פרשת פנחס | 1786
י״ט תמוז תש"פ | 11.07.20

במה להגות תורה,
מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
״נחם את אבלי ציון ואת
אבלי ירושלים ,ואת העיר
החרבה״
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כתיבה בשבת ללא דיו
//
הלכה וטכנולוגיה
בחיי המעשה

6

רבנות עצמאית לישראל
//
בין הלכה למעשה

8

בקנאו את קנאתי
//
נהר היוצא מעדן

יש״עמדה
מועצת יש״ע

למען הילדים ,קיים את מה שהבטחת
בראשון בספטמבר האחרון הגיע ראש
הממשלה בנימין נתניהו למועצה המקומית
אלקנה שבשומרון כדי לדבר אל ליבם של
הילדים שזה עתה נכנסו לבית הספר אחרי
חופשת הקיץ .היינו שם ,נציגי מועצת יש"ע,
קיבלנו את פניו יחד עם ראש המועצה ועם
נכבדי ציבור רבים .כל ילדי כיתות א' במועצה
התיישבו לפניו בחולצות לבנות ובחיוך שמח.
זה היה יום חג – ראש ממשלת ישראל החליט
לפתוח את שנת הלימודים תש"פ באחד
מיישובי יהודה ,שומרון ובקעת הירדן.
החגיגה לא הפסיקה .שם ,על הבמה ,אמר
ראש הממשלה נתניהו מילים שנשמעות
כמו קסם .מול המצלמות הוא עמד והבטיח:
"אנחנו נחיל את הריבונות על היישובים
היהודיים ביהודה ,שומרון ובבקעת הירדן
כחלק מארץ ישראל וממדינת ישראל".
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הילדים היו מוקסמים ,גם אנחנו .הנה
ראש הממשלה שלנו ,זה שכבר נמצא עשור
שנים בשלטון מבטיח בפה מלא ובלא חשש
להחיל ריבונות בארץ התנ"ך ,בערש הולדתו
של העם היהודי .האוזניים שמעו הכל ,אך
השכל סירב להאמין.
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נקפוץ מספר חודשים קדימה ,יום
שלישי ה 28-בינואר ,יום חג בהתיישבות.
ראש הממשלה יחד עם ראשי מועצת
יש"ע נמצאים בוושינגטון ונועדים עם
בכירים אמריקאים ,ובהובלת נשיא ארצות
הברית דונלד טראמפ משתחררת לעולם
"תכנית המאה" .גם שם נציגי מועצת יש"ע
נכחו .נסענו לוושינגטון כדי להביא יחד עם
ראש הממשלה את הריבונות לישראל .כך

הבטיחו לנו שוב ושוב :ביום שלישי הטקס
של תכנית המאה בבית הלבן וביום ראשון
ראש הממשלה מעביר בהחלטת ממשלה את
החלת הריבונות הישראלית ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן.
כל כך התרגשו בהתיישבות שהייתה כוונה
אמיתית להרים מופעי זיקוקי די-נור לאוויר
ולברך הלל .באמת .אבל אז ,באמצע השמחה
הבנו שתוכנית המאה היא "חזון שבא לתת
מענה לשאיפות הלגיטימיות של הפלסטינים
באמצעות קביעת השטח למדינה פלסטינית
עתידית ומתן מעמד חוקי ובינלאומי של
מדינה" ,כפי שכתוב שחור על גבי לבן בתוכנית
המאה עצמה.
במשך שלוש מערכות בחירות החלת
הריבונות באזור הייתה הנושא המדיני המרכזי
של ראש הממשלה .ב 15-בספטמבר ,יומיים
לפני סבב הבחירות השני ,התקיימה ישיבת
ממשלה חגיגית בבקעת הירדן .למרגלות
אנדרטת הבקעה ,אמר ראש הממשלה שוב:
"אנחנו נחיל את הריבונות הזאת מייד עם
הקמת הממשלה הבאה ,בכנסת הבאה".
זאת הייתה ההבטחה שלו שמשכה מצביעים
רבים לקלפי בשלושת סבבי הבחירות .גם
בהתיישבות .המפלגה שקיבלה הכי הרבה
קולות ביהודה ושומרון היא הליכוד .שליש
מהמצביעים בחרו בנימין נתניהו .זהו נתון
גבוה מאוד.
והנה ,הגענו לראשון ביולי .בהתאם להסכם
הקואליציוני ,החל משבוע שעבר היה יכול
ראש הממשלה לעשות את המהלך ההיסטורי
ולהחיל את הריבונות .כפי שהתחייב לילדי
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חיפה

