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במה להגות תורה,
מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
השבוע החלו במאהל
ההתיישבות הצעירה לשבות
רעב במחאה על עיכוב
ההסדרה

מיוחד
הדורה
דמיגיטלית
לרגל המצב
6
מופץ ל0.000-
בתי אב

4

שאיבת חלב בשבת
הלכה וטכנולוגיה
בעולם המעשה

6

להיות צנוע
בין מחשבה למעשה

9

מותו של אהוביה סנדק
ז"ל  -חובת המחאה
מדינה כהלכה

יש״עמדה
מועצת יש״ע

ארבעים שנה למועצת יש״ע
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לתושבי יהודה ,שומרון ובקעת
הירדן ולידידינו ומוקירינו בכל מקום
שהם
ביום שישי שעבר ,י"ז בטבת ,לפני
ארבעים שנה ,נערך ביד שפירא שבגוש
עציון כנס הייסוד של מועצת יש"ע.
שם ,כינס ישראל הראל את נציגי
היישובים היהודיים ביהודה ,שומרון
וגוש קטיף שבחבל עזה והחליטו
להקים את המועצה שתפתח את
האזור ,שהיה אז כמעט לא מיושב,
כהמשך טבעי וממוסד לתנועת "גוש
אמונים".
מועצת יש"ע קמה עם חידוש
ההתיישבות היהודית ביש"ע בשנים
שלאחר מלחמת ששת הימים ,מתוך
אמונה כי מפעל ההתיישבות ביהודה,
שומרון ובקעת הירדן הוא חלק מרכזי
בהגשמת הציונות ,ויש לו חשיבות
אסטרטגית ראשונה במעלה .מועצת
יש"ע היא הגוף המאורגן היחיד
שמקדם ומבסס את ההתיישבות
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן ,והיו
אף זמנים בהם ,לצערנו ,אף נלחם
ממש על עצם קיומה.
יחד עם כל עם ישראל ,עברנו שנים
של פריחה וצמיחה מחודשת של
התיישבות יהודית פורה ,שיסודותיה

מעמיקים שורשים בכל יום באדמת
חבל התנ"ך .מאז הוקמה מועצת
יש"ע ,בראשית ימי ההתיישבות ,הלך
והתפתח היישוב היהודי באזור באופן
חסר תקדים .בתים נבנו ,שדות ועצים
ניטעו ,כבישים נסללו והמרחב שאנו
מכירים היום קם לחיים.

אך לא הכל היה קל .אנו זוכרים
ימים רבים של קושי ומכאוב .ימים
בהם איבדנו חברים לדרך ,אוהבי הארץ
ובוניה ,אשר נרצחו רק בגלל היותם
יהודים אשר בונים את בתיהם בארצם.
עקרנו את שנטענו במו ידינו – צעקנו,
בכינו ,נלחמנו ,סרבנו לקבל עלינו את
הדין ולעתים נכשלנו .למרות כל אלה,
צמחנו מתוך השברים .ידענו תמיד ,כי
מה שיפונה עוד עתיד להיבנות ,ושעם

זמני כניסת ויציאת

שבת שמות

שבת מברכים
מולד :חודש שבט המולד יהיה
ביום רביעי  17:35ו 3-חלקים

גולן

כיום ,ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן
מתגוררים קרוב לחצי מיליון תושבים
ותושבות ,בעשרות יישובים יפהפיים
וילדים מחייכים משחקים ברחובות
ובגנים .ההתיישבות גדלה ומתרחבת
בכל יום ואנו ממשיכים לנוע קדימה
ללא מנוחה.
***

הכל בס״ד

16:22
17:27

הנצח ,למרות הקלישאה ,לא מפחד
מדרך ארוכה.

ארבעים שנה עברו ,וכעת אנו עם
הפנים קדימה לעבר השנים הבאות.
נמשיך למלא את חובתנו לקידום
ופיתוח ההתיישבות הישראלית
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן
ולהילחם עבור זכותו של עם ישראל
לגור בנחלת אבותיו מתוך אמונה
בלתי מתפשרת בצדקת דרכנו .נפעל
למען החלת הריבונות הישראלית על
כל המרחב ולהבאת מיליון תושבים
ליהודה ושומרון ,כפי שעשינו בכל
השנים האחרונות.
מזל טוב מועצת יש"ע!
דויד אלחייני
יו"ר מועצת יש"ע

