במה להגות תורה ,מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
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//
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//
מסביב לשולחן שבת
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120

₪

למנה

אולם בוטיק | תפריט שף יוקרתי
לאירועים פרטיים בכשרות מהדרין

(בשרים הרב מחפוד שליט״א)

החל מ 20 -עד  200איש | ניתן לקבל משגיח צמוד של בד״ץ יורה דעה בתוספת תשלום
רח׳ זרחין  ,13רעננה | טלwww.noale-events.com | 054-7009111 :

בתמונה:
השבוע נפתחה שנת הלימודים האקדמית בישראל,
יחד עם בית הספר החדש לרפואה באוניברסיטת
אריאל ע"ש אדלסון בהשתתפות שגריר ארה״ב
בישראל

יש״עמדה
מועצת יש״ע

אנרכיסטים תומכי טרור על הגדרות

ה

מושב החקלאי מחולה שבבקעת הירדן נמצא בדיוק בחיבור הצפוני שבין
כביש  90לדרך אלון .הוא המושב הראשון שהוקם בבקעה לאחר מלחמת
ששת הימים ,כהמשך ליישובי בקעת בין שאן שימשיך את קו הגבול
החדש שנקבע לאחר המלחמה .בתחילת שנות ה 2000-הצטרף למושב יישוב
צעיר בשם “גבעת סלעית” שנקרא על שם בת המושב שנרצחה בפיגוע במהלך
האינתיפאדה השנייה .לפני מספר שנים ,עלתה על הקרקע בסמוך חוות מרעה
של צוריאל ואורה ,זוג צעיר שהחליט לגדל עדר כבשים ולהמשיך את החקלאות
המשגשגת בבקעת הירדן.
בשבת האחרונה ,בשעות הצהריים ,הגיעו לחווה אנרכיסטים ישראלים ,יחד
עם פעילי  BDSתומכי טרור ממדינות זרות וערבים מהרש”פ אשר נכנסו למתחם
החווה ולמבנים שבה ,הניפו דגלי אש”ף ואף השתמשו באלימות פיזית ומילולית
קשה כלפי צוריאל ואשתו .קרוב ל 80-אנרכיסטים שבאו עם מיניבוסים ורכבים
פרטיים כדי להשתתף בפרובוקציה האלימה שהייתה עלולה לגרום לנפגעים
ולהסתיים באירוע קשה .בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות ושודר גם בחדשות
 ,12עונים האנרכיסטים הערבים לבקשתו של צוריאל לצאת מהשטח שלו כי
“זה הבית שלנו”.

2

במהלך האירוע נעצרו שני פורעים ועוד  20עוכבו לחקירה במשטרת אריאל.
חלקם ,כמובן ,ברחו מהשטח לפני שכוחות הביטחון הגיעו .לצערנו ,לא תופתעו
לשמוע שכולם שוחררו .הם קיבלו צו הרחקה מיהודה ושומרון ,אך זה לא מה
שיעצור אותם מלהמשיך בפרובוקציות העלובות והאלימות שלהם .אנשים
שכאלה ,אשר מלהיטים את השטח ועושים ככל העולה על רוחם באזור מעודדים
את האלימות ומגבירים את השנאה ,מהווים סכנה מיידית לשלום האזרחים כאן.
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מדובר בפרובוקציה מתוכננת בדקדקנות על ידי קואליציה של פעילים וארגונים
ישראלים ,זרים ופלסטינים .ביניהם  - AFPSארגון  BDSצרפתי ,אנרכיסטים נגד
גדרות ,פעילי אקטיבסטילס ואחרים AFPS .הצרפתי ,הוא ארגון קיצוני ביותר,
הנמצא ברשימה השחורה של המשרד לנושאים אסטרטגיים כאחד מהארגונים
אשר פוגעים במדינת ישראל ושאסורים בכניסה אליה .על המתפרעים בחווה
של צוריאל ,נמנים גם ראשי הארגון אשר נמצאים בארץ כבר מספר שבועות
ועושים מהומות ופעילות אלימות בכל מקום שאליו הם מגיעים .הם נכנסו לארץ
באמצעות אשרת תייר וכל הפעילות שלהם היא הפרה של האשרה.

