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במה להגות תורה,
מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
השבוע נפתחה שנת
הלימודים ברחבי הארץ.
שר הבריאות יולי
אדלשטיין פתח את שנת
הלימודים בגוש עציון.

מר 'אלול'
נהר יוצא מעדן

להיות מתבגר
בין מחשבה למעשה

תשובתו האחרונה
של הגרז"נ
מסביב לשולחן השבת

צילום גרשון אלינסון
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יש״עמדה
מועצת יש״ע

הסיפור של מצפה כרמים
שמו של היישוב מצפה כרמים ,הנמצא מזרחית
לכוכב השחר ,ניתן לו בשל מיקומו בין הכרמים ובשל
כך שהוא צופה לנוף המרהיב של בקעת הירדן וצפון
ים המלח .בתחילה הוא הוקם מדרום לכוכב השחר,
ביום העצמאות תשנ"ט על אדמות מדינה ,אך שמונה
חודשים לאחר מכן בינואר  2000בעקבות הסכם
המאחזים פונה המקום על ידי ממשלת
ברק והועתק למיקומו הנוכחי ,בחתימתו
של אלוף פיקוד מרכז דאז משה בוגי
יעלון.

התב"ע שם והיא זו שהעבירה  -באמצעות החטיבה
להתיישבות  -זכויות במקרקעין לתושבים.
מדובר בתוצאה בלתי מתקבלת על הדעת .אפילו
אם היו התושבים מוכנים להניח  -את מה שהוא לא
מובן מאליו  -כי המדינה אכן ביצעה טעות והקצתה
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בשנת  2011הוגשה עתירה לבג"ץ בה
נטען כי חלק מהיישוב הוקם על קרקע פרטית .חשוב
לציין כי העותרים אינם טוענים שהם בעלי הקרקע
אלא רק כי הקרקע היא "קרקע פרטית" .במסגרת
התשובה לעתירה ,הודיעה המדינה כי אכן חלה טעות,
ועל אף העובדה כי היישוב מצוי בתוך תכנית מתאר
שהמדינה עצמה אישרה ,הרי שבירור נוסף העלה כי
תכנית המתאר  -בשוגג  -פלשה לקרקעות הרשומות
כפרטיות .לכן ,החליטה המדינה לתקן את התב"ע כך
שהיישוב יוחרג ממנה .המשמעות היא הריסת היישוב.
וכך יוצא שתושבי היישוב עלולים לשלם את מחיר
הטעות של המדינה עצמה .המדינה היא זו שבחרה את
מיקום היישוב ,היא זו שתכננה ,קידמה ואישרה את

להם קרקע פרטית הרי שטענותיהם כנגד ההריסה
גם נכונות מבחינה משפטית וגם צודקות מכל בחינה
אחרת .זו לא טעות שלהם – אלא של המדינה.
ראשית ,העובדה שהמדינה מגלה היום ,שנים
ארוכות לאחר הקמת היישוב ,כי היא "טעתה" לא
מעניקה לה את הזכות לשלול את זכויותיהם של
התושבים .הם רכשו זכויות כדין ,בכסף מלא ,ולכן
נהנים מהסדרי "תקנת השוק" שנועדו למצבים כאלו
שנעשים בתום לב .בנוסף ,צד לחוזה לא רשאי לבטלו
בשל טעות משותפת שהייתה לו יחד עם האחר .לכן,
בנסיבות בהן הן המדינה והן החטיבה להתיישבות טעו
טעות משותפת  -אין למדינה זכות משפטית לבטל
את החוזה בשל כך .טעות משותפת של צדדים לחוזה

