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במה להגות תורה,
מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
חיילים בצומת גוש עציון
המושלגת ,השבוע.

קרדיט :גרשון אלינסון
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על כישופים ורפואות
//
רפואה והלכה
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הסתערות מעוררת רחמים
//
במלכות הקדושה

8

חברותא עם ריקה רזאל
//
חברותא

יש״עמדה
מועצת יש״ע

אנרכיסטים נגד המדינה

ה

שבוע הודיע שר הבטחון נפתלי בנט כי הוא הנחה את מערכת הביטחון
להוציא צווי הרחקה מנהליים מיהודה ,שומרון ובקעת הירדן ,לאנרכיסטים
פעילי שמאל מארגון "אנרכיסטים נגד הגדר".

מי הם בעצם אותם אנרכיסטים עליהם אמר שר הבטחון כי "ננקוט יד קשה
כנגד אויבים מבית"?

בשנת  2004התאגדו מספר פעילים אנרכיסטים מישראל והחלו ליזום יחד עם
הוועדות העממיות הפלסטיניות (מערכת ארגונית שהוקמה לטובת ייזום ותיאום
פעולות מאבק פלסטיניות המוניות נגד צה"ל) ,הפגנות קבועות נגד בניית 'גדר
ההפרדה' לאורך הקו הירוק ,בהשתתפות פלסטינים ,ישראלים ופעילים מחו"ל.
מאוחר יותר אימצו האנרכיסטים את השם 'אנרכיסטים נגד הגדר'.

2

עו"ד צור פלק מ"עד כאן"
שהגיש את התלונה נגד פולק
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האנרכיסטים הישראלים תועדו פעמים רבות מובילים את ההפגנות ,מתעמתים
עם חיילי צה"ל ,שוהים בין זורקי אבנים ומעניקים להם סיוע ,מגוננים בגופם על
פלסטינים ואף מעבירים כספים למארגני ההפגנות מהצד הפלסטיני .במקביל
התבטאו פעילים מרכזיים מבין האנרכיסטים כי הם תומכים כיחידים וכארגון
בזריקות האבנים על חיילי צה"ל ואף עושים זאת לעיתים בעצמם (לדוגמא,
האנרכיסט בן רונן הורשע בשנת  2018על פי הודאתו בזריקת אבנים לעבר חיילי
צה"ל) .כמו כן ,הם תומכים בחיסול הציונות והקמת "מדינה פלסטינית דמוקרטית"
מן הירדן ועד הים התיכון.
נראה כי בלי נוכחותם של האנרכיסטים ,הפגנות אלו ,המספקות את חומר
התעמולה השבועי לקמפיין ה BDS-העולמי ,היו דועכות מעצמן או מופסקות על
ידי כוחות צה"ל .נוכחותם של ישראלים בין המתפרעים מעמידה את כוחות הביטחון
בפני בעיה מבצעית ותקשורתית ,אותה מנצלים הישראלים עד תום כדי למנף את

זמני כניסת ויציאת

שבת וארא

גולן

בחודשים האחרונים ,לאחר שארגון "עד כאן" הגיש קובלנה פלילית נגד שלושה
מראשי האנרכיסטים (היות ולטענת הארגון משטרת ישראל לא פועלת מספיק
למניעת הפגיעות בחיילי צה"ל) ומר יונתן פולק ,אחד מראשי האנרכיסטים שנגדו בין
היתר הוגשה הקובלנה ,הודיע כי הוא מסרב להגיע לדיונים
בעניינו ומסרב להכיר בסמכות בית המשפט בישראל,
לבקשת היועמ"ש של "עד כאן" עו"ד צור פלק ,הוציא
בית המשפט צו מעצר כנגד פולק שנעצר בעקבותיו לפני
כשבועיים .מאז מסרב פולק לחתום על התחייבות שיתייצב
לדיונים ובינתיים נשאר בשל כך במעצר.
במקביל לקובלנה אותה הגישו ,הציפו ב"עד כאן"
את הבעיה ואת הסכנה לחיילים בין היתר גם בפני שר
הביטחון נפתלי בנט .כאמור ,השבוע פרסם השר בנט כי
בכוונתו להוציא צו הרחקה מנהלי לראשי האנרכיסטים
מיהודה ,שומרון ובקעת הירדן.

