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במה להגות תורה,
מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
״וקראתם דרור
בארץ...״
יוצאים מהבית,
חוזרים לשיגרה.
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מד חום דיגיטלי מאושר לשבת
//
הלכה וטכנולוגיה בחיי המעשה

6

קורונוער – כיצד השפיעה מגפת
הקורונה על המתבגרים

//
בגובה העיניים

12

הלמדן שבבידוד
//
מסביב לשולחן השבת

יש״עמדה
מועצת יש״ע

שחרור מחבלים  -הורג
באוקטובר  2011שוחרר החייל החטוף גלעד שליט משבי חמאס בעזה,
לאחר חמש שנים בהן היה מוחזק שם בתנאים קשים .השמחה בארץ
הייתה גדולה .ערוצי הטלוויזיה שידרו את חזרתו של שליט לארץ בגל פתוח
ובאולפנים שררה אווירת אופוריה .הנה ,אחרי שנים כל כך ארוכות של ציפייה,
מתרחש לנגד עינינו הרגע שכולם חיכו לו .סוף סוף "הילד של כולנו" ,כפי
שכונה בפי כולם במשך חצי עשור ,חוזר לארץ ישראל.
את הרגע בו נחת מטוסו של גלעד שליט בשדה התעופה ,את ההצדעה
לראש הממשלה והחיבוק עם אביו נועם כולנו זוכרים .אך אסור לשכוח כי
גלעד שליט ,שכולנו רצינו שישתחרר מהשבי ,שוחרר במסגרת עסקת דמים
קשה מנשוא .בעסקה שעשתה ממשלת ישראל עם ארגון הטרור חמאס,
שוחררו  1,027אסירים ביטחוניים ועצירים שהיו כלואים בבתי סוהר בישראל
בשל עיסוקם באופן ישיר או עקיף בפעילות טרור .מתוך אותם אסירים,
נכללו  280מחבלים פלסטינים שנשפטו למאסרי עולם על תכנון וביצוע
פיגועי טרור ורצח בישראל.

2

בין האסירים שהשתחררו היו נסר יתאימה ,שהשתתף בביצוע הפיגוע
במלון פארק בנתניה; מעאד אבו שרח ,מג'די עמרו ופאדי ג'ועבה שהיו
ממתכנני הפיגוע בקו  37בחיפה; מוחמד דאגלס ואחלאם תמימי ,שהשתתפו
בביצוע הפיגוע במסעדת סבארו בירושלים; פואד עמרין ,שרצח בדקירות סכין
את הלנה ראפ בבת ים; עבד אל-עזיז צאלחה ,ממשתתפי הלינץ' ברמאללה;
ג'יהאד ירמור ויחיא סנוואר ,האחראים לחטיפת החייל נחשון וקסמן; עבד
עמרו ,ממתכנני הפיגוע בקפה הלל בירושלים; עבד אל האדי ע'נאיים ,המחבל
שביצע את הפיגוע בקו  405בסמוך לקריית יערים; ועוד רבים.
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בימים אלה ,משפחות שכולות החברות בפורום "בוחרים בחיים" ,יחד עם
ארגון "ישראל שלי"" ,הביטחוניסטים" ועוד ארגונים נוספים ,הקימו מאהל
מחאה מול משרד ראש הממשלה בירושלים ,בדרישה שלא להוציא לפועל
את העסקה הצפויה עם ארגון הטרור חמאס .בעסקה ,שדיווחים על גיבושה
החלו לפני מספר שבועות ,צפויים להשתחרר מחבלים בתמורה לגופות
החיילים והאזרחים הנמצאים בידי חמאס בעזה .הארגונים שלחו מכתב
לחברי הקבינט ,וקראו להם לאמץ את דו"ח שמגר אשר סיכם את הוועדה
הקרויה של שמו ,ושדנה בנושא פדיון שבויים ב־ .2008הוועדה החליטה,
בין השאר ,כי שחרור גופת חייל תיעשה תמורת גופה בלבד.
לא לחינם אמר זוכה פרס נובל פרופ' ישראל אומן בנושא ,כי" :באופן
כללי עסקאות בקנה מידה מבוקר ,הוא צעד הגיוני סך הכול .לא מוגזם ,דבר
שיכול לבוא בחשבון ,אך בוודאי שלא תמורת גופות .בשביל חטופים חיים
אני מתקשה לשלול את עניין העסקאות על הסף  ...אך ורק באופן שקול
ומבוקר .עסקת שליט לדוגמא הייתה אבסורדית והזויה .יותר מ1000-
מחבלים שוחררו ,חלקם מחבלים ממש עם דם על הידיים וזה לגמרי הרבה
יותר מידי .חסר פרופורציות".

