פרשת מקץ | 1805
ד׳ טבת תשפ"א 19.12.2020

במה להגות תורה,
מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
ראש העיר ירושלים
משה ליאון מדליק
נרות חנוכה יחד עם
׳עטרת כהנים׳ בכותל הקטן

4

משאבות חום בשבת
הלכה וטכנולוגיה בעולם
המעשה

6

'סטארט-אפ ניישן' בפרשה
בין מחשבה למעשה

12

הגולם של ר' אליהו
מסביב לשולחן השבת

יש״עמדה

מועצת יש״ע

הסדרת ההתיישבות היא עניין אנושי בסיסי
תא"ל (במיל') אמיר אביבי מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים

בשבוע הקרוב ,תוכרע סוגיית הסדרת ההתיישבות
הצעירה ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן .הנושא נמצא על
שולחנם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון
בני גנץ ואמור להיות מובא לישיבת ממשלה לאישור.
קיימת הצעה כתובה שקודמה על ידי השר מיכאל
ביטון ,השר לנושאים אסטרטגיים והשר לנושאים
אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון יחד עם השר
להתיישבות צחי הנגבי .השר ביטון עשה בתקופה
האחרונה יותר מכל שר אחר לקידום פתרון הבעיה
האנושית והביטחונית הקשורה להסדרתם של מעל
 02יישובים ביהודה ושומרון ,אשר תקועים עם שלל
בעיות לאור היעדר ההסדרה.
בשבוע שעבר יצאנו ,בכירי תנועת הביטחוניסטים
בהזמנת מועצת יש"ע ,לסיור בחלק מההתיישבות
הצעירה ,על מנת ללמוד את הנושא יותר לעומק
ולהבין את הסוגיות .כולנו שרתנו שנים רבות במרחב
ומכירים לא רע את השטח ,אבל סיור זה היה מאד
שונה ,שכן הוא נגע לעומק בסוגיות אזרחיות יום-
יומיות ולאו דווקא בסוגיות הביטחוניות בהן עסקנו
במרבית חיינו הבוגרים.
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נפגשנו באריאל ומשם יצאנו לתחנה הראשונה,
נופי נחמיה .היישוב נמצא דקות בודדות מאריאל .יש
שם נוף עוצר נשימה ווילות הממוקמות על צלע ההר.
ביישוב יש  26משפחות ולמרות שעל פניו הוא נראה
כיישוב מסודר ,מסתבר שבגלל היעדר ההסדרה  -אין
ליישוב חשמל מסודר .לאור זאת ,משפחות היישוב
עושות תורנויות של הפעלת מכשירים חשמליים על
מנת שלא לייצר עומס .כמובן שעל אינטרנט מסודר
אין מה לדבר – וחמור מכך ,מרכיבי הביטחון המגנים על
חיי התושבים אינם קיימים כפי שיש לכל יישוב אחר.
המשכנו בסיור למצפה "שלושת הימים" באיתמר,
שממערב וממזרח לו פרוסה התיישבות אשר נמתחת
מהיישוב איתמר עצמו מזרחה עד לנ.ג - 777 .החווה
של איתמר כהן .במרחב זה גרות כ 001-משפחות אשר
שומרות על אחד הרכסים האסטרטגיים והחשובים
ביותר של מדינת ישראל ב"תנאים לא תנאים" .כביש
משובש ,אין גדר ביטחון ,אין צנרת מים נורמלית וגם
לא חשמל מסודר.

והאנשים? מלח הארץ .מרצים ,מורים ,הייטקיסטים
וחקלאים ,רבים מהם קמים מוקדם בבוקר ונוסעים
לעבוד בתל אביב או ירושלים .יש אנשי קבע ובעלי
מקצועות חופשיים .לכולם מגיע מה שמגיע לכל
תושב במדינת ישראל .חשמל ,מים ,דואר ,תחבורה
ציבורית וכו'.

הביטחוניסטים בסיור עם מועצת יש''ע בהתיישבות
הצעירה בשבוע שעבר

התחנה הבאה שלנו הייתה החווה של איתמר כהן.
מקום פסטורלי עם נוף עוצר נשימה .מה שתפס את
עיניי בביתו הצנוע היה הספרייה הענקית ועמוסת
הספרים .איתמר הוא אחד האנשים האינטליגנטיים
והחדים שיצא לי לפגוש .התרשמתי עמוקות מהפרויקט
המדהים שלו לשיקום נערי גבעות ולגיוסם לצה"ל.
איתמר משלב עבודה בחווה עם חינוך לערכי ציונות
והאהבת הארץ ולשירות בצבא ומציל מדי שנה עשרות
נערים מגורל אכזר ומחזיר אותם לחיק החברה ואף
לעמדות הובלה .רבים מהם הופכים לקצינים בצה"ל.
איתמר אדם מאושר ושמח בחלקו ,אבל גם לו
מגיע מה שמגיע לכל אזרח בישראל  -תנאים אנושיים
בסיסיים לחיות .החווה של איתמר ,בדומה לעשרות
חוות נוספות בארץ ,שומרות על שטחי האש של צה"ל
מפני פלישות של ערבים ובדואים .זו משימה חשובה
ביותר שהמדינה זקוקה לה מאד בכל רחבי הארץ.

