יובל

ה
התיי

ות ח
שב וגגת

חשוון תשע"ח

 50שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן • במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

יש”עמדה

100 4
שנה

6

 100שנים
להצהרת בלפור

בשבוע שעבר ,בפגישה עם
ראשי מועצת יש"ע ,הודיע ראש
הממשלה בנימין נתניהו כי הוא
מקדם את התכנית שהצגנו בפניו
לפני כחודש .לפי התכנית ,יוקצו
 800מיליון ש"ח לכבישים עוקפים,
תשתיות סלולרי ,מיגון אוטובוסים
ותאורת כבישים אשר יקלו על
התנועה ,יפחיתו את העומסים
בכבישים ויגבירו את הבטיחות
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן.
השבוע בישעמדה – הפרטים על
התשתיות והכבישים שישופרו
בזכות התכנית.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
16:07
16:23
16:17

יציאה
17:24
17:26
17:24

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
16:23
16:24
16:20

יציאה
17:22
17:23
17:26

מתנחלות
ברשת
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רסיסים

מה
קורה

נוהגים בטוח
בכבישים

על הפרשה  -וירא

בצל אהלו של אברהם אבינו
'וירא אליו ה' באלוני ממרא '...אמר
ר' חמא ,יום שלישי למילתו היה ,ובא
הקב"ה ושאל לשלומו" .באותו זמן בדיוק
אברהם "יושב פתח האוהל כחום היום"
ובמדרש "וכי דרכו של אברהם אבינו
לישב פתח האהל? אלא להודיעך כמה
חביבה הכנסת אורחים אצל אברהם שכיון
ששהה שני ימים בלא הכנסת אורחים אמר
סבורים האורחים שהן מצערין אותי ,מיד
יצא וישב לו על הפתח כדי לקרוא ולהכניס
העוברים ושבים".
דרכו של אדם היא להימלט מחום השמש

"

הרב בני וורצמן

מנכ"ל עמותת "לאורו נלך"

אל הצל ,קל וחומר אברהם אבינו שעוד
כואב את המילה .אבל אברהם אינו מבקש
את הצל לשם הנאה ,אלא בשביל עוברי
אורח שהשמש מכה על ראשם ומזמין
אותם אל צל אוהלו .לא לחינם הוא יושב
פתח האוהל כחום היום.
אברהם אבינו מתעסק במצוות הכנסת
האורחים ,כולו נמצא בה .הוא לא רק רוצה
שהם יבואו ,הוא לא רק מכין את הבית
ואת הסלון ומחכה שיבואו ,הוא עושה
מעשה .הוא הולך לחפש אותם ,למרות
החום ,למרות החולי .וכשהוא רואה אותם
המשך בעמוד 3

מועצת יש"ע מצי
הספר "מעינוש" מרכזגה :מדריך למעיינות הכבושים

לעשרות מעיינות...

מסלולי

10.1.17
| צפריר רינת

טיולים שהכשירו המתנחלים

"מה יכול להיות נ
עים וכיפי יותר מטיולים לא
מרכיבי התרבות הנופית והחקלאית של ה תרי מעיינות המייצגים את כל
גדה המערב
ית? מלטבול בבריכה קרירה
ביום קיץ לוהט ולהריח
את פרי הבוסתנים שעה ש
מכל עבר? הספר ה
נופי ארץ אבות עוטפים אותך
חדש
שהו
ציאה"...

מדריך למטייל במעיינות
יהודה שומרון ובקעת הירדן

מחיר מבצע לרגל
ההשקה  20ש"ח בלבד
לרכישה:

www.yeshaclick.co.il
052-5665052

יש”ע שלנו 1

543

שלנו

בס״ד

חגיגות הגדיד במגילות
בשבוע שעבר חגגה המועצה האזורית מגילות ים המלח את סיום גדיד התמרים
בפעילויות רבות לילדים ולנוער ברחבי המועצה .שיאו של האירוע היה בהופעה של
להקת טיפקס שהרקידה את כל תושבי המועצה[ .עמ' אחורי]

