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במה להגות תורה,
מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
בתמונה :שכשוכית מעון אשר
נבנתה על ידי תיירות חבל
יתיר והיישוב מעון .בריכה
יפה ונעימה עם פינת חמד
מקסימה לכל המשפחה.

נים להתרענן
מ
מוזחופשת הקיץ
ב נות הקרירים
במעייהודה ,שומרון
י
שלבקעת הירדן.
ו

4

הצבת תאים סולאריים
על גג בית הכנסת
הלכה וטכנולוגיה
בחיי המעשה

4

יבם בהקפאה
רפואה והלכה

12

הסכין הסורית
מסביב לשולחן השבת

יש״עמדה

מועצת יש״ע

רואים רחוק באחריות | יגאל דילמוני מנכ"ל מועצת יש"ע
כמה חברים ,שאת חלקם אני ממש מעריך,
מתגוללים לאחרונה על מועצת יש"ע וראשי הרשויות
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן .הם מצייצים על
הפיספוס הגדול שלנו ,תוהים כיצד לא ראינו את פעמי
ההיסטוריה המתקרבים ונוקשים על הדלת .חלקם
אפילו מגלה מומחיות באבחון 'קוצר
ראות' ומחלק לנו ציונים במדיניות
ואסטרטגיה.

יותר טוב מאיתנו את ההתיישבות ואין מי שרוצה
בטובתה יותר מאיתנו.
מפליא אותי ,אם כך ,כיצד כל אותם אנשים
ערכיים וחכמים ,עוצמים עיניים מסכנת המדינה

חבל שהם לא יודעים לתת
לעצמם ציונים על התעלמות
מעובדות.

2

לאורך השנים ידעה מועצת
יש"ע לזהות את הסכנות גם כאשר
כל הפוליטיקאים והתקשורת עטפו
אותן בדבש והבטיחו לנו מזרח
תיכון חדש .בכל פעם שמחלוקת
ציבורית חדשה צצה על פני
השטח ,ידענו לראות שוב ושוב
את המציאות כפי שהיא באמת.
ללא משוא פנים פוליטי או מפגלתי.
ההתיישבות תמיד הייתה אצלנו
במקום הראשון .המחויבות שלנו
לחבל התנ"ך ההיסטורי שביהודה,
שומרון ובבקעת הירדן גברה תמיד על
כל הרעיונות והמחלוקות.
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בתחילת שנות התשעים ,לפני הסכמי אוסלו,
כשהביאו לכאן מחבלים ונתנו להם נשק ושטח
זעקנו "אל תתנו להם רובים" .באינתיפאדה השנייה
כשכולם אמרו שאת הטרור מפסיקים רק במשא
ומתן ונסיגות ,ביקשנו "תנו לצה"ל לנצח" ורק אחרי
מאות הרוגים יצאה ישראל למבצע "חומת מגן"
והוכיחה שצדקנו .כשהבטיחו סינגפור בעזה אמרנו
"ההתנתקות תתפוצץ לנו בפנים" ושוב צדקנו .יש
פעמים שזה עצוב להיות צודק.
מול האנשים החכמים ביותר  -אלופים בצבא,
ראשי ממשלות ושרים ,אנשי משטרה וביטחון ומול
עיתונאים ואני תקשורת – הוכחנו שאין מי שמכיר

הפלסטינית בתוך תוכנית המאה וממשיכים להתגולל
עלינו ,בעוד אנחנו התרענו על כך מתחילת הדרך.
אמרנו "ריבונות עושים נכון ,בלי מדינה פלסטינית".
שמענו את זה דופק על הדלת שלנו ,וזה לא היה משק
כנפי ההיסטוריה עם פרחים לריבונות ,אלא התראה
חמה על סכנת נסיגות ברורה ומידית .כך נוהגת
הנהגה אחראית שיש לה מחויבות למרחב ועתידו.
פרשנים ויועצים יכולים לדבר ולכתוב בלי אחריות.
מחר הם יגידו 'אופס טעינו' ועם הציוץ שלהם יעטפו
דגים  -לנו יש אחריות לאומית.
את ההוכחה לראיה המפוכחת שלנו נתן לפני כמה
ימים יועצו של הנשיא טראמפ ,ג'ארד קושנר כשאמר
"לראשונה הייתה הסכמה על מדינה פלסטינית ועל
גבולות" .המשמעות של דבריו היא שעמדנו לפני
הכל בס״ד