זמני כניסת ויציאת

שבת מקץ

גולן

משם המשכנו לגוש שילה ,לשני יישובים די
מבוססים  -אחיה וגבעת הראל .ביישובים ניהלנו
שיחה עם התושבים .בכל יישוב יש כ 06-משפחות
ומעל  003ילדים .אנשים אידאליסטים ,אך גם כאלה
שחיפשו איכות חיים ומרחבים במרכז הארץ.
התושבים סובלים מבעיות בסיסיות יום-יומיות.
נתחיל מזה שאם אתה גר ביישוב לא מוסדר
(ובינינו כל המדינה קמה ככה .איזה יישוב במדינה קם
עם תב"ע?) אז אתה לא יכול לקבל משכנתא .אז מה
עושים? ממשכנים את הבית של ההורים או מנסים
לגייס כסף בדרכים אחרות הרבה פחות מומלצות.

הכל בס״ד

16:13
17:18

מהחווה של איתמר המשכנו בדרך סלולה חדשה
שגולשת מזרחה לכיוון מעלה אפרים .אחת הדרכים
היפות שיצא לי לראות .הלב ממש מתרחב ושמחה
גדולה אוחזת אותך למראה הנוף הבראשיתי הצבוע
כולו ירוק בעונה זו.

מדרכות  -אין ,גני משחקים  -אין ,תחנת אוטובוס
ביישוב  -אין ,כביש גישה נורמלי  -גם אין .דואר?
הולכים לאסוף מהיישוב ליד .אינטרנט נורמלי לאלה
שעובדים מהבית? בעיה גדולה מאד.
יחד עם זאת ,אני אומר לכל אלה שמצטופפים
במרכז ומשמשים עבדים לבתים שלהם ולשכירות
המטורפת – החבר'ה האלה חיים באיכות חיים לאין
שיעור יותר גבוהה ,בתים עם נוף מדהים ,אוויר צח,
מרחבים אין סופיים .אבל ,על אף איכות החיים הגבוהה,
מגיע להם את מה שמגיע לכל אזרח משלם מיסים
אשר תורם מזמנו ומגופו למדינת ישראל :חשמל ,מים,
תשתית אינטרנט ,דואר ואפילו מדרכה רחמנא ליצלן.
לא מדובר בהחלטות מדיניות דרמטיות .זה עניין
אנושי בסיסי .כל מי שדבק בזכויות אדם צריך לתמוך
במהלך זה .אנחנו תנועת הביטחוניסטים גם רואים
בהתיישבות מכפיל כוח ביטחוני ומימוש החזון הציוני
בארצנו.
ראש הממשלה ושר הביטחון ,הגיעה העת -
מסדירים את ההתיישבות הצעירה!

יש לכם ארוע? הפתעה בפייסבוק
כולם כבר קראו את הדף שלנו על סעודת עניים
כולם קיבלו בהפתעה את הסיפור של הרב מרדכי אליהו זצ״ל
קרן הצדיק ע"ש רבי אריה לוין זצ"ל
שע"י תנועת מחשבת הדור

חיפה

16:13
17:20

התרומות לעמותה מוכרות למס
052-5100090 | 02- 6513111
הפעילות בהמלצת הרה"ג אריה שטרן שליט"א
הרה"ג דב ליאור שליט"א הרה"ג חיים דרוקמן שליט"א

תל אביב

16:22
17:22

ירושלים

16:06
17:28

הנהלה ראשית :אליעזר הלוי  14קרית משה ירושלים
התורמים השבוע בויזה יקבלו קבלה לשנת !2021

תרמו בהעברה בנקאית

באר שבע

16:25
17:23

אילת

16:16
17:25

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

מדליקים
את ור

הא

ביהודה ,שומרון
ובקעת
הירדן

11

תנועת הריבונות בכנס
'מדליקים ריבונות
בבקעת הירדן' הדליקה
נר ראשון של חנוכה
על הסרטבה.

חנוכיה ענקית עיטרה
בימי החג את הכניסה
למועצה המקומית
בית אל

מפקד מג''ב איו''ש ,תנ''צ יצחק בריק
במעמד קציני ולוחמי מג''ב
מערת המכפלה יחד עם ראש
מנהלת חברון הרב הלל הורוביץ
מדליקים נר רביעי של
חנוכה במערת המכפלה.

