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 המולד יהיה ביום שישי, 

17 שעות ו- 769 חלקים, שעה 12:42 ו- 13 חלקים

ֶּפֶרק ה': ִׁשְחרּור הַּׁשֹוְמרֹון
מתוך "מגילת ששת הימים" / ד"ר חגי בן-ארצי

א. ִׁשְחרּור ַהּׁשֹוְמרֹון ִהְתַנֵהל ִּבְׁשלֹוָׁשה ִציִרים ִעָּקִרִּיים. ב. ִמָּדרֹום ָּפֲעָלה 
ְּבִעָּקר ֲחִטיָבה 10, ֲחִטיַבת "ַהְרֵאל", ְּבִפּקּודֹו ֶׁשל אּוִרי ֶּבן ֲאִרי, ֶׁשְּמִׂשיָמָתּה 
ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ִּכּבּוׁש ֶרֶכס ָנִּבי ָסמּוֶאל ֶׁשִּמָּצפֹון ִלירּוָׁשַלִים. ג. ַעל ָהֶרֶכס ַהֶּזה 
ָעְמדּו ַהּתֹוָתִחים, ֶׁשִהְפִּגיזּו ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְּבַּמֲהָלְך ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ַלִּמְלָחָמה. ד. 
ִמָּצפֹון ָּפֲעָלה אֹוְגַדת ַהִּׁשְריֹון ְּבִפּקּודֹו ֶׁשל ֶאְלַעד ֶּפֶלד, ֶׁשְּמִׂשיָמָתּה ָהִראׁשֹוָנה 
ָהְיָתה ִּכּבּוׁש ֶּג'ִּנין ְוַהְּגָבעֹות ֶׁשִּבְסִביָבָתּה. ה. ַעל ַהְּגָבעֹות ָהֵאֶּלה ָעְמדּו ַהּתֹוָתִחים, 
ֶׁשִהְפִּגיזּו ֶאת ְׂשֵדה ַהְּתעּוָפה ָרַמת-ָּדִוד. ו. ִמַּמֲעָרב ָּפֲעלּו ּכֹחֹות ִחי"ר ְוִׁשְריֹון 
ְלִכּבּוָׁשן ֶׁשל טּול ָּכֶרם ְוַקְלִקיְלָיה, ֶׁשִּמְּסִביָבָתן ֻהְפְּגזּו ְנַתְנָיה ּוְכָפר ַסָּבא. ז. ַמְּטָרָתם 
ֶׁשל ָּכל ַהּכֹחֹות ָהָיה ְלִהָּפֵגׁש ִּבְּשֶכם ֲאֶׁשר ְּבֶמְרָּכז ַהּׁשֹוְמרֹון ּוְבַיַחד ְלָכְבָׁשּה. ח. 
ִעם ִּכּבּוָׁשּה ֶׁשל ְׁשֶכם, ִּביַרת ַהּׁשֹוְמרֹון, ֻּתְׁשַלם ַהִהְׁשַּתְּלטּות ַעל ָהֵרי ַהּׁשֹוְמרֹון.

ט. ָּכל ַהּכֹחֹות ָיְצאּו ִלְמִׂשימֹוֵתיֶהם ִּבְׁשעֹות ַאֲחֵרי ַהָּצֳהַרִים ֶׁשל ַהּיֹום ָהִראׁשֹון 
ְלַאַחר ִהְתַאְרְּגנּות ֲחפּוָזה, ֶׁשָהיּו ָּבּה ַהְרֵּבה ִאְלּתּוִרים ְוִׁשּנּוֵיי ָּתְכִנּיֹות. י. ַלְמרֹות 
ַהַּתֲהִליְך ַהְּמזָֹרז ֶׁשל ְיִציָאה ִּבְלִּתי ְמֻתְכֶנֶנת ְלִמְלָחָמה ִעם ַיְרֵּדן ִהְתַנֵהל ִׁשְחרּור 
ַהּׁשֹוְמרֹון ִּבְמִהירּות ֲעצּוָמה. י"א. ְּבתֹוְך ְיָמָמה ַאַחת, ְּבַמֲהָלְך ַהּיֹום ַהֵּׁשִני, 
ִנְכְּבׁשּו ָהֵרי ֵּבית-ֵאל ַּבָּדרֹום, ֶׁשְּבתֹוָכם ַרְמַאָּללה ְוֶאל-ִּביֶרה; מֹוְרדֹות ַהּׁשֹוְמרֹון 
ַּבַּמֲעָרב, ֶׁשְּבתֹוָכם טּול-ָּכֶרם ְוַקְלִקיְלָיה; ּוְצפֹון ַהּׁשֹוְמרֹון ֶׁשְּבתֹוכֹו ֶּג'ִּנין ְוטּוָּבאס.  
י"ב. ָּתְרמּו ְלָכְך ְּבִמָּדה ַרָּבה ְמטֹוֵסי ֵחיל-ָהֲאִויר, ֶׁשִהְתַּפּנּו ְלַסֵּיַע ְלכֹחֹות ַהַּקְרַקע 

ְלַאַחר ַהְׁשָמַדת ֵחילֹות ָהֲאִויר ָהַעְרִבִּיים ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון.