הכל בס״ד

זמני כניסת ויציאת

שבת כי תבוא

שנית ,התוצאה המעשית היא בלתי סבירה
בעליל .הפגיעה בזכויותיהם של התושבים תמי הלב
והריסת בתיהם רק בשל טעות של המדינה היא
פגיעה אנושה בחוש הצדק הטבעי .יש לזכור ,אין
כל טענה של אדם קונקרטי הטוען כי הוא
בעל המקרקעין .העתירה הוגשה על
ידי אנשים שהמדינה מודה שאין להם
זיקה למקרקעין .ובכל מקרה ,גם אם
היו העותרים בעלי זיקה למקרקעין מן
הראוי היה שהמדינה תרפא את מחדליה
בפיצוים כספי  -ככל שתמצא לנכון  -ולא
תבחר באפשרות הקיצונית של הריסת
יישוב שלם .קל וחומר שעה שאין כל
אדם קונקרטי הטוען לפגיעה בזכויות
הקניין שלו.
מצפה כרמי .קרדיט :גדעון מרמלשטיין

היישוב נמצא בתוך תחום המשבצת
של כוכב השחר ובתוך תב"ע תקפה (או
לכל הפחות כך סברו כולם ,לרבות המדינה
עצמה עד לאחרונה) .על יסוד כך ,רכשו
התושבים בתים וקיבלו מעמד של "ברי
רשות" מהחטיבה להתיישבות .ביושר
לבב ומתוך אמונה בהסכם מול המדינה
ושר הביטחון בנו כ 50-משפחות את
ביתם ביישוב החדש .בעקבות ההסכם
עם המדינה הם ביססו על אדמה זו את
חייהם .כיום ביישוב ישנם  16בבתי קבע,
ולישוב קיימות תוכניות עתידיות לכ120-
בתי קבע נוספים.

אינה מעניקה לצד אחד את הזכות לבטלו.

גולן

18:31
19:34

יתרה מכך ,הבעלים הרשומים של
המקרקעין כלל לא אותרו באזור יהודה
ושומרון .ולכן ,יש סבירות גבוהה כי הם
נפקדים או נפטרו ללא יורשים .במצבים
כאלה הפכה הקרקע לרכוש ממשלתי ולכן
כבר לא מדובר בקרקע פרטית.

בשנת  2018פסק בית משפט המחוזי
בירושלים כי לתושבי מצפה כרמים יש "בר רשות"
על השטח ואין זכות לסלק אותם מהשטח .החלטה
זו קובעת כי מדובר בתום לב של התושבים ובכך נתן
פתח להסדרת היישוב.
בשבוע שעבר ,בהחלטה שערורייתית כנגד המוסר
והצדק ,הפך בג"ץ את החלטת המחוזי וקבע שיש
להרוס תוך  3שנים את המבנים על החלקות שאינן
אדמות מדינה –  30מבנים יבילים ועוד  4בתים בנויים.
אנו מחזקים את ידי תושבי מצפה כרמים על
עינוי הדין שנעשה להם במשך שנים ,ובטוחים כי
יחד נצא ממשבר זה חזקים יותר עם התיישבות
גדולה יותר בכל המרחב.

