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במה להגות תורה,
מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
העלון מוקדש לעילוי
נשמת הרב הגאון מרדכי
אליהו זצ״ל במלואת 10
שנים לפטירתו

עלה נעלה וירשנו
אותה כי יכול נוכל לה

עלי
אלקנה

קדומים

נווה צוף

4

חידוש מצוות התכלת בימינו
//
הלכה וטכנולוגיה
בחיי המעשה

9

הרב מרדכי אליהו–
עשור לפטירתו //
רפואה והלכה

13

תוכנית המאה ע"פ ההלכה
//
מדינה כהלכה

יש״עמדה
מועצת יש״ע

לא מפקירים את אתרי המורשת
איתן מלט – ארגון "שומרים על הנצח"

ב

חודשים האחרונים כולם מדברים על תוכנית
טראמפ .שמענו עליה המון פרטים :על
המובלעות ,הכבישים ,ההקפאה והיישובים
והכל חשוב מאוד .אולם ,יש פה אלמנט נוסף שחובה
עלינו לשים אותו בקדמת הבמה והוא חייב להיות
תלוי לנגד עיניהם של מקבלי ההחלטות והוא נושא
אתרי המורשת ברחבי יהודה ,שומרון ובקעת הירדן.
כל צעד שנחליט ונקבל לעתיד ,חייב להתחשב באתרי
המורשת החשובים שנמצאים בידינו .אנו חיים כיום
באחד מהאזורים הכי עשירים ,ויש שיאמרו האזור
העשיר ביותר ,בהיסטוריה ארכיאולוגית .האזור מלא
בממצאים מתקופת הברונזה ומתקופת הברזל שבה
ממלכות ישראל שלטו פה ועוד לפניה .הממצאים
הארכאולוגים באזור מגיעים מתקופות כמו בית
ראשון ,בית שני ,הורדוס ,מרד בר כוכבא דרך תקופת
הנזירות במדבר יהודה ועד לכל האירועים החשובים
שהיו פה באלפיים השנים האחרונות.

2

ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן ישנם כ10,000-
אתרי מורשת מוכרים על פני כל השטח .מתוכם,
כ 500-אתרי מורשת לאומית חשובים ,כאשר מתוך
אלה ,מדובר על כמה עשרות בשטח הריבונות וכל
השאר בשטח הפלסטיני .אתרי המורשת החשובים
מהווים  5%מתוך האתרים ביהודה ושומרון כאשר
בערך  1%יהיה תחת ריבונות ישראלית אם מתווה
טראמפ אכן יתקבל.
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ממבט מהיר על התוכנית והמפות ,נראה שהיא לא
מתחשבת בכלל במורשת החשובה שהדורות שלפנינו
השאירו פה .מבחינתה ,ההיסטוריה היא לא פקטור.
זה גם מה שקרה בהסכמי אוסלו ,המפות נכתבו על
ידי אנשים שלא ייחסו חשיבות לאתרי המורשת.
בראיון לערוץ  ,7סיפר הרב חנן פורת" :אחרי הסכמי
אוסלו כשקבר רחל היה אמור להיות מחוץ לגדר לא
ידעתי את נפשי ,הדבר ממש קרע את לבי ,ביקשתי
מרבין להיפגש עמו והוא נתן את הסכמתו לכך ,הגעתי
ללשכה שלו מצויד במפות ...בפתח הלשכה עמד ח"כ