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

16:22
17:29

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

16:31
17:31

ירושלים

16:15
17:37

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

תרמו בהעברה בנקאית

באר שבע

16:34
17:32

אילת

16:15
17:34

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

1

2
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 1כאן שובתים רעב במסיבת עיתונאים שהתקיימה
השבוע באוהל ההתיישבות (הבדואית) הצעירה שהוקם מול
משרד ראש הממשלה הודיעו היום ראשי פורום ההתיישבות
הצעירה לצד ראשי מועצת יש״ע כי בשל גרירת הרגליים בנוגע
להסדרת היישובים הם פותחים בשביתת רעב באוהל המחאה.
במסיבת עיתונאים השתתפו :שובתי הרעב איתי זר מחוות גלעד,
אוריה לוברבום משדה בועז ,אורי ברטפלד מעשהאל ,אליהו עטיה
ממבואות יריחו ,וכן יו"ר מועצת יש"ע דויד אלחייני ,ראש מועצה
אזורית גוש עציון שלמה נאמן ,ראש מועצה אזורית שומרון יוסי
דגן ,ראש מועצה מקומית בית אל שי אלון ,ראש מנהלת חברון
הרב הלל הורוביץ ומנכ"ל מועצת יש"ע יגאל דילמוני .יו״ר מועצת
יש״ע דוד אלחייני אמר" :אדוני ראש הממשלה .מצאת השבוע
זמן ללכת להצטלם עם המתחסן המיליון אבל לא מצאת זמן
לקרוא למתיישבים של התיישבות הצעירה ולדבר איתם .אלה
המצביעים שלך .עצוב מאוד שהגענו למצב הזה שבו הנהגת
ההתיישבות הצעירה עוברת לשביתת רעב מי שלא ינהג כימין
שלא יצפה שיצביעו לו" .ראש מועצת שומרון יוסי דגן" :באנו
לכאן כדי לחזק אתכם ,ההחלטה שלכם לשבות רעב היא מצערת.
בושה וחרפה שאנחנו צריכים לשבות רעב אנשים מההתיישבות
ביהודה ושומרון מול משרד ראש הממשלה הזו ,אבל אתם צודקים
ולכן אנחנו מחזקים אתכם" .ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן:
“מה שאנחנו מבקשים ודורשים עבור ההתיישבות הצעירה הם
לא מותרות .הסדרה .אספקת שירותים בסיסיים זהו פת לחם
עבור אותם מתיישבים שגרים בהתיישבות הזאת .אנו פונים לשני
ראשי הממשלה הזאת כל אחד בתורו  -קבלו החלטה מיידית וצאו
לדרך .אנחנו היינו כאן כדי לתמוך וכרגע אנחנו כאן כדי למחות".
אוריה לוברבום אמר" :מבטיחים לנו כל היום הבטחות אבל שום
דבר לא קורה .אנחנו הולכים על הצעד החריף הזה של שביתת
רעב לא כי אנחנו רוצים ,אלא כי אנחנו לא רוצים להשאיר לדור
הבא את המצב הלא נורמלי שאנו חיים בו היום".
 2סוללים את ההתיישבות שרת התחבורה מירי רגב
הגיעה בשבוע שעבר לסיור עבודה במועצה אזורית מטה בנימין
יחד עם ראש המועצה ישראל גנץ וכן נפגשה עם ראש עירית
ירושלים משה ליאון .השלושה סיירו במחסום קלנדיה וכן במעבר
חיזמה הסמוך לשכונת פסגת זאב בירושלים .השרה בישרה