זמני כניסת ויציאת

שבת כי תצא

גולן

18:41
19:43

הסכם שיכלול ריבונות על חלק מהשטח והסכמה של
ממשלת ישראל למדינה פלסטינית בשאר השטח.
זו הסכמה שלא הייתה גם לא בממשלת רבין .אסור
היה שממשלת ישראל הנוכחית תאמץ את זה בשום
צורה ,גם אם יש רשימת תנאים שאין סיכוי שהצד
השני יסכים להם .למרות זאת ,עדיין
אותם חברים ממשיכים לספר לנו
שאלו חששות ללא ביסוס ,שזה
לא היה קורה כי הערבים לא היו
מסכימים ועוד משפטים קצרי
ראות .במקרה הטוב זאת לא
יותר ממשאלת לב ,ואז הם סתם
מסתכנים בנאיביות .במקרה הרע
הם מתנבאים ,ואז ידוע למי ניתנה
הנבואה.
גם בעניין הריבונות מועצת יש"ע
ראתה את המציאות נכוחה .לפני
שנים לא רבות הריבונות הייתה
איזכור זניח של קבוצה קטנה .את
נס הדגל הרימו בעוז ובגאון תנועת
הריבונות של נשים בירוק ,ואנחנו
הצבנו זו כמטרה מרכזית וכחזון-על
של מועצת יש"ע .הרבה גבות הורמו,
פרשנים הסבירו את קוצר הראות
וההזיה של המתנחלים .כי הרי ברור לכולם שיש רק
פתרון אחד והוא גירוש יהודים והקמת שתי מדינות.
הנה בא היום והריבונות נושא מרכזי על סדר היום.
כבר לא שואלים האם ,אלא מתי.
כעת הזמן לחזק את ההתיישבות בבנייה ,בפיתוח,
בתשתיות ובקליטת תושבים ,יחד עם מערכה בלתי
מתפשרת לשמירה של שטחי .C
נכון ,ראש הממשלה הפסיד הזדמנות היסטורית
לעשות מה שנכון לעם היהודי .אבל בעיניים פקוחות
אפשר לומר  -הריבונות בוא תבוא .אם לא מחר אז
מחרתיים ואם לא ב 2020-אז בתשפ"א .אמרנו זאת
בעבר ,אנחנו ממשיכים לדחוף לכך בהווה ,ונהנה
מפירות הריבונות גם בעתיד .ככה אנחנו ,רואים רחוק.

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).

חיפה

18:42
19:45

קרן הצדיק ע"ש רבי אריה לוין זצ"ל
שע"י תנועת מחשבת הדור
התרומות לעמותה מוכרות למס
02- 6513111

תל אביב

18:49
19:45

ירושלים

18:30
19:43

הנהלה ראשית :אליעזר הלוי  14קרית משה ירושלים
התורמים יקבלו מצוה וגם מגנטים ברכת האורח לחלק בארוע
.וגם רפרודוקציה  -ציור רבי אריה לוין זצ"ל ממילות הספר