זמני כניסת ויציאת

שבת שלח

גולן

19:19
20:30

מנחם פרוש וביקש להצטרף לפגישה .לאחר שרבין
הסכים הגענו ביחד ,אני שטחתי את הטענות בצורה
חזקה והדברים עשו רושם מסוים על רבין אך ראיתי
שלא הכרעתי את הכף ובעיקר שכבר היה הסכם
חתום בראשי תיבות עם ערפאת שקבר רחל אמור
להיות אצל הפלסטינאים כחלק מבית לחם ,ופתאום
מנחם פרוש התפרץ ,תפס את רבין ונענע אותו...
וצעק עליו 'ר' יצחק הרי זה מאמא רחל' והתחיל
לבכות ,זלגו מעיניו דמעות והרטיבו את כל החליפה
של רבין" .כך הגיע מסדרון הבטון לקבר רחל .אנחנו
לא יכולים לאפשר שזה יחזור על עצמו פעם נוספת.
אנחנו יודעים כבר זמן רב שלרשות הפלסטינית
יש תכנית להשתלטות על אתרי מורשת ועל שטחי
 .Cהרי העתיקות באזור מוכיחות את זיקתנו לארץ
ישראל .המטבעות ,מקוואות החשמונאים שמראים
על כללי ההלכה לפני  2,000שנה ,כלי האבן שידועים
ככלים יהודיים – כל אלו מראים על חיים יהודיים
באזור .למיטב ידיעתנו ,עד היום לא נמצא באזור
מטבע פלסטיני אחד .מטבעות יהודיים יש בשפע.
החובה עלינו להעלות את הנושא לשיח הציבורי,
לא ייתכן שנפקיר אתרי מורשת חשובים שנמצאים
מחוץ למפות .אם מדינת ישראל תתנהג בשטחים
האלה כפי שהיא התנהגה עד היום ,לא יישארו אתרי
מורשת והמורשת תושמד.
שלושה שחקנים נמצאים כרגע על המגרש:

בעלי חשיבות ייפגעו בדרך.
השחקן שלישי הוא מדינת ישראל שכרגע יושבת
בחיבוק ידיים .את תל ארומה הפסדנו כי היויעצים
המשפטיים לא מאפשרים לעבוד בשטח  .Bחיכינו
יותר מדי ,עד שהפסדנו במשחק .אותו דבר בעיר
החשמונאית ארכילאיס  -מטרופולין ענקי בבקעת
הירדן מצפון למושב נעמה .במרחק של  20מטר
מכביש הבקעה מתבצע פרויקט סינון שפכי עפר כמו
בהר הבית .מגיעים לשם שודדים עם ציוד מכני כבד,
חופרים ולוקחים את האדמה כדי לסנן את הממצאים
במקום אחר .מבחינת ממצאים ,העיר הזו הייתה יכולה
להיות לא פחות מקיסריה ,היום המקום נראה כמו
מאדים .ריקה ושוממת.
בבקעת הירדן יש גם את הבריכה ההרודיאנית
בפצאל .בריכה עצומה שנבנתה בתקופת הורדוס
מאבנים כאשר היא ,יחד עם התל שלידה ,נמצאים
בסכנת השתלטות .הסרטבה ומבצר דוק ,הם שני
מבצרים חשמונאים שלא נחפרו מעולם .בסרטבה
גם כתב יוסף בן מתתיהו ששלומציון המלכה
החשמונאית החביאה שם את אוצרות הממלכה .בגלל
העוצר והאטה הכלכלית בתקופת הקורונה עשרות
כנופיות שוד שדדו שם ממצאים רבים בחסות השקט
האכיפתי .ניתן לראות על הסרבטה ממרחקים שבילים
לבנים ,שהם בעצם השפכים של חפירות השודדים.

הראשונים הם חוליות השודדים ,שעושות מזה
כסף מצוין .הם מוכרים את העתיקות ליהודים יקרים
שרק רוצים מטבע של בר כוכבא להציג בסלון .אותם
יהודים לא מבינים שהם נותנים דלק לתעשייה שלמה
של שחיקת ההיסטוריה בארץ ישראל.

לצערנו ,אנחנו ממוקמים במקום הראשון בעולם
בשוד עתיקות .אנחנו מעצמה בתחום .אין שום מקום
בעולם שיש בו פגיעה בכזה סדר גודל .האמריקאים
יכולים וצריכים להפעיל לחץ על הפלסטינים לעצירת
שוד העתיקות והגברת האכיפה.

שחקן שני היא הרש"פ ,אשר לא שוקטת על
השמרים .אנו מכירים את מה שהיא עשתה בתל
ארומה ובסבסטיה .היא פשוט הולכת ומשמידה אתרי
מורשת כחלק מהתוכנית המדינית שלה .מבחינתם
המטרה היא למחוק את הזיקה היהודית לארץ ישראל
כמה שיותר מהר – לא משנה כמה אתרי מורשת

אנו קוראים לקברניטים לגלות אחריות היסטורית.
אחריות למורשת ישראל .זה תפקידנו ,אותנו יישאלו
למה ההיסטוריה החזיקה  4,000שנה ודווקא
בתקופתה של שיבת עם ישראל לארצו היא נעלמה.
כל תכנית עתידית צריכה לשמור על הקשר למורשת.
זה נושא שכל יהודי צריך לעמול עליו בכל כוחו.