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

18:33
19:36

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

תל אביב

18:40
19:36

ירושלים

18:23
19:34

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

18:40
19:35

אילת

18:23
19:33

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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 1חצי שנה ללא אישור תוכניות בנייה מועצת
יש"ע הוציאה השבוע מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו
אשר דורש ממנו לכנס את מועצת התכנון העליונה (מת"ע)
בהקדם האפשרי .מועצת התכנון היא זו אשר אחראית ,לאחר
אישור מדיני ,לאשר את הבנייה ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן
אך מעל לחצי שנה לא התכנסה המועצה כדי לדון בקידום
תוכניות .יו"ר מועצת יש"ע דוד אלחייני כותב לראש הממשלה
במכתב" :ישיבה זו נדחית שוב ושוב ללא סיבה נראית לעין,
ואלפי יחידות דיור תקועות ואינן מקודמות .דחייה זו יוצרת
תגובת שרשרת לטווח הארוך ומשמעותה הקפאה דה-
פקטו של הבנייה בהתיישבות הישראלית ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן ועצירת התפתחות היישובים" .בהמשך נכתב
כי "לאחרונה אף קיבלת החלטה לדחות את החלת הריבונות,
זאת למרות התחייבויות חוזרות ונשנות שלך בשנה האחרונה.
במידה ואכן הריבונות לא מתקדמת ,נדרשת ממשלת ישראל
לקדם את התכנון והבנייה ביתר שאת ולאשר תכנון ושיווק
של אלפי יחידות דיור נוספות בהקדם האפשרי" .המכתב
נחתם בדרישה "לכנס עוד השבוע את מועצת התכנון העליונה
ולאשר אלפי יחידות דיור בכל רחבי ההתיישבות".
 2פותחים שנה בבנימין ראש הממשלה בנימין
נתניהו הגיע לפתוח את שנת הלימודים בבית הספר היסודי
'נטעים' ביישוב מבוא חורון שבבנימין יחד עם ראש המועצה
ישראל גנץ .תלמידות בית הספר והמורים ערכו טקס קבלת
פנים לראש הממשלה ולשר החינוך יואב גלנט שהגיע איתו.
ראש הממשלה נכנס לכתה א' ,שוחח עם התלמידות מקרוב
והתעניין בהכנות לקראת כניסתן ללימודים .לביקור הצטרפה
גם יו"ר הסתדרות המורים יפה בן דוד .לאחר מכן נפגש ראש
הממשלה עם ראש המועצה ,נציגי תושבים ואנשי מועצת
בנימין .לאורך שעה ארוכה הציגו הנציגים את האתגרים איתן
מתמודדת ההתיישבות בבנימין .סוגיית הבנייה ביישובים
עלתה כמה פעמים לאורך השיח וכן מצוקת הכבישים
ותשתיות התקשורת שכיום מקשות על יצירת מקומות
תעסוקה והתפתחות היישובים .ראש הממשלה הודה על
האירוח והדברים וביקש לקבל לידיו פירוט תוכניות אותן יש
לקדם במספר תחומים .ראש הממשלה דיבר גם על תחום
התיירות בבנימין וביקש להגיע בקרוב לסיור באתרי התיירות
באזור והתרשם מהגעת רבבות מטיילים לבנימין בחודשי
הקיץ" .בנימין זהו חבל ארץ היסטורי בלב ארץ ישראל" ,אמר

נתניהו" .השייכות שלנו למקום החשוב הזה רק תעמיק.
זו חובה היסטורית וחובה לתושבים היקרים שלנו .נחזק
עוד את היישובים ונקבע את מעמדם בזירה הבינלאומית".
 3יולי פותח שנה בגוש עציון שר הבריאות יולי
אדלשטיין פתח את שנת הלימודים יחד עם ראש המועצה
האזורית גוש עציון שלמה נאמן בגבעה הצהובה הסמוכה
ליישוב אלון שבות .השר אדלשטיין בירך את התלמידים
בברכת שנה טובה והסביר להם את החשיבות על שמירת
ההיגיינה ,עטיית המסכות ואת האתגר בתור שר הבריאות
בפתיחת שנת הלימודים למרות הקורונה .ראש המועצה
שלמה נאמן קידם בברכה את השר" :אני מודה לשר יולי
אדלשטיין שבחר וראה לנכון לפתוח את שנת הלימודים
המיוחדת הזאת בחבלי הארץ של גוש עציון .כמי שבחר
בתחילת דרכו להתיישב לראשונה בארץ ישראל בגוש עציון ,זו
סגירת מעגל חשובה וראויה" .בתוך כך ,נפגש השר אדלשטיין
עם נציגים של תנועת "נוער הריבונות" ,במהלכו שבה ועלתה
סוגיית הריבונות ביהודה ושומרון על רקע המהלכים המדיניים
מול איחוד האמירויות .נציגי התנועה העלו בפני השר את
דאגתם מחזרתו לשולחן הדיונים של השיח אודות המדינה
הפלסטינית והסכנה הקיומית לעתיד ישראל מאפשרות של
הקמתה של מדינה שכזו ,לבד מהפגיעה העקרונית בזכותו של
עם ישראל על ארצו .השר אדלשטיין הביע הבנה לדאגתם
של בני הנוער מדחיית יישומה של תכנית הריבונות וקבע כי
הוא עצמו חש מחויב ליישומו של החזון גם בעתיד .במהלך
הפגישה העניקו נציגי התנועה לשר הבריאות כשי סמלי
תבליט של ארץ ישראל והביעו הערכה על פעילותו ארוכת
השנים לקידומו של חזון הריבונות.
 4פותחים שנה בבית אל ראש מועצת בית אל שי
אלון הגיע ביום פתיחת שנת הלימודים לבתי הספר ולגנים
ביישוב ,לאחר מאמץ ניכר של מחלקת החינוך בבית אל
במהלך ימי החופש לוודא כי בתי הספר והגנים יהיו ערוכים
לקליטת הילדים כנדרש .ראש מחלקת חינוך מנחם לב:
"קצת אחרת ,אבל עוד שנת לימודים נפתחה והיה מרנין
לראות את הילדים שבים אל בתי הספר והגנים .עבדנו
מסביב לשעון על מנת להבטיח כי הכל יהיה מוכן לקראת
פתיחת שנת הלימודים ואין לי אלא לשאת תפילה שנעבור
את השנה הזאת בשלום ובבריאות איתנה למורים ,לתלמידים