הדלקת נר ראשון
במצפור יוסי שוק הי''ד
בבית חג''י
בהר חברון

צילום :מנהלת
מערת המכפלה

נר שלישי של חנוכה
בכיכר מצפה יריחו

הדלקת נר חמישי
ביישוב אדורה
שבמועצה האזורית
הר חברון

הדלקת נר חמישי של חנוכה בחטיבת בנימין.
במעמד מפקד החטיבה אל''מ יהונתן שטיינברג
וראש המועצה ישראל גנץ בשילה הקדומה.
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צילום :מאיר אליפור.

מה קורה?
חדשות יהודה ,שומרון ובקעת הירדן

1

3

2

5

4
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 1ביקור בהתיישבות הצעירה ח"כ אבי דיכטר
ביקר השבוע בהתיישבות הצעירה גבעת הראל עם ראש
מועצת בנימין ישראל גנץ לשיחה עם אנשי היישוב
על שלבי ההקמה והתוכניות העתידיות לפיתוח האזור
במסגרת הקמפיין להסדרת ההתיישבות הצעירה .אנשי
גבעת הראל הביעו בפני דיכטר את אכזבתם מהסטטוס
בן עומדת ההתיישבות" :כולנו אנשים רגילים לחלוטין
שהמדינה הושיבה אותנו כאן ,משלמים מיסים ומשרתים
מילואים מעל ומעבר ,אבל בסופו של דבר אנחנו לא תושבים
רגילים וסובלים מבסיס לקוי של תשתיות" .דיכטר הביע
הזדהות עם עמדת התושבים והדגיש כי "סוגיית ההסדרה
מתמהמהת ,אבל היא תבוא מפני שאין שום אפשרות
אחרת .הסדרה היא מחויבת המציאות ויש לאפשר לאנשים
הנפלאים כאן להתקיים כרגיל ,בלי שום בעיות מים ,אינטרנט,
חשמל .זאת חובתה של ממשלת ישראל ,וחובתנו כנבחרי
ציבור לבצע זאת" .ראש המועצה ישראל גנץ" :אזרחי מדינת
ישראל צריכים היום להסתכל בעיניים לאנשים הנפלאים
שנמצאים כאן ושמדינת ישראל שלחה לכאן .לא יכול להיות
שאנו בשנת  2020ואין כאן תנאים בסיסיים של חשמל,
מים וגני ילדים .המחויבות של ממשלת ישראל להסדיר
זאת עכשיו .אנחנו קוראים לכל השרים ,חברי כנסת וראש
ממשלת ישראל לעשות הכל כדי לאפשר תנאים בסיסיים
 כראוי לכל אזרח במדינת ישראל". 2סיור בגוש שר התקשורת לשעבר יועז הנדל סייר
לפני כשבוע במועצה האזורית גוש עציון יחד עם ראש
המועצה שלמה נאמן .לאחר שנפגש עם ראש המועצה,
הגיע הנדל לחוות ארץ האיילים ,לשמורת הטבע לזכר
שלושת הנערים ,ביקר בישיבת אור תורה סטון ,ערך סיור
בהרודיון ולסיום הסיור נפגש עם מזכירי הישובים של גוש
עציון יחד עם ראש המועצה .הנדל אמר בסיור" :גוש עציון
נמצא בקונצנזוס הישראלי ,יש כאן חיבור מדהים של עבר
הווה ועתיד .אני מודה לראש המועצה שלמה נאמן על הסיור
ומאוד התרשמתי מהפיתוח בגוש בכל התחומים .אני שמח
להיות כאן .אנחנו כאן כדי לייצר תעסוקה ,צמיחה ופריחה
ולצד זה לשמר את ההיסטוריה שיש כאן" .ראש המועצה
שלמה נאמן" :בדרך כלל המילה 'תקשורת' מנסה להפריד