ארבעת מוקדי ההפגנות בשנים האחרונות אינם
קשורים בהכרח לקיומה של גדר הפרדה בסמיכות לכפר.
הכפרים נבי צאלח וקדום אינם נמצאים כלל ליד גדר ורבים
מתושבי הכפרים עובדים בישראל וביישובים ביהודה
ושומרון (כיום עיקר ההפגנות האלימות מתבצעות בין
הכפר קדום ליישוב קדומים ,אולם מידי כמה שבועות
עוברים האנרכיסטים למוקדים אחרים ומקיימים בהם את
ההתפרעויות האלימות שלהם ,בין השאר בחוות צוריאל
בבקעת הירדן ,בגוש שילה ובאזור גוש עציון).

16:35
17:41

הפגנות אלו ,שהם למעשה הפגנות ההופכות מידי שבוע לעימותים אלימים,
גבו לאורך השנים את חייהם של מפגינים פלסטינים רבים והביאו לפציעתם של
מאות רבות (לפחות) מהצד האחד ,ומהצד השני לפציעתם של חיילי צה"ל רבים,
כולל פציעות חמורות שהפכו מספר חיילים לנכים לצמיתות (לפי הודעת צה"ל,
רק בשנים  2017 - 2016דווח על פציעתם של  20חיילים בהפגנות הללו ,זאת מבלי
שסופרים חיילים שנפגעו קל אולם לא נזקקו לטיפול רפואי).

צילום :אלי הבר

בשנים האחרונות פועלים האנרכיסטים בארבעה
מוקדים קבועים ,כשלכל מוקד ישנו פעיל אחראי ,המרכז
את גיוס המפגינים הישראלים ואת הקשר בין הישראלים
לפלסטינים ולזרים המשתתפים בהפגנות .מידי שבוע
מפיצים האנרכיסטים באמצעות הדוא"ל קריאה להגיע
להפגנות יום השישי ,באמצעות הרשמה מראש אצל
רכז הכפר בו רוצים להפגין .פעילים אלו מתסיסים את
השטח ומגבירים את החיכוך והאלימות כנגד חיילי צה"ל
ותושבי יהודה ושומרון.

המאבק הפלסטיני על התודעה הבינלאומית.

חיפה

דרך המלך הייתה ועודנה צריכה להיות טיפול משטרתי
והגשת כתבי אישום והחלטה של בתי המשפט כי יש
להרחיק את אותם אנרכיסטים מהמקומות בהם הם
פוגעים בחיילי צה"ל .אולם השר בנט החליט ,ככל הנראה,
כי עד שהמערכות הנוספות במדינה יגלו אחריות ,הוא לא
יפקיר את חיילי צה"ל בידי מי שהוא כינה "אויבים מבית"
המשתתפים בהתקפות ופציעות חיילי צה"ל מידי שבוע.

רק בחודש וחצי האחרונים ,נפצעו מספר קצינים וחיילים מגדס"ר גבעתי התופסים
את גזרת "קדום" מיידויי אבנים מסיביים של המתפרעים .אמנם ברב המקרים,
האנרכיסטים הישראלים הם אינם מי שזורק את האבנים בפועל (להוציא מקרים
נדירים יחסית) ,אבל הם כן הרוח החיה בהתפרעות .הם שורפים בעצמם צמיגים,
עומדים בין רעולי הפנים לחיילי צה"ל כדי להפריע לחיילים לפגוע במיידי האבנים
עצמם ,וכן ,כפי שנחשפנו במאמרו של יונתן פולק שפורסם ב"הארץ" כשעתיים
לאחר מעצרו ,מסיתים בצורה בוטה להצטרף לאותם מתפרעים .במילותיו של יונתן
פולק עצמו" :כדי לתרום לשינוי ,על יהודים לוותר מרצון על השאיפה להנהיג את
המאבק ולהובילו ,ותחת זאת לתמוך במאבקם של הפלסטינים ,לא בלב אלא בפועל.
כן ,עלינו לחצות את הקווים ולהפר את החוק; למרות המחיר ,עלינו להצטרף אל
ילדי האבנים ובקבוקי התבערה .עלינו לצעוד בעקבותיהם".
המידע אודות פעולות האנרכיסטים התקבל באדיבות "עד כאן" העוסקים
בחשיפת פעולות הפוגעות בחיילי צה"ל
הגליון מוקדש לעילוי נשמת אימנו וסבתנו היקרה באדם
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יפה בת רחל ודוד ברנשטיין