המערכת

פיתוח תשתיות  -שינוי מהמעלה הראשונה

ישעמדה

בשבוע שעבר נפגש ראש הממשלה בנימין
נתניהו וראש לשכתו יואב הורוביץ עם ראשי
הנהלת מועצת יש"ע יו"ר מועצת יש"ע אבי
רואה ומזכ"ל תנועת "אמנה" זאב זמביש
חבר .הפגישה נקבעה בהמשך לישיבה
שקיים ראש הממשלה נתניהו לפני מספר
שבועות עם ראשי הרשויות ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן ,בה הצגנו לראש הממשלה
בנימין נתניהו מכתב ,עליו חתומים כלל ראשי
הרשויות ,בדרישה לפעולה מהירה למען
שוויון בתקציב המופנה לתשתיות .בישיבה,
הודיע לנו ראש הממשלה בנימין נתניהו כי
הוא פעל בשבועות האחרונים על מנת לקדם
את הבקשה ,גם על בסיס עבודת מטה רחבה
שארכה מספר חודשים בהן נבחנו הצרכים,
זמינות הפרויקטים וגיוס המשאבים .לאור
זאת סוכם על קידום תוכנית ביצוע כבישים
לכלל האוכלוסיות במרחב יהודה ושומרון,
בהיקף של כ 800-מיליון ש"ח .התכנית תצא
לביצוע כבר בשנת התקציב הקרובה .2018
הסיכום שהושג הוא בשורה חשובה
ואסטרטגית להתיישבות ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן ולמדינת ישראל .בשנים
האחרונות חל גידול ניכר בישראלים תושבי
האזור .למעשה ,מדובר בכ 4%-גידול ממוצע
שנתי באוכלוסייה ,קצב גידול כפול מקצב
הגידול במדינת ישראל .בעוד האוכלוסייה
ביהודה ושומרון גדלה ,התשתיות ביהודה
ושומרון ,בעיקר הכבישים ,ותשתיות המים,
החשמל ,הסלולר ,הגז לתעשייה והביוב,
הם תשתיות ישנות ,חלקן מתקופת המנדט
הבריטי .תשתיות אלו לא יכולות לעמוד
בקיבולת האוכלוסייה הישראלית והערבית
ביהודה ושומרון ומקשה על חיי השגרה של
התושבים .כתוצאה מכך ,סובלים תושבי יהודה
ושומרון מבעיות תחבורה קשות .פקקים,
עומסים כבדים ותאונות דרכים קשות ,כבישים
צרים ,הפסקות חשמל ומים ,ניתוקי שיחות
והפרעות בקליטה טלפונית ,חוסר בגז לאזורי
התעשייה ובעיות בטיפול בביוב .מנגד ,אנו
רואים שבשאר חלקי המדינה מושקעים
2

יש”ע שלנו

עשרות מיליארד  ₪עבור פיתוח תשתיות
אלו .פיתוח זה עוצר בקו הירוק ,ויוצר אפליה
חמורה בין תושבי מדינת ישראל.
ההחלטה שהתקבלה בשבוע שעבר לקדם
את תקציב התשתיות מהווה פריצת דרך
חשובה המפסיקה את האפליה התקציבית
ומתחילה לגשר על הפער הגדול בתשתיות
האזור .צירוף כלל המרכיבים בהחלטה זו מציג
תמונת מצב של שינוי אזורי שיתרחש כאן:
• כביש עוקף חווארה ,כביש חדש מצומת
תפוח שבכביש  5עד אזור חטמ"ר שומרון
אשר יעקוף את הכפר חווארה ,ישרת את
תושבי גב ההר בשומרון ,יקל על התנועה
לכלל האוכלוסייה באזור ויהווה עורק
תחבורה נוח וזמין בין שכם וצומת תפוח,
דבר שיקרב את אזור גב ההר לאריאל,
ולמרכז הארץ.
• כביש עוקף אל ערוב ,מאזור צומת גוש
עציון ועד אזור כרמי צור ,אשר יעקוף את
הכפרים אל ערוב ובית עומר ,ישרת את
כלל תושבי האזור ובהם תושבי גוש עציון
הר חברון וקריית ארבע ,יקל על התנועה
בין חברון ובית לחם בעזרת עורק תחבורה
נוח וזמין שיקרב את אזור הר חברון וחברון
לירוששלים.
• כביש  446המחבר בין מודיעין עלית לצומת
שילת יוכפל .התנועה על כביש זה בשעות
העומס היא קשה מנשוא בעיקר לתושבי
מערב בנימין .הכפלת הכביש תקל על תושבי
האזור ותפתח את התנועה בשעות העומס.
• השלמת כביש עוקף לובן ליד היישוב בית
אריה ,שיחבר את אזור מערב בנימין בית אריה
ומערב השומרון לכביש  444ולצומת רנתיס.
הכביש החדש יקל על התנועה שנעשית היום
בכביש מפותל ויקרב את האזור למרכז הארץ.
• בניית מעבר ומחלף לתושבי השכונות
הערביות הצפוניות של ירושלים – "שיקוע
קלנדיה"  -יקל עליהם את התנועה לאזור
עטרות וירושלים .בכך תעבור עיקר התנועה
שלהם לכביש זה ,ולא לכביש אדם-חיזמה
שבו עוברים כיום ,דבר שיפחית את נפח