ביננו ,אבל כאן אנחנו רואים את פועלו של השר יועז הנדל
שכולו למען חיבור בין לבבות של יהודים ולחיבורים של חלקי
הארץ ואנחנו מברכים על כך .הבאת תשתיות התקשורת
היא קביעת ריבונות בפועל .עד שנביא לריבונות המדינית
התושבים כאן יוכלו לחיות לפי אמות מידה של המאה ה."21
 3בקעת הירדן תחילה שרים ,חברי כנסת ואישי
ציבור קראו לראש הממשלה להחיל ריבונות בבקעת הירדן
עוד לפני הבחירות ואף לפני חילופי השלטון בבית הלבן.
הדברים נאמרו באירוע מיוחד של הדלקת נר חנוכה שצולם
במבצר הסרטבה הצופה אל בקעת הירדן תחת הכותרת
'מדליקים ריבונות על בקעת הירדן' .לקיומו של האירוע
חברה שורת ארגונים ,תנועת הריבונות ,מועצת בקעת
הירדן ,תנועת רגבים ,ה ,ZOA-תנועת ,Israel is Forever
תנועת  AFSIותנועת  .Save the Westיו"ר הקואליציה,
חבר הכנסת מיקי זוהר ,אמר באירוע כי הוא "פועל לשם
כך .מעבר לכך שאין לנו זכות לוותר על פיסה מארץ ישראל
שניתנה לנו מהקב"ה .כל הארץ הזו שייכת לנו .הם יוכלו
לחיות כאן בכבוד ובשגשוג כל עוד הם לא יעסקו בטרור .זו
הדרך היחידה" .ח"כ עוזי דיין אמר כי "ייתכן וצריך להגיד
ריבונות על בקעת הירדן תחילה ,ולא לוותר על ריבונות
ביהודה ושומרון .הבקעה היא עוטף ישראל וירושלים".
יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצה אזורית בקעת הירדן דויד
אלחייני פנה לראש הממשלה ואמר" :יש לך את הציבור
ואת הח"כים ,עשה מעשה מנחם בגין וביום אחד תחיל
את הריבונות .זה מוסרי ,ציוני ,יהודי ויספק ביטחון למדינת
ישראל" .לאורך האירוע כולו שודרו דבריהם של חברי כנסת,
שרים ואישי ציבור המצטרפים לקריאה לראש הממשלה
להחיל את הריבונות על בקעת הירדן ובאופן מיידי .האירוע
כולו נחתם בהדלקת נר חנוכה על ידי רב תנועת הריבונות,
רבה של העיר צפת ,הרב שמואל אליהו.
 4גילוי מצבה בבית העלמין בכפר אדומים נערך
השבוע טקס גילוי מצבה ליהודי יריחו הקדומה ,אשר
הובאו לקבורה מחודשת לפני כשנה וחצי לאחר ששודדי
עתיקות פלסטינים השחיתו את מערת קבורתם ,סמוך
למתחם ארמונות החשמונאים ביריחו .בטקס המכובד

השתתפו שר הדתות יעקב אביטן ,ראש מועצת בנימין
ישראל גנץ ,קמ״ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי חנניה
היזמי ,ראש המועצה הדתית בבנימין הרב נתן נתנזון (נוס),
רב העיר בת ים רב זק"א וחבר מועצת הרבנות הראשית
הרב יעקב רוז'ה ,אשר ייעץ במהלך הפעילות בכל נושא
הקבורה ומשתתפים רבים נוספים .בחודש אפריל 2019
השחיתו שודדי עתיקות פלסטינים מערת קבורה עתיקה
בסמוך לארמונות החשמונאים ,גנבו עתיקות וחיללו את
עצמות יהודי יריחו מימי בית שני שנטמנו במקום .העצמות
נמצאו בפעילות משותפת של ארגון 'שומרים על הנצח',
תנועת רגבים ופעילים בבנימין ולאחר מכן הובאו לקבורת
אחים בידי אנשי משרד הדתות וקמ"ט ארכיאולוגיה במנהל
האזרחי במעמד מרגש בבית העלמין בכפר אדומים במהלך
מאי  .2019כעת ,חנכו מועצת בנימין והמועצה הדתית מצבה
ייחודית שתוכננה על ידי יהודה עציון מעפרה ,כמערת
קבורה חשמונאית ונבנתה בשנה האחרונה על ידי טל חזן.
שר הדתות יעקב אביטן " :מעלתה של אדמות יריחו היא
כמו ירושלים .ניסו לגנוב את עצמות אחינו הטהורים מפיצי
אור התורה ,אבל דווקא ממקום זה יצאו אנשים יקרים
למלאכת ההצלה" .ראש המועצה ישראל גנץ" :מוטלת על
כתפינו זכות אדירה לדאוג לעצמות אחינו בן אלפי שנים .אני
זוכר את המראות הראשונים של ההרס שעוינים השאירו
במערות הקבורה בארמונות החשמונאים וכעת אנו זוכים
במצווה לשמור על כבודם ומעלתם".
 5חג מתוק לקראת חנוכה יזמו בנות אולפנת אמית
עלי זהב שבשומרון ,יחד עם המחנכות והמדריכות מיזמי חסד
שכבתיים על מנת להגביר את האור גם בימים אלו .הבנות
אספו ביישוביהן ממתקים ונפגשו לארוז חבילות מושקעות
לחיילים בודדים ולילדים המאושפזים במרכז הרפואי שיבא
בתל השומר .רות מרגלית ,תלמידת כתה ז' מברוכין" :היה
לי ממש כיף ומרגש לחלק את הממתקים לילדים החולים.
היה כיף לראות איך זה משמח אותם" .מנהלת האולפנה
לאה שטינמץ" :מרגש היה לראות כי הבנות מפנימות את
ערכי החסד והנתינה ומיישמות זאת מיוזמתן".
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