בהמלצת הרב אריה שטרן ,הרב דב ליאור והרב חיים דרוקמן

באר שבע

18:49
19:44

אילת

18:36
19:41

מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י
 //הוצאת העלון בתמיכת משרד החינוך
 //בניהול
 //מו״ל
 //עורך :שי סימינובסקי  -מכון צומת ,טל //0523121097 :עורך 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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 1השדולה מתכנסת מחדש .שדולת
ארץ ישראל בראשות ח"כ חיים כץ וח"כ בצלאל
סמוטריץ' התכנסה בשבוע שעבר לראשונה לכינוס
ייסוד מיוחד על רקע ההודעה על דחיית הריבונות.
הכנס התקיים במעמד יו"ר הכנסת ח"כ יריב לוין ,יו"ר
מועצת יש"ע דויד אלחייני ,שרים וסגני שרים וחברי
כנסת מכלל סיעות הבית אשר התחייבו :לא נוותר
על החלת ריבונות בהקדם .נתגייס לקידום תנופת
התיישבות ,ולהסדרת המאחזים .נמנע ולא נאפשר
הקמת מדינה פלסטינית ונסיגות מארץ ישראל .חברי
הכנסת החברים בשדולה התחייבו לפעול למימוש
מטרות השדולה הקובעות כי היא תפעל לחיזוק
האחיזה והריבונות של מדינת ישראל בכל רחבי ארץ
ישראל .במהלך הכינוס חתמו השרים על התחייבות
אישית לפעול לקידום מטרות השדולה בכנסת וכן
במסגרת פעילות משרדם על מנת לחזק את המשילות
והריבונות של מדינת ישראל בכל מרחבי ארץ ישראל.
יו"ר השדולה ח"כ חיים כץ" :אנחנו מחכים הרבה
זמן והגיעה העת להוקיר את המתיישבים שבונים
את הארץ הזאת .הגיע הזמן לריבונות .נפנה לשרים
כדי לוודא שההתיישבות באה לידי ביטוי בתוכנית
העבודה שלהם" .יו"ר השדולה ח"כ בצלאל סמוטריץ':
"החידוש שלנו בשדולה הזאת הוא שאנחנו מגדירים
לעצמנו יעדים ברמה המעשית כדי להצליח ,בייחוד
דרך השרים ותחומי משרדם .עשינו עבודה מדויקת
דרך כל משרדי הממשלה והשר העומד בראשה כדי
לראות איך ניתן לייעל את תרומתם להתיישבות".
יו"ר מועצת יש"ע דויד אלחייני" :יש לנו משימה
אדירה של החלת הריבונות .המחויבות של חברי
הכנסת היא להגיד בשום פנים ואופן שלא ניתן יד
להקמת מדינה פלסטינית ,לשם הדברים הולכים.
אם הח"כים לא יפסיקו לדבר על זה ,אנחנו נקבל
ריבונות כפי שאנחנו רוצים".
 2חדש ימינו כפני קדם .לפני  20שנה בראש
חודש אלול עלה גרעין צעיר של משפחות ורווקים
להקים נקודת יישוב חדשה בדרום מזרח גוש עציון –
פני קדם .בסוף השבוע חגגו ביישוב את יום ההולדת
בנטיעת עצים בפארק חדש ,בטקס שסקר את קורות
הישוב ואת החלומות לשנים הבאות וקינחו בהופעה
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של הזמר אריאל זילבר .השר לענייני ירושלים ומורשת
הרב רפי פרץ השתתף בנטיעות וברך בטקס .כמו כן
השתתפו בחגיגות ח"כ עמית הלוי ,מזכ״ל תנועת
אמנה זאב זמביש חבר ומנכ״ל החברה לפיתוח גוש
עציון אהרוני נויבואר .בדבריהם ,עדכנו המכובדים
על המאמצים הנעשים בימים האחרונים כדי לאשר
את התב״ע של הישוב ,הממתין לתוכנית מאושרת
מאז היווסדו .ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן
השתתף עם התושבים בשמחתם ואמר" :בגיל 20
זהו הזמן הטוב ביותר לעבודה אמיתית  -דווקא
עכשיו .כשהחיים עוד לפנינו צריך לתפוס אותם ,לרדוף
אחרי כל הזדמנות ולמצות אותה עד תום .מאחל לנו
וליישוב שעוד השנה יוסדר במלואו ושעשרים השנים
הבאות יהיו רוויות בבנייה ,עשייה והתפתחות כמו
בכל גוש עציון".
 3מעשה ידיו להתפאר .יו"ר ועדת החוץ
והביטחון ח"כ צביקה האוזר ,ערך סיור ביהודה
ושומרון ,תחילה אצל ראש מועצת קרני שומרון
יגאל להב יחד עם ראשי רשויות נוספים ,שם דנו
בהצעת החוק לחיוב משאל עם גם בנוגע לאזור
יהודה ושומרון .לאחר מכן ,הגיע לביקור במועצה
המקומית בית אל בהובלת ראש המועצה שי אלון
והתרשם מהבניינים הגבוהים הנבנים ביישוב ובהם
 300יח"ד ,כפי שהובטחו בהסכם על שכונת האולפנה.
האוזר ,אשר היה מהמובילים למציאת הפתרון בסוגיה
במסגרת תפקידו כמזכיר הממשלה באותה תקופה
אמר" :אני שמח להיות פה עם ראש המועצה קרוב
לעשר שנים אחרי שישבנו ,דנו ומצאנו פתרון שמהותו
הייתה שבית אל לא תתכווץ  -בית אל תגדל .כשאני
רואה את הבניינים שנבנים פה זה מראה שמה שיש
על שולחן השרטוטים אפשר גם להגשים ולהפוך
למציאות .זאת רק ההתחלה .בסופו של דבר רק בנייה
משנה מציאות בשטח" .ראש מועצת בית אל שי
אלון" :השלב הבא של ההסכם אלו  350יחידות דיור
נוספות .צריכים לראות איך מיישמים את פינוי חטיבת
בנימין על מנת לבנות את יחידות הדיור שקיבלו תוקף.
ביכולתו של ח"כ האוזר לעזור לנו בנושא ובכוחות
משותפים נמשיך לבנות את ההתיישבות .ריבונות
דה-פקטו זאת בנייה".