 ,AFPSבחנוכת “סמטת הנכבה” ,רחוב בעיר הצרפתית בזונס“ ,לזכר גירוש 800,000
פלסטינים והשמדת  532כפרים בשנת  1948על ידי פושע המלחמה דוד בן גוריון
לשם הקמת מדינת ישראל” .בעקבות ביקורת מצד קהילות יהודיות בצרפת,
נציג המדינה של ביקש את הסרת המיידית של הלוח והסביר כי הוא “מעורר
מחלוקות בשיח המקומי .זה יכול להתפתח במהירות לכיוון הפרעה ציבורית קשה”.
זוהי כמובן אינה הפעם הראשונה בה דבר שכזה מתרחש .רק בשבוע שעבר
פעילי  AFPSהיו מעורבים בהפרות סדר בבת עין ובהפרות סדר נוספות .פעילי
שמאל קיצוני ואלים עושים ביהודה ושומרון פרובוקציות מעין אלה כל הזאת.
באפריל האחרון פעיל שמאל קיצוני תקף באלימות מילולית גבר ואישה מהיישוב
מבואות יריחו בבקעת הירדן .האיש כינה אותם ‘טרוריסט’ ו’אשתו של טרוריסט’
ופרסם את תמונותיהם בחשבון הפייסבוק שלו .שני הצדדים הגישו תלונות
הדדיות במשטרה ופעיל השמאל הורחק ממבואות יריחו ,אך משערער על תנאי
ההרחקה חזרה בה המשטרה ותנאי ההרחקה בוטלו .אגב ,מבואות יריחו ,עבר
הסדרה בשבועות האחרונים על ידי ממשלת ישראל והפך לאחד מיישובי הבקעה.
בחודש שעבר התעמתו כוחות צה”ל עם פעילים שהפגינו באזור צפון ים המלח
במחאה על הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו ,על הכוונה לספח את אזור
בקעת הירדן וצפון ים המלח .אירועים נוספים שאנו עדים אליהם מתרחשים
כמעט מדי יום שישי הם הפגנות אלימות על כביש אלון באזור כוכב השחר אשר
כוללות חסימת הכביש והבערת צמיגים תוך כדי נפנוף בדגלי אש”ף .הפעילים
יורדים מהגבעות שבאזור בקעת הירדן ומהכפר אל-מועייר לאחר תפילות יום
שישי ומפרים באופן קבוע את הסדר בכביש אלון.
הפתרון לאירועים חמורים אלו אשר מסכנים חיי אדם אינו מסובך .מערכת
הביטחון כולל גופי המודיעין ,המשטרה והצבא נדרשים לאתר את הפורעים
האלימים האלו לפני יציאתם לשטח .לא צריך להיות קצין מודיעין בכיר בכדי
לדעת מתי הן מתקיימות ,התאריכים וההזמנות לאותם אירועים אלימים מופיעים
בפייסבוק ובקבוצות ווטסאפ של ארגוני השמאל הקיצוניים והאנרכיסטים.
אפשר לעצור אותם ולמנוע מהם מעבר במחסומי צה”ל .במקביל ,יש לתגבר
את נוכחות כוחות הביטחון בנקודות אלו ובעיקר במקומות אליהם מתכוונים
הפורעים להגיע.

לפי מכון המחקר  NGO monitorאנשי ה AFPS-מציינים כי מטרתם לשנות
את המדיניות הצרפתית כך שצרפת תפעיל לחץ וסנקציות נגד ישראל כמו
ארגוני ה .BDS-הארגון משתמש ברטוריקה של השואה ,ומתייחס לרצועת עזה
כ”מחנה ההשמדה” בגלל “ממשלת ישראל הפלילית  -וכל אלה התומכים בה ...
“מלאכי המוות” הקטנים שמוגנים שם כדי להמשיך בניסויים שלהם ולחזות את
הגמר פיתרון” .ארגון  AFPSמאשים את צה”ל בטיהור אתני ,תוך “חטיפתם של
ילדים פלסטינים ושימוש בהם כמגן אנושי” AFPS .נותנת לגיטימציה לשימוש
במאבק מזוין והרג ישראלים כאמצעי לשחרור פלסטיני .בשנת  2017הבהירה עוד
יותר  AFPSכי “תמיכה בהתנגדות עממית כוללת פיגועים נגד חיילי הכיבוש.”...