ולבני משפחותיהם" .ראש מועצת בית אל שי אלון" :מרגש
כל פעם מחדש לראות את התלמידים שבים אל ספסל
הלימודים ובימי קורונה ההתרגשות אף גדולה יותר .המציאות
הנוכחית היא לא השגרה אליה התרגלנו ,אבל מחלקת החינוך
ביישוב עשתה את כל המאמצים לשמור על בריאותם של
המורים והתלמידים ואנו מקווים לעבור את השנה בצורה
חלקה ככל הניתן".
 5הליכוד מול בג"ץ כשבוע לאחר החלטת בג"ץ
על פינוי מצפה כרמים ,הגיעו חברי הכנסת אסנת מארק
ואריאל קלנר מהליכוד לבקר ביישוב .את הסיור ,אותו הוביל
ראש מועצת בנימין ישראל גנץ ,התחילו השניים בסקירה
על בניית היישוב מתקופת ממשלת ברק ושמעו סקירה
על ההליך המשפטי אשר התנהל כשמונה שנים .לסיום,
נפגשו עם נציגים מהיישוב שהבהירו את דרישתם כי יקדמו
עם ראש הממשלה את פסקת ההתגברות שתשאיר את
היישוב במקומו .ראש המועצה ישראל גנץ הודה לחברי
הכנסת על הגעתם ותמיכתם הפומבית ביישוב וסיכם את
הביקור" :אנחנו בבנימין נמשיך לבנות ולנטוע שורשים
ולפתח ,אך מכאן אני מבקש לומר לחבריי בליכוד ,לשרי
ממשלת ישראל וחברי הכנסת ממפלגות אחרות שיש
להם מצפון והגינות ,שאם באמת ישראל חשובה לכם ,חובה
עליכם לרסן את בג"ץ על הפגיעה האובססיבית בדמוקרטיה
שעלולה לפגוע בשלטון החוק" .חברת הכנסת אסנת מארק:
"היישוב המדהים הזה ,על כל  53המשפחות שגרות פה ,עתיד
להיעקר על פי פסיקה רעה ואומללה של בג"ץ אשר שולח
את זרועו הארוכה והפוליטית ודורס שוב את עקרון הפרדת
הרשויות ,דורס את החוק בפרשנות הזויה ומעל הכל  -לא
מפספס אף הזדמנות לעקור יהודים מבתיהם .התחייבתי בפני
ראש המועצה ובפני תושבי היישוב שהליכוד יעמוד כחומה
בצורה נגד הפסיקה הזו ויהפוך כל אבן כדי לייצר מנגנון חוקי
שיסדיר את היישוב וימנע את הגירוש" .חבר הכנסת אריאל
קלנר" :הגענו למצפה כרמים כדי לומר דבר ברור :ההתנתקות
המשפטית לא תעבוד .זהו פסק דין מרושע שמטרתו לעקור
יישוב בארץ ישראל ואנחנו נעמוד כחומה בצורה ולא ניתן
לזה לקרות .כולנו בליכוד נעמוד ביחד עם אנשי מטה בנימין
וניאבק על הארץ הטובה הזאת".
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