התנועה בכביש ויקל על פקקי הענק
שנוצרים באופן יום-יומי באזור לתושבי
בנימין והסביבה .בכך תתחבר ירושלים
בצורה קלה יותר לאזור בנימין.
בנוסף לכבישים עצמם ,תשתיות הסלולר
באזור אינם מכסות את כל הכבישים
והיישובים .הנוסעים בכבישים עוברים בחלקים
מסוימים ניתוקי שיחות והפרעות בקליטה
הסלולרית שפוגעת בשירות לתושב ,למרות
התשלום לחברות הסלולר .לחוסר הקליטה
בכבישים מסוימים יש גם השלכות ביטחוניות
על הנוסעים בכביש ,לעיתים נשים וילדים,
שאינם יכולים לעדכן ולדווח על תקלות או
בעיות .החלטת ועדת השרים תקדם ביצוע
פריסת אנטנות סלולריות שיכסו את האזור
וישפרו את הקליטה .התקציב יאפשר גם
השלמות לתאורות כבישים במקומות שעדין
לא טופלו ,ויאיר את הדרך לתושבים ולנוסעים
בכבישי האזור.
האוטובוסים שמסיעים נוסעים ותלמידים
בחלק גדול מאזור מחוייבים להיות ממוגני
ירי .צי האוטובוסים כיום בחלקו מיושן מאוד
ואינו עומד בעומס ,ולאורך השנים עלו באש
מספר אוטובוסים שסיכנו חיי אדם .ההחלטה
תשחרר חסמים ותפנה תקציבים למיגון נוסף
של אוטובוסים חדשים שיכולו להסיע את
התושבים והילדים באזור ללא סיכון.
חשוב לציין נקודה נוספת בעניין .כבישי
האזור משמשים את כלל האוכלוסייה כולל
ערביי יהודה ושומרון .הקלת התנועה ופיתוח
התשתיות נובעות מההבנה כי לאחר יובל
שנים הגיע הזמן להשקיע ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן כמו בכל חלקי מדינת ישראל.
הפיתוח שיגיע בעקבות תכניות אלו הוא מרכיב
חשוב בתהליך הנורמליזציה להקלה על חיי
התושבים ולאפשר את השקט והחיים באזור.
החלטה זו מהווה הבנה גם של ממשלת ישראל
בחשיבות הפיתוח של האזור והנורמליזציה
כחלק מהשלום הכלכלי ,ועל מנת לקדם את
האזור ולדאוג לעתידו .נמשיך לפעול ולעקוב
אחר ביצוע התוכנית במלואה.

בצל אהלו של אברהם אבינו

המשך מעמוד השער

מרחוק הוא לא מחכה שיגיעו עד אליו ,הוא
רץ לקראתם .ואם לא די בכך ,הוא ממהר
האהלה אל שרה ,מזרז אותה ללוש עוגות,
בעצמו רץ אל הבקר ,ממהר לעשות אותו.
כך נראה אדם ששקוע בדבר שחשוב
לו ,וכך נראה אברהם ששקוע עד צוואר
במצוות הכנסת אורחים ,שגמילות חסד
היא נר לרגליו ,הוא פועל עם כל הלב.
אי אפשר שלא להתפעל מהדבקות שלו
בקיום המצווה והדבקות משפיעה על
הפעולות שהן בהתאמה מלאה עם חשק
לבו .הכל נעשה במהירות ,בזריזות ,בשמחה
גדולה ,נראה כאילו אברהם רוקד בדרך

אל הבקר ,רוקד עם המאכלים ,משמח
את המקום ,משמח את הבריות ,גם הוא
בעצמו נהיה שמח.
הקב"ה עסוק במצוות ביקור חולים בשעה
שאברהם עסוק במצוות הכנסת אורחים.
שניהם עסוקים בגמילות חסדים ,שניהם
חושבים על האחר .הקב"ה למרות היותו
מלכו של עולם מבקר חולים ,ואברהם,
למרות מחלתו ,מתאמץ להכניס אורחים.
אברהם הוא עמוד החסד ,איש האמונה
"ויאמן בה' ויחשבה לו צדקה" .הוא מתבונן,
מתעניין ,שואל שאלות ובסוף הקב"ה

מתגלה אליו .אברהם הוא איש העקרונות
 כל העולם מעבר אחד והוא מן העברהאחר ,ולמרות זאת ,כשלוט נלקח בשבי,
הוא רודף עד דן כדי להציל אותו.
מתחילת דרכו אברהם אבינו נמצא בתנועה
 "לך לך מארצך"  -ועד הליכתו האחרונה "ולך לך אל ארץ המוריה"  -דרך "קוםהתהלך בארץ"" ,התהלך לפני ואהיה תמים"
ו"-ויסע אברהם הלוך ונסוע הנגבה".
הליכתו החיצונית היא ביטוי גם להליכתו
הפנימית .אברהם לא דורך במקום ,הוא
נוסע ,הוא מתקדם ,הוא בתנועה מתמדת
לקריאת שם ה' בעולם.