דברים שכאלה אינם יכולים להיות דבר שבשגרה.

 AFPSתומך גם בהוצאת ארגון הטרור “חמאס” ו”החזית העממית” מהרשימה
האירופית של ארגוני הטרור .ב 11-ביוני  2018השתתף טאופיק טהאני ,נשיא

צריך לעצור את האלימות של ארגוני השמאל הקיצוני .זה אפשרי.

זמני כניסת ויציאת

שבת נח

גולן

16:16
17:23

נדרש לגרש מהארץ את כל האנרכיסטים שבאים לכאן ממדינות זרות על
מנת לעורר מהומות ואירועים אלימים ,ובראשם את פעילי ארגון  AFPSהצרפתי
שתומך בטרור נגד מדינת ישראל.

מזל טוב לסבים ולסבתות

חיפה

הרב הלל הורביץ יו"ר מועצת חברון ויו"ר 'קרן יחד' ורעייתו נעמי.
הרב יוחאי רודיק מפמ"ר מחשבת ישראל במשרד החינוך ולרעייתו חני

16:19
17:27

להולדת הנכד,

תל אביב

בן ליעקב ושרה רודיק -אנשי עמיחי – עמונה.
נין לרב זלמן ושולמית מלמד מבית אל ,ולרב שלום וזלדה הורביץ מחברון.