זמני כניסת ויציאת
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גולן
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חיפה
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תל אביב

19:10
20:12

רבים ממשוחררי עסקת שליט חזרו לעסוק בטרור .להלן רשימת הנפגעים
הישירים ממחבלים ששוחררו בעסקת שליט לפי סדר כרונולוגי:
 :14.04.141 .סנ"צ ברוך מזרחי הי"ד נרצח בפיגוע ירי בדרכו לליל הסדר
על ידי מחבל משוחרר עסקת שליט – זיאד עווד תושב הכפר אידנא.
 :12.06.142 .שלושת הנערים – נפתלי פרנקל ,גיל-עד שער ואייל יפרח
הי"ד נחטפו מצומת אלון שבות ונרצחו בפיגוע הכוונה של מחבל
חמאס מחברון ,מחמוד קוואסמה.
 :19.06.153 .דני גונן הי"ד נרצח בפיגוע ירי במעיין סמוך לדולב .אסאמה
אסעד ,מחבל ששוחרר בעסקת שליט ,הסתיר בביתו את האקדח
ששימש את המחבל שביצע את הפיגוע והיה מודע לפיגועים.
 :29.06.154 .מלאכי רוזנפלד הי"ד נרצח בפיגוע ירי ליד שבות רחל
בידי חוליית חמאס .את החולייה הכווין אחמד נג'אר ,מחבל חמאס
ששוחרר בעסקת שליט.
 :01.07.165 .הרב מיכי מרק הי"ד נרצח בפיגוע ירי על ציר  60סמוך
לבית חגי על ידי מחמד פקיה ששוחרר בעסקת שליט.
 :13.12.186 .בוצע פיגוע ירי בכניסה לגבעת אסף על ידי אותה חוליית
חמאס .סמל יוסף כהן וסמ"ר יובל מור הי"ד יוסף נרצחו.
סה"כ  9הרוגים.
הסכנה בשחרור מחבלים היא מוחשית .אסור לנו להסכים לעסקת דמים
מטורפת ,אשר משאירה אותנו חשופים בצריח .האסירים ששוחררו ב2011-
לא שונים מהאסירים שישוחררו ב ,2020-הם מסוכנים בדיוק באותה מידה.
אנחנו מבינים לליבם של משפחות החטופים .אנחנו אוהבים אותם
ומחבקים אותם ומבינים את הרצון של אבא ואמא להילחם על חזרתם של
בנם לקבר ישראל .אך אסור לעשות זאת במחיר שייפגע במדינת ישראל.
דבורה גונן ,אימו של דני הי"ד שנרצח על ידי משוחרר עסקת שליט ,כתבה
לראש הממשלה" :אודה על האמת ,הייתי בין אלו שבעד [עסקת שליט].
כאמא ,הבנתי לליבה של גברת שליט .היא רצתה את בנה בחזרה  ...גם אני,
וכן ,גם אתה אדוני ראש הממשלה יודעים שיותר מחמישים אחוז ממשוחררי
עסקת שליט חזרו לכלא  ...אדוני ראש הממשלה ,גם דני שלי נרצח מאחד
כזה! האמת הייתה נר לרגליו של דני שלי .ואתה אדוני ראש הממשלה ,אם
האמת נר לרגליך וכל עוד הנר דולק תוכל למנוע מסע נוסף של סבל וכאב
למשפחות השכולות הקיימות ולאלו שעתידות להצטרף".