כנס המזכירים והנהגות היישובים

יום שלישי
כה' בחשון של תנועת ההתיישבות אמנה תשע“ח 2017
תשע"ח
14.11.17
מלון יהודה
•
ירושלים
מושב ראשון :תכנון
 9:00התכנסות
 9:30ברכות
אבי רואה – ראש מועצה אזורית מטה בנימין ויו"ר מועצת יש"ע
ראובן טל – יו"ר מזכירות אמנה
 9:45השר ח"כ זאב אלקין – השר להגנת הסביבה ,ירושלים ומורשת:
מיליון ,הדרך להשגת המטרה.
 10:15זאב (זמביש) חבר – מזכ"ל אמנה :מיליון ,צו השעה!
קטע אומנותי – 'פואטרי סלאם' – צביה מרגליות
10:45

היבטים שונים בנושא תכנון
וכיצד מניעים את המהלכים התכנוניים לקראת מיליון תושבים
חמוטל למפרט – רכזת תכנון ,אמנה:
איפה נכניס אותם? סקירת המצב התכנוני
אדריכל אוריאל רוזנהיים :גוש דן החדש  -מרחב תכנוני בראיה רוחבית

 11:45מושב שני :קהילה
היערכות הקהילה ,והאתגרים העומדים בפניה לקראת המיליון
יואב אריאל  -מנהל מרחב צפון בחטיבה להתיישבות:
אבני דרך או אבני נגף? קהילה בדרך למיליון
בת עמי זיידל  -ראש תחום צעירים ונוער ,מכון שדמות ,מכללת אורנים:
כשהקולט קולט שהוא קולט  -על תהליכים חברתיים בזמנים של צמיחה
ליאורה טושינסקי  -יועצת ארגונית:
מי הזיז את הפח שלי – היבטים מערכתיים בהובלת שינויים בקהילה
• קטע אומנותי – 'פואטרי סלאם' – צביה מרגליות

* הכניסה למזכירים
ולהנהגות ישובים
ללא עלות
הרשמה מראש חובה
מספר המקומות מוגבל
** יתכנו שינויים בלו"ז
*** לפרטים נוספים יצחק
0525802156

לפרטים והרשמה (חובה)
www.amanaclick.co.il

 13:30ארוחת צהריים

 14:30מושב שלישי :צמיחה
כלים ודוגמאות למנועי צמיחה מחוללי שינוי וסיפורי הצלחה
חמדת שני  -מנהלת פרויקטים קהילתיים בעפרה:
עולים על זה  -קליטה עליה כמנוף
בעלי:
גלעד פריגר  -מנכ"ל ומייסד חברת ֵ EPR
המנוע הכלכלי – יזמות ותעסוקה בקהילה
רועי הילדסהיימר  -יו"ר ועדת בנייה בעלי זהב:
סכנה! כאן בונים – אתגרי צמיחה והצלחה

 15:30הרצאת סיכום
בני ביטון  -ראש עיריית דימונה:
מדרום תיפתח הטובה – כיצד מחוללים שינוי במרחב מאתגר?
 16:00סיום
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100
שנה