16:29
17:28

ירושלים

16:14
17:27

באר שבע

16:33
17:30

אילת

16:24
17:29

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?
1

2

14

3
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 1רפואה שלמה .השבוע נפתחה שנת הלימודים האקדמית ,כאשר
יחד איתה נפתח בבית הספר לרפואה באוניברסיטת אריאל בטקס חגיגי70 .
סטודנטים התקבלו ללמוד במחזור הראשון של הפקולטה לרפואה על שם
אדלסון ,השישית במספרה בארץ .את הטקס פתח דיקן הפקולטה החדשה,
פרופ’ שי אשכנזי אשר הודה לד”ר מרים ושלדון אדלסון על האהבה והתמיכה
בישראל .בטקס נכחו שגריר ארצות הברית בישראל דיוויד פרידמן ,ד”ר מרים
ושלדון אדלסון ,סגן שר הבריאות יעקב ליצמן ,שר החינוך לשעבר נפתלי בנט
וראש עיריית אריאל אלי שבירו .שגריר ארצות הברית בישראל דיוויד פרידמן
נכח אף הוא בטקס ,כאשר את דבריו פתח בברכת שהחיינו וקיימו והגיענו לזמן
הזה והמשיך“ :בית ספר חדש לרפואה נפתח בשומרון ,כדאי לומר זאת שוב -
נפתח בית ספר לרפואה חדש בשומרון .כמה אנשים חשבו אי פעם שהמילים
הללו ייאמרו? שגרירות ארצות הברית נהנית מיחסים חמים עם אוניברסיטת
אריאל .אנו מקבלים השראה מתרומתה לחברה הישראלית ולעולם המדעי”.
 2בנימין נשי .בשבוע שעבר נערך ברחבי המועצה האזורית מטה בנימין
אירוע “נשים מארחות נשים בבנימין” ,בו  18נשים מיוחדות ומעוררות השראה
פתחו את ביתן ואת ליבן לאירוח ייחודי לכל מי שחפצה להכיר מעט מן היצירה,
האומנות וההון האנושי בבנימין .האירוע נערך בהובלת מתנ”ס בנימין והתקיים
בכ 18-בתים ברחבי המועצה .אחת מן המארחות הייתה בת חן גרנביץ’ מנווה
ארז ,אמנית יוצרת בעלת בית מלאכה תיירותי אשר פתחה את ביתה וליבה
לאירוח של נשים המעוניינות לצאת למסע ייחודי ויצירתי לחזרה אל הטבע
ואל השורשים של כל אחת מאתנו“ :מאז שהייתי ילדה קטנה אהבתי את עולם
היצירה והציור .לפני כשלוש שנים החלטתי לחזור לזה והתחלתי לפתח עם בעלי
את בית המלאכות שלנו ,כל אחד ומלאכותיו הוא דרך המלאכות והעשייה,
בשילוב עם המגורים קרוב לטבע ,אני מתחברת אל האישה שבי ,אל הנשיות
שלי ורוצה לשתף אתכן במסע”.
 3צופים לגוש קטיף .בתחילת השבוע הסתיים השלב הראשון בפרויקט
המשותף למרכז קטיף וקק”ל שמטרתו הנצחת יישובי קטיף .ביער כיסופים
הוקם מגדל תצפית ענק בגובה  15מטר הצופה אל עבר אזור יישובי גוש קטיף
לשעבר בתוך רצועת עזה יחד עם חורשה בה יונצחו כלל יישובי הגוש שפונו,
כאשר לאורך השביל בחורשה יוקמו סככות מעוצבות וכל אחת מהן תוקדש
ליישוב אחר ותכלול תמונות ,סיפור תולדות היישוב ועוד .החורשה צופה אל עבר
האזור בו היו בעבר יישובי קטיף .החורשה ומגדל התצפית פתוחים למבקרים.
מנהל מרכז קטיף מוכי בטר“ :מרכז קטיף ,בשיתוף קק”ל ובסיוע שר החקלאות
אורי אריאל פונים להמשך הפרויקט  -הנצחת הישובים כולם .אנחנו מאמינים
שהחורשה תסייע לנו לספר את סיפור ההתיישבות ואת סיפורו של הגוש”.
 4שומרים על הבקעה .השבוע ביצעה יחידת הפיקוח במנהל האזרחי,
בשיתוף עם יחידת ארכיאולוגיה ומנהלת התיאום והקישור ביריחו ,אכיפה נגד
עבודות בלתי חוקיות על אדמות ארכיאולוגיות סמוך לארמונות החשמונאים.
במהלך סיור שגרתי ,זוהו משאית ושני שופלים שביצעו הכשרות קרקע ללא
היתר .כמו כן ,התקיימה באזור פעילות אכיפה נגד משאית נוספת .המשאית
הכילה ציוד שנועד לבנייה בלתי חוקית בסמוך למערות קבורה יהודיות עתיקות.
החרמת הרכבים והפסקת העבודות הבלתי חוקיות מנעו פגיעה משמעותית
והרס בממצאים ארכיאולוגיים עתיקים שנמצאו בארמונות החשמונאים ,אתר
ארכיאולוגי והיסטורי היחיד מסוגו הממחיש את חיי החשמונאים מתקופת בית
שני רגע לפני חורבן הבית .השטח רווי במערות קבורה מהתקופה ההסיטורית
שבעזרתן ניתן ללמוד על שלושה דורות החשמונאים שנטמנו במקום .קמ”ט
ארכיאולוגיה במנהל האזרחי חנניה היזמי“ :לא ניתן יד לפגיעה באתרים
ההיסטוריים ביהודה ושומרון .יחידת הארכיאולוגיה פועלת ללא לאות על מנת
לפתח ולשמר את האתרים הארכיאולוגים ביהודה ושומרון וכן על מנת למנוע
הרס בכלל האתרים ,ובאתר ארמונות החשמונאים בפרט”.
 5לא נחים .השבוע החל לפעול במועצה האזורית הר חברון היכל ספורט
ותרבות חדש ,שנבנה סמוך לבניין המועצה בפארק תעשיות מיתרים .היכל
הספורט החל להבנות בשנת  ,2015ועלותו הוערכה בכ 15-מיליון ש”ח אשר
מומנו בסיוע משרד התרבות והספורט .מרכז ‘מיתרים’ ,בו נמצא היכל החדש,
נבנה כאזור שירות מתקדם ומתפתח אשר נותן מענה לאוכלוסיית הר חברון
הצומחת .בשנה הקרובה תפתח במרכז מיתירים לראשונה קופת חולים אזורית
שתרחיב את שירותי הרפואה לתושבים .ראש המועצה האזורית הר חברון
יוחאי דמרי“ :אנו נרגשים ושמחים לפתוח את היכל התרבות והספורט האזורי
שעתיד לעלות לליגה חדשה את פעילות הספורט בהר חברון ,אנו פועלים לבסס
ולהעצים את איכות החיים של התושבים ולתת שירות מצוין ומגוון בכל תחום,
אולם הספורט הוא שלב נוסף במהפכת השירות למען התושב”.
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