ירושלים

18:54
20:10

באר שבע

19:10
20:10

אילת

18:55
20:05

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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 1מתפללים עם התפוצות הימים הקשים
של עידן הקורונה משפיעים באופן דרמטי על הקהילות
היהודיות בארה"ב ובאירופה .בשל האיסור להתכנס
למניינים ,רבים מיהודי התפוצות נאלצים להתפלל
ביחידות ,ואינם יכולים לומר קדיש על יקיריהם.
זוהי מצוקה אמיתית ,איתה מתמודדים רבים מיהודי
העולם בימים אלה ,בהם עדיין אין צפי לסיום הסגר.
בשל העובדה שבישראל הותרה תפילה במניין בשטח
פתוח ,מועצת יש"ע בשיתוף עם מנהלת היישוב
היהודי בחברון וראש המנהלת הרב הלל הורוביץ,
החלו בפרויקט מיוחד המחבר את הקהילות היהודיות
בארה"ב עם חבל התנ"ך .במסגרת הפרויקט ,כל אחד
יכול למלא טופס מקוון מיוחד ,הנמצא באתר החדש
של מועצת יש"ע באנגלית ,והמניין הקבוע שמתפלל
למרגלות מערת המכפלה יאמר קדיש לעילוי נשמת
בן משפחתו .בנוסף ,הטופס מאפשר הזכרת שם של
אדם חולה לרפואה ,ותאמר לרפואתו תפילה במניין
בסמוך לקברי האבות והאימהות בעיר חברון .מנכ"ל
מועצת יש"ע יגאל דילמוני" :אנחנו רואים חשיבות
אדירה בחיבור כלל יהודי התפוצות לארץ התנ"ך
ולאתרים המיוחדים שנמצאים ביהודה ,שומרון ובקעת
הירדן .בעת קשה זו ,כשאנחנו נמצאים במלחמה בנגיף
הקורונה ובכל רחבי העולם אנשים סגורים בבתיהם,
אנו רואים זכות ביכולת להביא סולידריות והזדהות עם
אחינו בעולם ,ואנחנו שמחים להעמיד את העוצמה
של האזור הזה לכל העולם".
 2ממשיכים לשדרג מהפכת שדרוג הכבישים
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן ממשיכה .עבודות
השדרוג בצומת המשטרה הבריטית (ואדי חארמייה)
על כביש  60בבנימין הסתיימו השבוע ,במסגרתן נוסף
רמזור אשר יאפשר את ויסות התנועה ,וזאת לצד
נתיב השתלבות לבאים ממערב בנימין .סיום העבודות
בוואדי חארמייה הן חלק מהשדרוג המשמעותי של
כביש  60אותן מובילה המועצה האזורית בנימין
בחודשים האחרונים וכחלק ממהפכת תשתיות