מאה שנה להצהרת בלפור

מתוך דו"ח וועדת השופט אדמונד לוי ז"ל

השבוע אנו מציינים  100שנים להצהרת
בלפור ,אשר נתנה תוקף משפטי
בינלאומי ראשון להקמתה של מדינת
ישראל .אנו מביאים כאן קטע קצר
מדבריו של השופט אדמונד לוי ז"ל,
מתוך "דו"ח על מעמד הבניה באזור
יהודה ושומרון" של הוועדה בראשותו
אשר פורסם בשנת  ,2012ואשר
נותן תוקף משפטי לבנייה ישראלית
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן .הצהרת
בלפור ,יחד עם הצהרת הוועדה בסן
רמו והחלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר,
היו הקרקע להקמת מדינת ישראל
ולמלחמה על עצמאותנו.
ביום י"ז בחשוון תרע"ח ( 2בנובמבר )1917פרסם
הלורד ג'יימס בלפור ,שר החוץ הבריטי ,הכרזה לפיה
"ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית
לאומי לעם היהודי בפלשתינה" ,ובלשון המסמך
שהופנה ללורד רוטשילד:
"ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית
לאומי לעם היהודי בפלשתינה [ארץ ישראל],
ותשתדל במיטב מאמציה להקל על השגת מטרה
זו ,בתנאי ברור שלא ייעשה שום דבר העלול לפגוע
בזכויות האזרחיות והדתיות של עדות לא יהודיות
בארץ ישראל או בזכויות ובמעמד המדיני של
יהודים בכל ארץ אחרת".
בהכרזה זו ,הכירה בריטניה בזכותו של העם
היהודי בארץ ישראל ,ואף הביעה את נכונותה
לקדם תהליך שיוביל בסופו להקמתו של בית
לאומי עבורו בחלק זה של העולם .הכרזה זו שבה
והופיעה ,בנוסח שונה ,בהצהרת ועידת השלום
4
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בסן רמו ,איטליה ,שהניחה את יסודות המנדט
על ארץ ישראל ,ובה הכרה בקשר ההיסטורי של
העם היהודי לפלשתינה:
"הואיל ומעצמות הברית העיקריות הסכימו ביניהן,
שהממשל המנדטורי יהיה אחראי על ביצוע ההכרזה
שניתנה במקור בשני לנובמבר 1917על-ידי ממשלת
הוד-מעלתו הבריטי ,ואושררה על ידי יתר מעצמות
הברית ,לצורך הקמת בית לאומי לעם היהודי
בפלשתינה ,בתנאי מפורש שלא ייעשה דבר אשר
יפגע בזכויותיהן האזרחיות והדתיות של הקהילות
הלא יהודיות בפלשתינה ,או בזכויות ובמעמד הפוליטי
לו זוכים היהודים בכל ארץ אחרת...
נתנה בזאת הכרה לקשר ההיסטורי של העם
היהודי עם פלשתינה ,ובזכותו לכינון מחדש של
ביתו הלאומי בארץ זו".
וכאן המקום להדגיש ,כי בכתב המנדט (כמו גם
בהצהרת בלפור) הוזכרו הזכויות "האזרחיות
והדתיות" בלבד של תושבי פלשתינה אותן יש
לשמר ,ואין בו זכר להגשמתן של זכויות לאומיות
של העם הערבי .ובאשר ליישום המעשי של הצהרה
זו ,נאמר בסעיף  2של כתב המנדט:
"המנדטורי יהיה אחראי ליצור בארץ תנאים פוליטיים,
מנהליים וכלכליים ,אשר יבטיחו את הקמת הבית
הלאומי היהודי ,כמפורט במבוא ,ואת פיתוחם
של מוסדות עצמאיים ,וכן את שמירת הזכויות
האזרחיות והדתיות של כל תושבי פלשתינה ,ללא
הבדל גזע ודת".
ובסעיף  6של כתב המנדט נאמר:
"הממשל בפלשתינה ,בעודו מבטיח כי הזכויות
והעמדות של יתר חלקי האוכלוסייה אינם נפגעים,
יסייע בתנאים נאותים לקידומה של ההגירה היהודית,
וכן יעודד בשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית
כמוזכר בסעיף ,4התנחלות צפופה של יהודים על

הקרקע ,כולל אדמות מדינה וקרקעות בור שאינן
דרושות לצורכי הצבור".
בחודש אוגוסט  1922אישר חבר הלאומים את
המנדט שנמסד לבריטניה ,ובכך הוכרה ,כנורמה
המעוגנת במשפט הבינלאומי ,זכותו של העם
היהודי לקבוע את ביתו בארץ ישראל ,מולדתו
ההיסטורית ,ולהקים בה את מדינתו.
להשלמת התמונה נוסיף ,כי עם הקמת ארגון
האומות המאוחדות ב ,1945-נקבע בסעיף 80
למגילתו ,העקרון של הכרה בהמשך תוקפן של
זכויות קיימות של מדינות ועמים שנרכשו מכוח
המנדטים למיניהם ,כולל כמובן אותן זכויות של
היהודים מכוח המסמכים המפורטים לעיל להתיישב
בשטחי ארץ ישראל:
"למעט כפי שיוסכם בהסכמי נאמנות אינדיווידואליים
 ...שום דבר בפרק זה לא יפורש לכשעצמו באופן
כלשהו שישנה את הזכויות של כל מדינה או עמים
או את תוקפם של כלים בינלאומיים קיימים אשר
חברי האומות המאוחדות עשויים להיות בהם צד".
בחודש נובמבר  1947אימצה העצרת הכללית
של האומות המאוחדות את המלצתה של ועדה
שהקימה ,לחלוקתה של ארץ ישראל שממערב
לירדן לשתי מדינות :מדינה ערבית ומדינה יהודית.
אולם תוכנית זו לא מומשה ,וממילא לא קנתה
אחיזה במשפט הבינלאומי ,הואיל ומדינות ערב
דחו אותה ופתחו במלחמה כדי למנוע את יישומה
והקמתה של המדינה היהודית .תוצאות המלחמה
קבעו את המציאות המדינית מכאן ואילך :בקווים
שהשיגה במלחמה קמה מדינה יהודית .מאידך,
המדינה הערבית לא קמה ,ובשטחים שנכבשו על
ידי מצרים וירדן (חבל עזה ,יהודה ושומרון) שלטו
מדינות אלו .בהמשך ,דרשו מדינות ערב ,שלא
הכירו בתוצאות המלחמה ,לכלול בהסכם שביתת