תל אביב
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(לבית וקסלר) נלב״ע בכ״ט בטבת תשע״ט

ירושלים
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באר שבע
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אילת
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מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י
 //הוצאת העלון בתמיכת משרד החינוך
 //בניהול
 //מו״ל
 //עורך :יוסף ארנפלד  // sb@zomet.orgעורך 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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 1עוצרים את האנרכיסטים יו”ר מועצת
יש”ע דוד אלחייני שלח השבוע מכתב למפקד מחוז
ש”י במשטרת ישראל משה ברקת ,בו הוא מבקש
ממנו לטפל באופן דחוף בתלונה שהוגשה על ידי
“עד כאן” נגד פעיל השמאל יובל פולק .במכתבו,
כותב אלחייני כי “פולק הוא דמות מוכרת במחוזות
השמאל הקיצוני ושותף בארגון הפגנות אלימות בימי
שישי בכפרים פלסטיניים ,בהם נפצעו עד כה עשרות
חיילי צה”ל ומתיישבים” .פולק הסית לאלימות והופך
לסמל לפעילי שמאל אשר באים להפגנות ופוגעים
בחיילים ,ועל כן “אבקשך לעשות ככל שיש בכוחך
כדי למצות את הדין עם האדם הזה ,אשר מסכן
את חיילי צה”ל ואת חיי תושבינו .בתלונה הזאת יש
לטפל במלוא החומרה ,תוך כדי שימוש בכל הכלים
העומדים לרשותך” .גלעד אך ,מנכ”ל ארגון ‘עד כאן’
מסר“ :אנו מצטרפים לבקשת יו”ר מועצת יש”ע
מגורמי האכיפה לטפל באופן דחוף בתלונה בנוגע
להסתה אלימה שהוגשה נגד האנרכיסט יונתו פולק.
אנו מצפים שכלל הרשויות יחלו לפעול ולהחיל את
החוק על מארגני ומשתתפי ההפגנות האלימות בהם
נפגעים חיילי צה”ל”.

 3נפגשים בגוש עציון ואפרת מאז נבחר
דוד אלחייני ליושב ראש מועצת יש”ע הוא מקפיד
לבקר את ראשי המועצות על מנת לעמוד על הצרכים
והקשיים של כל אחד .בחמישי האחרון הגיע אלחייני
יחד עם מנכ”ל מועצת יש”ע יגאל דילמוני לסיור בגוש
עציון ,במהלכו ביקרו בחווה חקלאית חשובה השומרת
על אדמות מדינה באזור ,בשכונת נתיב האבות ונפגשו
עם ראש המועצה שלמה נאמן .בהמשך הגיעו למועצה
המקומית באפרת ,שם סקר ראש המועצה עודד
רביבי שורה של פרויקטים ,בהם בניית בית ספר
חדש ,מיזם תיירותי ,קידום בניית שכונה חדשה ועוד.
בפגישה דובר על אפרת כקולטת עלייה“ ,אפרת היא
מועצה מובילה” אמר אלחייני בביקור ורביבי הוסיף כי
“ביקור ראש מועצת יש”ע והנכונות מצידו להתגייס
למטרות המועצה חשוב”.