אלקנה ,כפי שהתחייב בישיבת הממשלה
בבקעת הירדן ,וכמו שאמר פעמים רבות
במהלך השנה וחצי האחרונות .חיכינו ואנו
עוד מחכים לריבונות .לא נרצה לראות את
ההבטחות של ראש הממשלה מתנפצות כמו
גלים על שוברי גלים מבלי שנותר מהם דבר.
ההתיישבות היא אופטימית מטבעה.
לולא האופטימיות הזו כל המפעל הענק
הזה ,של חצי מיליון תושבים בחבל ארץ
שהיה שומם מיהודים עד לפני חצי מאה -
לא היה מתקיים .לא היינו מקימים יישובים
יפים ופורחים בשומרון ובבנימין ,בגוש עציון,
בהר חברון ובבקעת הירדן .היינו נכנעים לבוץ
הקר ולשמש הקופחת .אבל לא ,אנחנו תמיד
חושבים על הטוב ביותר .המשכנו לבנות כאן
את בתינו בארץ התנ"ך והכל מתוך אופטימיות
ואמונה בצדקת הדרך.
ראש הממשלה ,אנחנו מחכים כבר מעל
ל 53-שנים .הבטחת לעם ישראל ריבונות
במרחבי מולדת ,באזורים בהם הלכו ופעלו
אבות האומה החל מאברהם אבינו .הבטחת
יום חג .אל תסכים שאבו מאזן והשמאל
יחליטו על עתידנו .אל תיכנע להם ותפספס
את ההזדמנות ההיסטורית להפוך את יהודה,
שומרון ובקעת הירדן לחלק בלתי נפקד
ממדינת ישראל.
זה הזמן לעשות היסטוריה ולקיים את
ההבטחה .החלת ריבונות מלאה ,בלי לחשוש,
בלי הקפאת בנייה ובלי מדינה פלסטינית.
זה הדבר הנכון לעשות היום .אנחנו בטוחים
בזה ,חודש יולי כבר כאן.

ארוע
?מזל טוב! יש לכם
כולם כבר תרמו לנו-למנהג סעודת עניים
תירמו ותזכו וגם תשמחו
בהמלצת הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
(כפורסם באתר המאובטח).
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התורמים יקבלו מצוה וגם מגנטים ברכת האורח לחלק בארוע
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מה קורה?
חדשות יהודה ,שומרון ובקעת הירדן
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 1שעון עצר לריבונות בהודעת סמס
שקיבלו בשבוע שעבר כ 130-אלף מתפקדי הליכוד,
שרי הליכוד וחברי הכנסת מטעם התנועה נכתבו
מילותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שאמר
בחודש ספטמבר האחרון" :נחיל את הריבונות על
כל היישובים ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן" .בסוף
הודעה מצורף לינק לאתר מיוחד שפתחו במועצת
יש"ע לקמפיין ,בו שעון המונה את הזמן שעבר
מהראשון ביולי ,התאריך שבו ראש הממשלה
היה יכול להתניע את מהלך הריבונות לפי ההסכם
הקואליציוני .באתר מופיע סרטון שכולל הקלטה של
ראש הממשלה בנימין נתניהו עם הבטחה להחלת
הריבונות על כל הישובים .יו"ר מועצת יש"ע דויד
אלחייני" :אדוני ראש הממשלה ,הימים הקרובים
יכולים להיות נקודה היסטורית חשובה על ציר הזמן
של מדינת ישראל או לחלופין פספוס היסטורי .אני
קורא לך לעמוד במילה שלך ולהחיל את הריבונות
על כל היישובים ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן כבר
עכשיו .הבטחת זאת פעמים רבות ועכשיו הגיע
הזמן לקיים .אל תחשוש ואל תתן לאחרים להחליט
עבורינו .החל ריבונות נכונה  -ללא מדינה פלסטינית
וללא הקפאה".
 2הבטחתם  -תקיימו בשבוע שעבר ,ב1-
ביולי ,שהוא התאריך בו נקב ראש הממשלה בנימין
נתניהו כיום בו ניתן להתחיל את הליך החלת הריבונות
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן קיימה מועצת יש"ע
יחד עם תושבים מיהודה ושומרון משמרות חיזוק
ועידוד מול שרי ליכוד עם שלטים תחת הכותרת
"הבטחתם תקיימו" .במועצת יש"ע ביקשו משרי
הממשלה לא לחשוש מאיומי אבו מאזן וטיבי ,לא
להירתע מהצהרות השמאל ,ולהביא ריבונות על כל
היישובים כפי שהתחייב ראש הממשלה במהלך
השנה האחרונה .יו"ר מועצת יש"ע דויד אלחייני
אומר" :הראשון ביולי הגיע .ראש הממשלה התחייב
לריבונות מלאה על כל היישובים .נגמרו הדיבורים -
עכשיו הגיעה העת למעשים .תושבים רבים שהלכו
עמכם לאורך כל הדרך רוצים לראות שאתם מגשימים
את חלום ההתיישבות כחלק מריבונות של מדינת