הנשק את ההצהרה כי אין לפרש משום בחינה
את קו שביתת הנשק כגבול מדיני או טריטוריאלי.
חרף זאת ,באפריל  1950סיפחה ירדן את שטחי
יהודה ושומרון ,בניגוד למצרים אשר לא תבעה
ריבונות על רצועת עזה .אולם ,הסיפוח של ירדן
לא קיבל אחיזה משפטית ,ואף רוב מדינות ערב
התנגדו לו ,עד שבשנת 1988הכריזה ירדן שאינה
רואה את עצמה כבעלת מעמד באותו אזור.
בכך הושב מעמדו החוקי של השטח למעמדו
המקורי ,לאמור ,שטח שנועד לשמש בית לאומי
לעם היהודי ,אשר היה בימי השלטון הירדני
בבחינת "בעל זכות חזקה" שנעדר מהשטח
במשך מספר שנים מכורח מלחמה שנכפתה
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עליו ,ועתה שב אליו.
לצד המחויבות הבינלאומית לנהל את השטח
ולדאוג לזכויות האוכלוסייה המקומית ולסדר
הציבורי ,לישראל הייתה אפוא הזכות המלאה
לטעון לריבונות על שטחים אלה ,וכך סברו ממשלות
ישראל לדורותיהן ,אולם הן בחרו שלא לספחם ,אלא
לנקוט בגישה פרגמאטית כדי לאפשר את קיומו
של משא ומתן לשלום עם נציגי העם הפלסטיני
ומדינות ערב .ישראל לא ראתה איפוא את עצמה
ככוח כובש במובן הקלאסי של הביטוי ולכן מעולם
לא התחייבה לקיים את אמנת ז'נבה הרביעית
ביחס לשטחי איו"ש ועזה .כאן המקום להוסיף,
כי ממשלת ישראל אמנם אשררה בשנת 1951

את האמנה ,אולם זו לא נקלטה בדין הפנימי על
ידי חקיקה של כנסת ישראל ,והסתפקה בהצהרה
על קיום וולונטרי של ההוראות ההומניטאריות
של האמנה .בעקבות כך נקטה ישראל במדיניות
המאפשרת לישראלים להתגורר מרצונם החופשי
בשטח בהתאם לכללים שנקבעו על ידי השלטון
הישראלי ובפיקוח המערכת המשפטית הישראלית,
תוך שנוכחותם המתמשכת כפופה לתוצאתו של
תהליך המשא ומתן המדיני.
נוכח האמור ,שוב אין לנו ספק כי מנקודת
מבטו של המשפט הבינלאומי ,הקמתם של
ישובים יהודיים באזור יהודה ושומרון אינה
לוקה באי-חוקיות.

ענב
ברשאו

יום
פתוח
בענב

יש שחר אמנה

חכם

יום שישי  10/11כ"א בחשוון
9:30-12:00

בית צמוד קרקע
חד משפחתי במחיר מציאותי
בית על שטח של  450מ"ר
איכות חיים ,חיי חברה ושכנים טובים
ישוב דתי לאומי בצמיחה

נשמח בהשתתפותכם | הרשמה מראש חובה

goeinav.co.il | 03-9303494 | 050-5382852
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מירב לוי

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

ברשת
קרדיט תמונות :מירב לוי

רסיסים
"כולם מכירים את כולם" .ככה זה ביישוב לא
גדול .זה אומר שבשבילים את זורקת "שלום"
לכל עבר ,בשלל סוגי הנהונים וחיוכים .זה
אומר שאת יכולה להיעצר לכמה דקות
ואף יותר עם חברה זו או אחרת ,לפטפט
על אסיפת ההורים שהייתה אתמול או על
הפסקת החשמל שהייתה שלשום .זה אומר
להיות ביחד בערבי נשים ,ערבי גיבוש ,טיול
יישובי .להיות ביחד על הדשא בליל יום
העצמאות .להתפלל ביחד בשבתות ובחגים.
זה אומר גם לאבד ביחד.
בערב שמחת תורה התבשרנו ביישוב
סוסיא על תאונה איומה שהתרחשה בכביש
המוביל אל ים המלח .שתיים מחברותינו
נפצעו באורח קשה .אירית ושרה .באחת
נכנסנו למערבולת של חרדות ודפיקות
לב ותפילות ,תפילות ,תפילות .שתי נשים
יקרות .שתי משפחות .ורכזת קהילה אחת
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שלא זה התפקיד אליו פיללה ,אך במסירות
נפשה ,ברגישותה ובדייקנותה ניהלה ,ובעצם
מנהלת גם תוך כדי כתיבת שורות אלה,
את כל מה שצריך באופן שכל אחד יוכל
להתמסר לתפקידו.
ראשונה הייתה אירית שנלקחה לגנזי
מרומים .שניה הייתה שרה ,שביום בו
הסתיימו ימי השבעה על אירית נערכה
הלווייתה .אובדן כפול .שבעה ועוד שבעה.
שתי הלוויות ,ואותן להקות ציפורים
המרחפות מעל ראשינו ברחבת בית הכנסת
כשהילדים העוצמתיים שלהן ,כל אחת
בזמנה ,מבכים את אמותיהן.
אירית זר .המורה לאנגלית של בתי .שבוע
לפני התאונה ,בשעת פעילות צביעת מנדלות
לקישוט הסוכה ,שמה יד על כתפי בחיוך רחב
וסיפרה לי עד כמה מאור נהדרת באנגלית.
בשבעה הצלחתי לקלוט כמה וכמה סיפורים
נוספים כאלו של הורים.
איך ראתה את הטוב .איך
דיברה טוב.
שרה לונדון .שחילקה את
זמנה בין ביתה ובעלה
וילדיה ונכדיה ובית הספר
בו חינכה וגמ"ח הכלים
הנאים שלה ועבודות
הפסיפס המפעימות
ובטח יש עוד .פעם ראיתי
אותה עומלת על פרפרי
פסיפס עדינים על הגדר