התחבורה ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן ותוכנית
האב שמקדמת מועצת יש"ע בשנים האחרונות.
בעתיד ,עומלים בבנימין על שדרוג ורימזור צומת עפרה
ושדרוג צומת עלי .גם צומת שילה בהליכי פיתוח
מואצים .ראש מועצת בנימין ישראל גנץ" :הצבנו
יעד של פיתוח הכבישים בבנימין ואנחנו עומדים
בו .נעשית עבודה מצד הרבה גורמים כדי להאיץ את
העבודות בכמה מוקדים .החזון שלנו הוא להביא
לרשת כבישים נוחה ובטוחה שתפתור את מצוקת
העומס בכבישים .ואחנו עושים הכל כדי להגשימו".
 3קולנוע עצמאי שרת התרבות מירי רגב
בישרה השבוע לראש מועצת שומרון יוסי דגן כי קרן
הקולנוע של יהודה ושומרון קיבלה השבוע מעמד של
קרן עצמאית ממועצת הקולנוע של משרד התרבות.
דגן הודה לשרה ואמר כי מדובר במעשה היסטורי
שיטיב עם ההתיישבות" .זו בשורה ענקית ,המהלך
הזה יביא את הסיפור האמיתי של יהודה ושומרון
למסך הגדול ,ויהפוך לכר פורה ליצירה מכל הסוגים.
אני קורא לכל היוצרים לקחת חלק בחגיגה הזו ,לבוא
לצלם ולספר את הסיפור של יהודה ושומרון כדי שנוכל
להביא לציבור גם פנים אחרות וסיפורים אחרים
שטרם נראו על המסך" .מקימת הקרן ומנהלת הקרן
אסתר סילם אלוש אמרה כי מדובר במהלך אמיץ
של השרה והמהלך יביא לידי ביטוי עולם תרבותי
שעד היום היה נשאר מאחורי הפרגוד" :אנחנו מודים
על ההכרה לפועלנו ומבטיחים לפעול במקצועיות
כדי להביא לאקרנים יצירות מיוצרים המתגוררים
ביהודה ושומרון".
 4אדום מתוק החזרה לשגרה מתקרבת מיום
ליום ,ואין כמו לחגוג אותה עם דובדבנים אדומים
ומתוקים ,שנקטפו באותו הרגע הישר מן העץ ,ולנצל
את עונת הדובדבנים הקצרה שמתקיימת במהלך
חודש מאי .זה בדיוק הזמן להסיר את הפיג'מות,
ולהגיע עם כל המשפחה למושב מעון בסמוך ליער

יתיר ,וליהנות מקטיף של דובדבנים עסיסיים שאי
אפשר להפסיק לאכול .גם השנה תתקיים חגיגת
קטיף הדובדבנים של חבל יתיר ,שמושכת אליה מדי
שנה אלפי מבקרים מכל רחבי הארץ ,אך במתכונת
קצת שונה .לאור הגבלות משרד הבריאות ,בין
התאריכים  11למאי עד  5ליוני יתקיים קטיף בלבד,
מותנה ברישום מראש .כל משפחה תוכל להסתובב
במשך שעה וחצי במטע הדובדבנים הגדול ,בו יוכלו
לקטוף פירות ישר מהעצים ,ולאכול כמה שרוצים.
במקום יהיה ניתן גם לרכוש מארזי דובדבנים במחירים
מוזלים .לפרטים והרשמה  -חפשו בגוגל " :דובדבן
ביער ."2020
 5יוצאים לטיול בהמשך ל 20-אתרים ראשונים
שנפתחו מחדש לפני כשבוע ,רשות הטבע והגנים
פותחת למטיילים עוד  23גנים לאומיים ושמורות
טבע .הכניסה לאתרים תתאפשר רק בהזמנת מקום
ותשלום מראש באמצעות מערכת רישום שהוקמה
במיוחד באתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים,
זאת במטרה למנוע עומסי מבקרים בלתי צפויים
ולהבטיח חווית ביקור מהנה ובטוחה .האתרים
שייפתחו ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן הם :אתר
הטבילה קאסר אל יהוד ,מוזיאון השומרוני הטוב ,עין
מבוע ועין פרת .האתרים ייפתחו בהתאם להנחיות
והוראות משרד הבריאות והתו הסגול תוך הקפדה על
עטיית מסכות מצד המבקרים ועובדי האתרים ,מדידת
חום בכניסה ,שמירה על ריחוק בין המבקרים ומניעת
התקהלויות וכן שמירה על היגיינה אישית לרבות
שטיפת ידיים בעמדות שטיפה קיימות באתרים.
מנכ"ל רשות הטבע והגנים שאול גולדשטיין" :אני
שמח שאנחנו ממשיכים בפתיחת האתרים לציבור.
זכות גדולה לנו לארח את הקהל שמצביע ברגליים
למען החוויות במרחבי הארץ הנהדרת שלנו"
קרדיטים :שלומית קרה ,רועי חדי ,שחר כהן,
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