חיפה

19:21
20:32
תל אביב

19:27
20:30

ירושלים

19:07
20:24

באר שבע

19:26
20:27

אילת

19:10
20:21

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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 1פגישה בטחונית ראשי מועצת יש"ע
סיימו לפני זמן קצר את פגישתם עם שר הביטחון
וראש הממשלה החליפי ח"כ בני גנץ וסגן השר
לעניינים אזרחיים ח"כ מיכאל ביטון .מטרת הפגישה
הייתה סקירה ביטחונית על המצב באזור ,קבלת
תמונת מצב על ההיערכות של צה"ל באזור ודיון
מקצועי בנושא תכנית המאה .ראשי מועצת יש"ע
העלו בפני שר הביטחון את הנושאים הרלוונטיים
להתיישבות העומדים על הפרק ואת הצרכים
הביטחוניים היומיומיים של התושבים באזור .גנץ
אמר בפגישה כי המשימה היא לעזור להתנעת
מהלך הריבונות לפני קיום המהלך עצמו ,כי "אני
מאמין שבמה שאתם עושים ומאמין בערך של
'איפה שתעבור המחרשה שמה ייקבע הגבול'".
גנץ אמר שצריך לפעול להחלת ריבונות יחד עם
הידידים הכי טובים שלנו ,האמריקאים ,ולעשות
זאת בתיאום יחד איתם בצורה אחראית ונכונה.
בפגישה הומלץ לגבש תכנית ממשלתית רב שנתית
של כ 500-מיליון שקל למרכיבי ביטחון .יו"ר מועצת
יש"ע דויד אלחייני אמר לשר הביטחון כי "אנחנו
סומכים עליך שתפעל גם בעניין המפה" .בהמשך
אמר" :אני מודה לשר הביטחון וראש הממשלה
החליפי על הפגישה החמה ,המחבקת והעניינית.
השר מכיר היטב את יהודה ושומרון ,מתפקידיו
הקודמים בצבא ,הוא התחבר להתיישבות ,והבין
את הצרכים הביטחוניים והתיישבותיים .מצאנו אוזן
קשבת במשרד הביטחון .פגשנו אדם אחראי אשר
מחוייב למהלך מדיני אחראי".
 2פגישת פנים נציגי מועצת יש"ע נפגשו
בשבוע שעבר עם שר הפנים אריה דרעי במשרד
הפנים כדי להציג בפניו את חששותיהם ממפת
תוכנית המאה .בפגישה ,נפרסה בפני השר דרעי
המפה שאותה הציגו האמריקאים בתוכנית המאה,
ונציגי מועצת יש"ע סקרו בפירוט רב את הבעיות
הרבות אשר היא טומנת בתוכה .כמו כן ,הוצגו בפני
השר הקווים האדומים של מועצת יש"ע ,שהתקבלו
בהחלטת המועצה לפני מספר שבועות ובהם הכרה
בכל הישובים ברצף ישראלי ,מניעת הקפאת בנייה,
שמירה על כבישים ותשתיות ,והתנגדות למדינה
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פלסטינית .בפגישה נכחו יו"ר מועצת יש"ע דויד
אלחייני ,ראש מועצת בנימין ישראל גנץ ,ראש מועצת
קדומים חננאל דורני ,ראש מועצת גוש עציון שלמה
נאמן ,ראש מועצת שומרון יוסי דגן ,ראש מועצת הר
חברון יוחאי דמרי ,ראש מועצת בית אריה עופרים
יהודה אלבוים ,ראש מועצת בית אל שי אלון ,ראש
מועצת קריית ארבע אליהו ליבמן ראש מנהלת
היישוב היהודי בחברון הרב הלל הורוביץ ,מזכ"ל
אמנה זאב (זמביש) חבר ,מנכ"ל מועצת יש"ע יגאל
דילמוני וצוות השר .שר הפנים אריה דרעי אמר:
"הטענות שהוצגו בפני מקרב ראשי הרשויות היו
מבוססות ודורשות התייחסות רצינית .אעלה את
הנקודות בפני ראש הממשלה כדי להגיע להסכמה
עם נציגי ההתיישבות ביהודה ושומרון .דלתי הייתה
ותהיה פתוחה בפני ההתיישבות ובכוחות משותפים
ובעזרת ה׳ נפעל לחזק את אחיזתנו בכל רחבי ארץ
ישראל״.
 3העסקים מתעוררים הפתיחה המחודשת
של המשק לאחר העצירה הכפויה בעקבות מגיפת
הקורונה הובילה להתחדשות של פרויקטים שונים
שנתקעו בעקבות המצב .רן קיוויתי ,מנהל הסוכנות
לעסקים קטנים ובינוניים מטעם משרד הכלכלה
הגיע בשבוע שעבר לסבב פגישות באזורי תעשיה
מתפתחים בשומרון יחד עם מנהל מעוף האזורי,
אלי היומן .השניים ביקרו בעמנואל ונפגשו עם ראש
המועצה הרב אליהו גפני .הם ביקרו באזור התעשיה
החדש שנבנה בימים אלו במועצה .לאחר מכן הגיעו
לאזור התעשיה בראון ולמועצה המקומית קרני
שומרון ,שם נפגשו עם ראש המועצה יגאל להב.
בקרני שומרון עתיד לקום אזור תעשיה חדש שיספק
פתרונות תעסוקה מקומיים עבור חלק מהתושבים
בנוסף לאזורי התעשיה והמסחר הקיימים בישוב.
 4לא עוצרים לרגע כמאה תושבים מהמועצה
האזורית הר חברון יצאו בשבוע שעבר לסיור העמקה
ומחאה בעקבות הבנייה הבלתי חוקית שמקודמת
על ידי הערבים במרחב היישובים כרמל ,אביגיל ,מעון
וסוסיא .התושבים עברו בין מקבצי הבנייה הרבים
שהוקמו בין היישובים ועמדו על היקפי הבנייה הלא
חוקית שנבנו על גדרות היישובים .הרכס המזרחי