ליד המכולת .מקסים! זרקתי אליה והיא
נופפה לי בחזרה .וחשבתי לעצמי ,איזה
כיף לגור ביישוב שיש בו אישה שמדביקה
פרפרים מפסיפס על גדרות .עם היוודע דבר
פטירתה של שרה השלכתי לפח בדמעות
את הספל הסדוק שתכננתי להניח לה
בתיבת הדואר.
מאסונות שקרו בעבר אנחנו יודעים שעוד
נתחזק .בינתיים רק צער עמוק .וגעגועים
אינסוף.
שברי חרסים
רסיסים רסיסים
אוחו לפסיפס ביד אוהבת
ומי ירפא את שברינו כעת
ירגיע נפש כואבת.
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מה יקרה
ירדנה ארזי והגבעטרון בבקעת הירדן  /כ' בחשוון  9בנובמבר

מפגש אומנותי ובימתי ראשון מסוגו של שניים מהסמלים החשובים והמוערכים במוסיקה
הישראלית .ירדנה ארזי ,מהזמרות האהובות בישראל עם למעלה מ 40-שנות קריירה
מוסיקלית מצליחה ,ולהקת הגבעטרון ,זוכת פרס ישראל למפעל חיים ,יפגשו יחד על במה
אחת במופע משותף .בשעה  21:00בהיכל התרבות של בקעת הירדן .מחיר.₪ 30 :
לפרטים ורכישה02-9941410 :
בוקר מהסרטים בגוש עציון  /ט"ז בחשוון  5בנובמבר

אתם מוזמנים להתרגש בבוקר מהסרטים עם הסרט הישראלי "נודל"  -זוכה ב 10-מועמדויות
לפרסים בטקס פרסי אופיר" .נודל" הוא קומדיית-פעולה מרגשת מאוד ,שבמרכזה דמותה
המתעוררת של מירי ודמותו הנוגעת ללב של הילד הסיני שננטש במפתיע .מבעד לעלילה הצפופה
והאינטנסיבית עולה גם מערכת היחסים המיוחדת שבין שתי אחיות ,מירי וגילה ,וגם כמה דברים
מצחיקים ועצובים על המציאות הישראלית .בשעה  10:00במתנ"ס גוש עציון ₪ 15 .לאדם.
לפרטים02-9937999 :

יום חמישי |  9בנובמבר

פרויקט חדש ביישוב

נריה
תורני • איכותי • קרוב

דירות קרקע

עם גינה ענקית
נותרו
 28יחידות

בלבד
בשלב א‘

דירות ענקיות

חייגו עכשיו
02-995-0997
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מה קורה?
1
3

2
5

4

לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

גוש עציון העולמי
ביום ראשון נחנך במגדל עוז שבגוש
עציון בניין מכינת בני עקיבא העולמית.
בטקס שנערך במכינה השתתפו ובירכו
שר החינוך נפתלי בנט ,ראש מועצת
גוש עציון שלמה נאמן ,מנכ"ל הסוכנות
היהודית אלן הופמן ומזכ"ל "בני עקיבא
העולמית" רועי אביקסיס  . 1השר נפתלי
בנט אמר בטקס" :לו הייתה המכינה
קיימת בזמן שאני סיימתי תיכון ,ודאי הייתי
מצטרף אליה .השותפות בין מדינת ישראל
לתפוצות ,היא שותפות אסטרטגית ועלינו
להעמיק אותה ולחזק אותה .כל ישראל
ערבים זה בזה" .ראש מועצת גוש עציון
שלמה נאמן אמר" :כל הכבוד לתנועת בני
עקיבא על היוזמה הברוכה להקים מכינה
כאן בגוש עציון .זוהי שליחות ואחריות
עצומה שיהיה בגוש עציון מקום של
שליחות ואחראיות לאומית שערכים אלו
הם מאבני היסוד שלו".
עם הפנים לתושב
המועצה המקומית קרני שומרון זכתה
במקום השני בקרב כלל המועצות
המקומיות בארץ ובמקום ה 19-ברשימה
הארצית באיכות שירותים המוניציפליים
הנגישים לתושבים באמצעות האינטרנט,
כך עולה במחקר חדש שבוצע ב250-
רשויות מקומיות ברחבי הארץ .המחקר
המדובר בדק את אתרי האינטרנט של
הרשויות המקומיות ואת רמת השירותים
הדיגיטליים המוצעים לתושבי אותן רשויות . 2