לראשי הרשויות כי בקרוב יחלו  3פרויקטים גדולים וחשובים
להתיישבות ,אשר היו תקועים זמן רב בין משרדי התחבורה
והביטחון וביניהם :ביצוע פרוייקט ״שיקוע קלנדיה״  -תוקצב
החודש לביצוע מתקציב משרד התחבורה בהיקף של  123מיליון
ש"ח ,פיתוח כיכר חיזמה  -הפרויקט סיים תכנון מפורט ומוכן
למכרז ביצוע בשנת  ,2021בהיקף של  35מיליון ש״ח ,תכנון
מלא לכביש  437בין אדם לחיזמה  -תוקצב החודש בהיקף
של  17מיליון ש״ח ,ויכנס לחומש הקרוב בהיקף תקציבי של
כ 150-מיליון ש״ח .השרה רגב אמרה כי "לתושבי בנימין מגיע
שירות בסיסי של כבישים נאותים בלי להיתקע בפקקים
מיותרים שנובעים מכבישים ישנים ולא מותאמים .תקציב
הפרויקטים הללו בהיקף של קרוב ל 308-מיליון ש״ח ,יביאו
לרווחה תחבורתית גדולה וחיבור תחבורתי לתושבי בנימין,
שכונות צפון ירושלים נווה יעקב ,פסגת זאב וההתיישבות באזור
כולו .זוהי הריבונות דה פקטו שאנו מחילים בכל שטחי המולדת".
 3פינדרוס בבית אל יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ
יצחק פינדרוס הגיע לבקר בבית אל וסייר במועצה יחד עם
ראש המועצה שי אלון תוך שהוא שומע סקירה על סוגיית
פינוי חטמ"ר בנימין המונעת בנייה של  350יחידות דיור נוספות
ביישוב ,למרות שהתב"ע כבר אושרה לבנייה .ח"כ פינדרוס:
"ברוך מציב גבול אלמנה .אני רואה פה את הבנייה הקיימת
של  300יחידות דיור ומתרשם מהפעילות והעשייה .יש פה
תב"ע נוספת שהיא בתוקף ,יש מקום שאליו אפשר להעביר
את הבסיס ,צריך רק לתקצב ולצאת לבנייה של  350יחידות
הדיור .יש מחסור בבנייה ויש מקומות עם בעיות ,אך כאן אין
סיבה לא לסיים את העבודה ולהעביר את הבסיס .אני מקווה
להגיע לפה שוב בהקדם ולברך 'ברוך מציב גבול אלמנה' גם
על  350יחידות דיור נוספות" .ראש מועצת בית אל שי אלון:
"יש לנו את הזכות לארח את ח"כ פינדרוס לו יש ניסיון רב
במישור המוניציפאלי ובמישור הארצי .הבקשה שלנו היא
שיסייע לנו בעזרת ניסיונו הרב לקדם את בניית  350יחידות
הדיור ולהמשיך את הפיתוח של ההתיישבות .אנו בטוחים כי
ביכולתו לעשות זאת כחלק מפעילותו הברוכה בכנסת ישראל
גם לאחר הבחירות הקרובות".

 4החוסן של יו”ש שר הבריאות יולי (יואל) אדלשטיין
הגיע למועצה המקומית קריית ארבע-חברון וחנך את מתחם
החיסונים החדש של המועצה .השר אדלשטיין קיבל סקירה
מצוותי המועצה שסיפרו לו על ההתמודדות של המועצה עם
משבר הקורונה ,על מספרי המבודדים במועצה ,החולים ועל
הסיוע הלוגיסטי שמקבלים הקשישים במועצה .שר הבריאות
התפעל מהארגון המופתי של המועצה והודה לראש המועצה
אליהו ליבמן .בדבריו אמר שר הבריאות אדלשטיין" :ההתיישבות
ביהודה ושומרון היא חוסנה של מדינת ישראל ,אנחנו כרגע מחסנים
את אלו שהם החוסן של מדינת ישראל .זה מבצע מדהים של
כל הקופות בכל רחבי הארץ .דין אחד של קרית שמונה ,קרית
ארבע או קרית גת .מהיום הראשון לא הסכמתי שהמציאות תהיה
שנראה בת"א ובירושלים התחסנות ובפריפריה אנשים יחכו .הקמנו
מוקדים אחודים של הקופות .זה עובד מצוין .עוזרים אחד לשני.
ערבות של עם ישראל במיטבה" .ראש המועצה אליהו ליבמן
אמר "כבוד גדול עבורנו לארח את יואל אדלשטיין שר הבריאות
של מדינת ישראל ,המדינה המובילה בעולם במתן החיסונים .אי
אפשר שלא להתרשם מעבודתו של השר ושל הצוות המיוחד
שלו .תושבי קרית ארבע חברון החלו להתחסן וזה אירוע שחיכינו
לו המון זמן .אנחנו מאחלים בריאות איתנה לכל עם ישראל".
 5דרושה חקירה הוריו של אהוביה סנדק ז”ל פנו למשנה
לפרקליט המדינה בדרישה כי ימנע מראש מח”ש להיות מעורבת
בחקירת מות בנם ,זאת בטענה כי היא “מטרפדת את היוזמה
לחקור את השוטרים” .הדרישה מגיעה על רקע מכתבו של משה
סעדה ,סגן מנהל מח”ש ,שנחשף בידי העיתונאי אראל סג״ל ,בה
שטח סעדה את הפגמים בחקירת מח”ש ואת העובדה כי ראש
מח”ש מנעה את חקירתם של השוטרים שהיו מעורבים בתאונה
בה נהרג אהוביה .יגאל דילמוני מנכ”ל מועצת יש”ע אמר“ :מדובר
באירוע חמור מאוד ודרושה כאן חקירה מקיפה וחיצונית ללא
משוא פנים ולא לאפשר שום טיוח .אנו חוששים שמדובר כאן
בתופעה של שיטור .עם זאת אנחנו קוראים לציבור הרחב שמוחה
נגד האירוע לא להיגרר לאלימות או ח”ו פגיעה בשוטרים או ערבים
תושבי האזור .זו לא דרכנו ולא כך יצא הצדק לאור”.
קרדיטים :יוסי זמיר/לע”מ