בהר חברון רצוף כולו יישובים ישראלים וברובו
נתון בשטח  Cואדמות מדינה נמצא תחת גלי בנייה
מסיבים ובלתי חוקים .בשנים האחרונות פועלת
הרשות הפלסטינית במימון אירופאי לקידום בנייה
לא חוקית אגרסיבית ושיטתית בכוונה להשתלט על
שטחי  .Cהבנייה מתרכזת במקבצים בין היישובים
הישראלים בכוונה ליצר חיץ בניהם ולקטוע רצף
ריבוני וטריטוראילי ישראלי באזור .הבנייה הערבית
תואמת לעקרונות שפורטו בשעתו בתכנית פיאד,
וקוראת ל'כיבוש שקט' והצבת עובדות בשטח .ראש
המועצה האזורית הר חברון יוחאי דמרי מזהיר" :זהו
רק פרומו למצב המסוכן שעלול לבא אם תכנית
טראמפ תאושר במתכונתה הנוכחית .כבר היום
כאשר השטחים בשליטתנו המלאה ,ישנה אוזלת
יד חמורה של המערכות השלטוניות למניעת טרור
הבנייה הערבי והאירופאי ,על אחת כמה וכמה
כשהשטח בין היישובים יוחזק לצרכי משא ומתן,
נגלה צונאמי בנייה שיכתר את יישובינו ועלולה להפוך
אותם למובלעות בתוך ים ערבים".
 5חוזרים לאירועים אתר שילה הקדומה
ערך אירוע חגיגי לכבוד הפתיחה המחודשת בשל
סגירת הקורונה .מדובר ביריית הפתיחה לקראת
האירועים הקרובים באתר ובהם תפילת חנה ,ט"ו
באב ,פסטיבל "מחוללות בכרמים" ואירועי מתחם
הבזיליקה .האורחים הרבים נהנו מיינות בעלי מוניטין
בינלאומי מיקב שילה עם היינן עמיחי לוריא ,גבינות
ממשקים בבנימין והופעה של אנסמבל 'ענבלים'.
מטרת האירוע הינה להחזיר את האווירה ושגרת
האירועים המוכרת והאהובה ,כפי שהיה ערב משבר
הקורונה .ראש המועצה ישראל גנץ פתח את הערב
החגיגי" :אחרי תקופה לא פשוטה למדינה ולבנימין
עם סגר לא קל ומגפה עולמית ,כשמגיעים לכאן
הנשמה מתחדשת בהרגשה רוחנית .אין ראוי
מלפתוח את עונת התיירות במקום המיוחד הזה.
אנו צופים לנהירה מחודשת של מבקרים רבים
שייהנו מחבל ארץ מיוחד באווירה תנ"כית ,ארץ
נביאים ונביעות"
קרדיט :דוברות בנימין,מעוף אריאל ,הר חברון.

