעומדים על הר
קידה ומביטים מזרחה אל בקעת הירדן .הדאגה מתכנית
המאה של נשיא ארה״ב טראמפ ,מובנת לי היטב .המפה

שהעיסוק בה נעשה בחדרי חדרים ,מדאיגה את ראש
המועצה ואנשי ההתיישבות ובצדק .כמי שראה מקרוב
איך הרשות הפלסטינית מועלת פעם אחר פעם בהסכמים
עימה מאז  1994ועד היום .יש להחיל את הריבונות על
האנשים והשטח ביהודה שומרון ובקעת הירדן .אין הבדל
בין שילה ועמיחי לבין הרצליה ויקום".
ראש מועצת בנימין ישראל גנץ" :אני מודה לח"כ
אבי דיכטר על הגעתו והצהרת הנאמנות לטובת ביסוס
ההתיישבות .אמרנו לדיכטר כי אנו מצפים מכל חבריו
להתיישבות לא להתפתות אחר מקסמי שווא .ולא לאפשר
בשום דרך הכרה ולו תיאורטית במדינה פלסטינית" .גנץ
הביע דאגה מהמפות החסויות שנרקמות בין האמריקנים
לנציגים הישראלים ואמר שאסור לאפשר להכנסת
יישובים למבולעות" .הטעות שנעשתה בנצרים וגוש
קטיף עם הפקרת השטח לא תחזור כאן .תושב עפרה
לא יסע בדרכו לעבודה בשטח של מדינה פלסטינית".
אמר ראש המועצה ישראל גנץ.
 5משילה לתפוצות מאות צופים השתתפו
באירוע מיוחד – תפילה ליהודי התפוצות מאתר שילה
הקדומה .מועצה אזורית בנימין ואתר שילה הקדומה
ערכו הערב אירוע תפילה מיוחד לשלומם של יהודי חו"ל
העוברים משבר קשה בעקבות נגיף הקורונה בשידור חי
בו השתתפו מאות צופים מכל רחבי העולם .האירוע נערך
בעקבות מצבם הקשה של קהילות יהודיות בתפוצות
והרצון לחזק אותם בשעה הקשה שהם עוברים .האירוע
כלל דברי תפילה באנגלית ,נגינה ושירה של פרקים
מתפילת הלל .האירוע הועבר בשידור ישיר ברשתות
החברתיות של המועצה ,כאשר תוך כדי השידור הגיבו
מאות יהודים מרחבי העולם שהתרגשו מהמחווה
המרגשת של בנימין .רכזת הסברת חו"ל במועצת בנימין,
מירי מעוז עובדיה אמרה" :האירוע נוצר על מנת לחבק
ולחזק את אחינו שבתפוצות ,ולחזק את הקשר בין קהילת
בנימין לקהילות בחו"ל .דווקא המשבר יצר הזדמנות
לחיבורים וליחסי קירבה חרף המרחק הגיאוגרפי ,ואנחנו
נמשיך להעצים ולחזק את החיבורים הללו".
קרדיטים :מועצה אזורית הר חברון ,דוברות בנימין,
דן פרקש