עוד נבחנו הנגישות של האתר ופעילות
הרשות המקומית בפייסבוק .ראש מועצת
קרני שומרון יגאל להב הביע שביעות רצון
מתוצאות הסקר" :אנחנו עומדים לפני
פיתוח נוסף של השירותים המקוונים של
קרני שומרון ומקווים שרק נמשיך ונשפר
את השירות לתושבים".
גודדים ורוקדים
במועצה האזורית מגילות ים המלח חגגו
בשבוע שעבר ,כבכל שנה ,את סיום גדיד
התמרים השנתי .ענף התמרים הוא ענף
החקלאות הגדול והמשמעותי ביותר
ביישובי המועצה האזורית מגילות ,אשר
בצפון ים המלח ,והמועצה מציינת בכל
שנה את סיום הגדיד בהפנינג משפחתי
גדול לתושבים במטע תמרים לחופו של
ים המלח .המשתתפים בחגיגות נהנו
מסיורים רגליים מודרכים ,סדנאות יצירה
ועוד .לסיום החגיגות התקיימה הופעה
של להקת טיפקס מול היישוב אבנת
שהרקידה את כל המשתתפים  . 3ראש
המועצה אריה כהן" :ענף התמרים הוא
ענף החקלאות החשוב והגדול ביותר
ביישובי מגילות ,בימים כאלה של צמיחה,
פיתוח וקליטה מואצת ביישובים ,שמחתי
על ההזדמנות לחגוג יחד ,כל חברי
הקהילה בחגיגה קהילתית אינטימית
ופרטית ,את האירוע המשמח הזה של
חגיגות סיום הגדיד השנתי .אני מודה
למשרד התרבות והספורט ולקק"ל על
הסיוע ושיתוף הפעולה".

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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חקלאות במזרח הגוש
השבוע סייר שר החקלאות אורי אריאל
יחד עם ראש המועצה שלמה נאמן במזרח
גוש עציון .לביקור הצטרפו יו"ר החטיבה
להתיישבות גאל גרינוולד ,הנהלת החטיבה
להתיישבות והנהלת המועצה .השר בחר
להתחיל את הביקור במזרח גוש עציון
במכינה הקדם צבאית "מגן שאול" שבנוקדים.
את הבחירה להתחיל במכינה הסביר
השר בכך שישנה חשיבות לבוא ולדבר עם
הדור הצעיר ,אשר ממנו מצופה לקחת את
המושכות ולנווט את המדינה קדימה .בסיום
הביקור נטע השר אריאל עץ יחד עם ראש
המכינה הרב איתמר כהן . 4
נוהגים בטוח ביו"ש
במסגרת פעילות אכיפה ממוקדת של שוטרי
התנועה ובשילוב כוחות נוספים ,בדגש על ציר
 ,60וצירים נוספים ביו"ש ,במהלך סוף השבוע
האחרון נרשמו  689דוחות תנועה .עיקר
האכיפה התמקדה בתפיסת נהגים הנוהגים
בכביש באופן המסכן את ציבור משתמשי
הדרך ,בריונות וסיכון חיים .בפעילות נפסלו
 19רישיונות נהיגה 16 ,כלי רכב לקויים
הושבתו 21 ,כלי רכב הורדו לפירוק ,וניתנו
 45דוחות בגין שימוש בפלאפון .במהלך
פעילות אכיפה בכביש  60סמוך לכרמי צור
נעצר רכב לבדיקה ,בבדיקת הנהג התברר
כי הינו פסול נהיגה ביודעין הנהג נעצר והובא
לחקירה בסיומה שוחרר בתנאים ,הרכב בו
נהג הושבת ל 60-יום ולנהג נרשמה הזמנה
לדין על נהיגה בפסילה . 5

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן ,אסף קרדש
תמונות ,Hanay :מ.א .מגילות ,תנועת בני עקיבא העולמית ( ,)WBAמשרד התפוצות,
מועצת גוש עציון ,דוברות המשטרה .הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