ישראל ,בלי הקפאת בנייה ובלי מדינה פלסטינית.
זהו צו השעה .אם לא עכשיו אימתי?".
 3בעיה חשבונאית כ 450-תלמידים מכיתות
ה' עד ח' ברחבי המועצה האזורית בנימין השתתפו
בתחרות השנתית בהובלת אגף החינוך במועצה,
בה אותגרו בשאלות חקר והיגיון שדרשו מהם
להשתמש בכלים מתמטיים לפתרון הבעיות .השנה,
בשל מגבלות ההתקהלות לאור נגיף הקורונה ,שלבי
הגמר נעשו מבתי המתמודדים ,ובתום ימי תחרות
ארוכים זכו נווה אחיטוב מפסגות לכיתות ה'-ו',
ונועם שקלאר מישיבת בני בנימין לכיתות ז'-ח .ראש
מועצת בנימין ישראל גנץ בירך את המתמודדים:
"מגבלות הקורונה לא יעצרו את ההישגיות של
תלמידי בנימין והמקצועיות המרשימה של צוותי
החינוך הנפלאים שלנו .מעצים לראות את ההישגים
הכבירים שהושגו בתחרות למרות ההשתתפות
מרחוק .נמשיך לפתח מצוינות בקרב דור העתיד
שלנו שמעניק לנו הרבה נחת ושמחה".
 4מרוץ הבנייה ההכרזה על תכנית טראמפ
גרמה ל'מרוץ בנייה' של הרשות הפלסטינית באזורים
המיועדים להחלת ריבונות ישראלית בגוש עציון,
כך עולה מעתירה חדשה שהגישה תנועת רגבים
לבית המשפט המחוזי בירושלים .העתירה מתמקדת
בכפר נחלין ,הסמוך לראש צורים שבגוש עציון .מאז
הצהרת טראמפ ,החלה בכפר בנייה אינטנסיבית
לתפיסת שטח מחוץ לתחומי הכפר ,הכולל הקמת
מבנים חדשים ועבודות תשתית נרחבות .בכפר,
הממוקם בשטח  Bותחום בערוץ נחל טבעי ,החלו
לפני מספר חודשים לתפוס קרקעות מחוץ לתחומי
הכפר – באזור המוגדר כשטח  Cהנתון לסמכות
מלאה של מדינת ישראל ,אולם הכרזת טראמפ
הפכה את ההשתלטות הזוחלת למרוץ של ממש,
כאשר בשבועות האחרונים נבנו קרוב ל 20-וילות,
בתים ומבני קבע .לאור העובדה כי הבנייה במקום
נמשכת ללא הפרעה ,עתרה תנועת רגבים לבית
המשפט המחוזי בירושלים נגד משרד הביטחון
והמנהל האזרחי ,בדרישה לאכוף את החוק באופן

אפקטיבי ולמנוע את המשך הפעילות הבלתי חוקית.
מנכ"ל תנועת רגבים מאיר דויטש" :כשראשי המדינה
רבים האם וכיצד תראה החלת הריבונות ,הרשות
הפלסטינית כבר קובעת עובדות בשטח .אם לא
נתעורר ,נמצא את עצמנו בעוד כמה שנים נצבים
מול עובדות קיימות שלא יהיה אפשר לשנות" .ראש
מועצת גוש עציון שלמה נאמן" :בשטח מתרחשת
סערה של ממש .עוד בתחילתה של מגפת הקורונה
התרענו שהרשות הפלסטינית מבצעת השתלטות
עוינת על אדמות מדינה .עכשיו ,כשהריבונות
מתקרבת ,המרוץ הערבי לגזל אדמות בכלל מרחבי
הגוש ,נמשך ביתר שאת .לא ייתכן שהמדינה ,לא
עוצרת את הבנייה".
 5מים בששון בשנים האחרונות ,בתקופת
הקיץ נאלצו התושבים והחקלאים במועצה האזורית
הר חברון להתמודד עם הפסקות מים חוזרות עקב
גניבות מים ותשתיות מים ישנות ולקויות שלא
תאמו את צמיחת האוכלוסייה .השבוע החלה חברת
'מקורות' בהנחת קו המים ,המקביל לקו הקיים וכפול
בגודלו ,שיוטמן באופן בטוח יותר ובכך יישמר מפני
גניבות .אורך הקו כ 10-ק"מ ועלותו כ 23-מיליון ש"ח
והוא חלק מתוכנית האב למים במרחב יהודה ושומרון
שמקדמת מועצת יש"ע .בשטח כבר פועלים מספר
קבלנים וכלים כבדים בתא שטח שחלקו הררי להכין
תשתית ותעלות לקו החדש .פרויקט הולכת המים
נמצא בתכנון מספר שנים וכעת יוצא לדרך בהובלת
רשות המים הארצית וחברת מקורות .ראש המועצה
אזורית הר חברון יוחאי דמרי" :מוביל המים החדש
היינו פרויקט משמעותי וחיוני מאוד ,בשורה גדולה
להר חברון .בשנים האחרונות סבלנו מהפסקות מים
תכופות בשל גניבות ותשתיות ישנות פעלנו רבות מול
משרדי הממשלה לביצוע התוכנית וכעת לשמחתי
היא יוצאת לדרך .תודתי לרשות המים הארצית,
חברת מקורות והמנהל האזרחי".
קרדיטים :דוברות הר חברון ,תנועת רגבים,
דוברות בנימין