 4עוצרים את האנרכיה .ח"כ אופיר סופר
סייר השבוע בליווי אנשי תנועת "אם תרצו" במספר
נקודות בבקעת הירדן ובנימין בהן פועלים פעילים
אנרכיסטים אשר מטרידים את חיילות וחיילי צה"ל
בעת פעילות מבצעית .הסיור נפתח במכינה הקדם
צבאית ליאל ,לזכרו של לוחם גבעתי ליאל גדעוני הי"ד
ונמשך לחווה בבקעת הירדן שם נפגש ח"כ סופר
עם תושבי האזור .במהלך הסיור סיפרו התושבים
לחבר הכנסת על השגרה הבלתי נסבלת ,בה מגיעים
מידי יום פעילים במטרה לערער את מרקם החיים
בשטח במטרה לייצר פרובוקציות ובכך להטריד את
לוחמי צה"ל המשרתים באזור .לאחר מכן המשיכו
לאנדרטת הנ"ד בבקעה וסיימו את הסיור ביקב
הבוטיק "טורא" ברחלים בבעלות ורד וארז בן סעדון.
ח"כ סופר :״תופעת האנרכיזם וההצקות לחיילי צה״ל
היא תופעה בזויה שיש לטפל בה הן ברמה הביטחונית
והן ברמת האכיפה .לא ייתכן שחיילנו יהוו מטרה
לפגיעה עבור חבורת קיצוניים אלימה המנסה לפגוע
בהתיישבות ובביטחון מדינת ישראל" .רכז השטח
של תנועת "אם תרצו" יהודה שהרבני" :מודים לח"כ
סופר שהגיע הבוקר ללמוד את תופעת ההטרדות
וההצקות לחיילי צה"ל על ידי אנשי שמאל קיצוני.
יש כאן צורך ממשי לעצור את התופעה שמסכנת
את הלוחמים בעת מילוי תפקידם".
 5מח"ט חדש .ביום חמישי שעבר נכנס
לתפקידו כמפקד חטיבת עציון אל"מ אייל שוימר
אשר מחליף בתפקידו את אל"מ דוד שפירא שיוצא
ללימודים .כבר בערב יום רביעי ערכו המחט היוצא
והנכנס תרגיל "מעגל פתוח" במועצה המקומית אפרת,
במהלכו הוקפצה כיתת הכוננות המועצתית והופעלו
כלל מרכיבי מוקד החירום במועצה .בין היתר תורגל
שיתוף הפעולה בין כיתת הכוננות ,אנשי המוקד
והגורמים הצבאיים זאת מתוך רצון להציג למח"ט
החדש את הפעולה המשולבת בין הגורמים בעת
חירום .כבר למחרת הגיע לביקור המח"ט הנכנס
שוימר באפרת ,נפגש עם קב"ט המועצה וערך במקום
סיור.
קרדיטים :מאיר אליפור ,אם תרצו ,גרשון
אלינסון ,דוברות אפרת