 2מפגש אחים השבוע התקיים ,זו השנה
הרביעית ,מפגש בין תלמידי שכבת י’ מישיבות
בני עקיבא השומרון וישיבת “הליכות עולם” לבין
 190תלמידי תיכון הכפר הירוק .במפגש התוודעו
התלמידים לחבריהם ממגזרים אחרים והתקיימו
סבבי הכרות ,ביניהם מפגשי הקמת יישוב משותף,
בו מכירים התלמידים ביכולת לחיות כחברה אחת
למרות השוני וחילוקי הדעות .כמו כן ,התקיים פאנל
מרתק בהשתתפות מורים ותלמידים משני בתי הספר,
כאשר אחד התלמידים מתיכון הכפר הירוק סיכם את
המפגש“ :כמה טוב שבאנו ,למדנו שאנחנו יותר דומים

 4עוזרים לחווה הנקודה האסטרטגית בה
יושבת חוות קשואלה שבמערב גוש עציון חולשת
על כ 14,000-דונם ביער הל”ה ,עתודות הקרקע של
גוש עציון המאוימות על ידי ערביי הכפרים בכריתת
ושריפת עצים נרחבת והשתלטות על קרקעות מדינה.
לפני שמונה שנים ,לאחר סיור של שר הביטחון באזור,
בשליחות המועצה האזורית גוש עציון ובשיתוף קק”ל
עלתה לקרקע משפחת בן דוד – תחיה ,יאיר וחמשת
ילדיהם ,והקימה את חוות קשואלה המתעסקת
בגידול כבשים ,חקלאות ותיירות .בשבוע שעבר
התקיים ערב השקת קמפיין לגיוס המונים בשיתוף

מאשר שונים” .ראש ישיבת בני עקיבא השומרון
הרב יעקב מייטליס אמר“ :אנחנו מאמינים שרק
במפגשים ישירים מעין אלו נצליח להפיל חומות
של סטיגמות ודעות קדומות בין המגזרים וליצור
חיבור ושיתוף אמיתי”.

קרן גוש עציון במטרה לסייע באופן דחוף ברכישה של
אמצעי ביטחון  -עזרים אלקטרוניים ,ציוד ביטחוני
וציוד כיבוי שריפות ,יחד עם הגדלת עדר הכבשים
על מנת לאפשר שמירה טובה יותר של הקרקעות.
מנהלת קרן גוש עציון לימור פרל“ :בזכות אנשים
כמו יאיר ותחיה שחיים בתנאים קשים ומאתגרים
לבדם ביער בנחישות ,אמונה ודבקות במטרה ,יהיה
עתיד להתיישבות בגוש עציון ממערב .הקרן שמחה
לקחת חלק בגיוס ההמונים ואני קוראת לציבור
להתגייס לטובת המשפחה והחווה ולהבטיח את
המשך שהותם במקום”.
 5האמה נעלמה מנהל הפעילות של ‘שומרים
על הנצח’ איתן מלט תיעד השבוע הרס קשה של
אמת מים בת אלפיים שנה שהובילה את המים
ממעיינות גוש עציון לעבר בריכות שלמה ולעיר הבירה
ירושלים .ערבי מקומי שהחליט לטעת מטע זיתים
חדש והאמה הקדומה הפריעה לו ,הביא טרקטורים
ודחפורים שהרסו את האמה הקדומה והעלימו אותה
כליל מהשטח .אמת המים מגוש עציון לירושלים,
נחשבת לאחד מהמפעלים ההנדסיים החשובים
מתקופת בית שני .כדי להביא את המים מהאזור
לעבר ברכות שלמה ומשם לעיר הבירה ,נבנו אמות
מים שתוכננו בשיפוע עדין ומדויק עד לבריכות שלמה
ומשם באמות נוספות עד ללב העיר“ .המציאות של
הרס העתיקות ביהודה שומרון ובקעת הירדן הפכה
לשגרה וכל אחד עושה במורשת ובתרבות שלנו
כרצונו” ,אומר מלט“ .הגיע הזמן לשנות את זה ולקדם
את התוכנית הלאומים להצלת אתרי המורשת שלנו
לפני שיהיה מאוחר”.
קרדיט :דוברות יב”ע ,שומרים על הנצח,
“עד כאן”.