י"ג. ְּבַמֲהָלְך ַהַּלְיָלה ָהִראׁשֹון ִלְפִעילּוָתּה ִהְׁשַּתְּלָטה ֲחִטיַבת "ַהְרֵאל" ִעם 
ּכֹחֹות נֹוָסִפים ַעל ָּכל ַהֻּמָּצִבים ֶׁשְּבֶרֶכס ַהר ֲאָדר – ָנִּבי-ָסמּוֶאל, ְלַרּבֹות ַהִּמְתָחם 
ַהְּצָבִאי ַהָּגדֹול ֶׁשל ַהּמּוְבַלַעת ַהַּיְרֵּדִנית ְּבַלְטרּון. י"ד. ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה קֶֹדם 
ָלֵכן, ְּבִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות, ִאְּבָדה ֲחִטיַבת "ַהְרֵאל" ֵמאֹות לֹוֲחִמים ְּבְקָרבֹות 
ָקִׁשים ַעל ָהֶרֶכס ֶׁשִּמָּצפֹון ִלירּוָׁשַלִים ּוְבַלְטרּון. ט"ו. 450 לֹוֲחִמים ִאְּבָדה ֲחִטיַבת 
"ַהְרֵאל" ְּבִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות, ֻרָּבם ַּבְּקָרבֹות ַעל ְירּוָׁשַלִים ּוְסִביָבָתּה. ט"ז. ָּכל 
ַהִּנְּסיֹונֹות ֶׁשל ַהֲחִטיָבה ִלְכּבֹׁש ֶאת ָהֵרי ֵּבית-ֵאל, ֶׁשּׁשֹוְלִטים ַעל ְירּוָׁשַלִים ִמָּצפֹון, 
ִנְכְׁשלּו. י"ז. ְוִהֵּנה ַעָּתה ִנְכְּבׁשּו ָּכל אֹוָתם ֻמָּצִבים ְּבַלְיָלה ֶאָחד ִּכְמַעט ְלֹלא ְקָרב. 
י"ח. ֵאיַמת ָמֶות ָנְפָלה ַעל ַהַחָּיִלים ַהַּיְרֵּדִנים, ֶׁשָהיּו ְידּוִעים ְּכלֹוֲחִמים ְמֻאָּמִנים 
ְוַאִּמיִצים, ְוֵהם ָנְטׁשּו ִּכְמַעט ֶאת ָּכל ֶעְמדֹוֵתיֶהם ּוֻמָּצֵביֶהם. י"ט. ִמי יֹוֵדַע, ִאם 
ֹלא ִּבְזכּות ְמִסירּות ַהֶּנֶפׁש ְוַהַהְקָרָבה ֶׁשל ֵמאֹות לֹוֲחֵמי ַהֲחִטיָבה ֲאֶׁשר ָנְפלּו 

ְּבִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות.

כ. ִעם ַׁשַחר ֶׁשל ַהּיֹום ַהֵּׁשִני ִהִּגיָעה ַהֲחִטיָבה ְלֵתל ֶאל פּול, ִּגְבָעה ִנָּׂשָאה 
ִמָּצפֹון ִלירּוָׁשַלִים ַהְּמזָֹהה ְּכִגְבַעת ִּבְנָיִמין ַהִּמְקָרִאית. כ"א. ְּגדּוד ֶאָחד ֶׁשל 
ַהֲחִטיָבה ָּפָנה ָּדרֹוָמה ְּכֵדי ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבְּקָרבֹות ַעל ִׁשְחרּור ְירּוָׁשַלִים ִעם ֲחִטיַבת 
ַהַּצְנָחִנים ֶׁשל מֹוָטה ּגּור. כ"ב. ְוִאּלּו ְׁשֵני ַהְּגדּוִדים ַהּנֹוָתִרים ָּפנּו ָצפֹוָנה ְלֵעֶבר 
ַרְמַאָּללה, ְּכֶׁשַּבֲעָטרֹות ִמְצָטֵרף ֲאֵליֶהם ַהְּגדּוד ֶׁשָּכַבׁש ֶאת ַלְטרּון ְוֶאת ַמֲעֶלה 
ֵּבית חֹורֹון. כ"ג. ִּבְתנּוָעה ְמִהיָרה ָּכְבׁשּו ֶאת ַמֲחנֹות ַהְּפִליִטים ָקַלְנִדָּיה ְוֶאל-
ָעָמאִרי, ֶׁשַּגם ָּבֶהם ָהְיָתה ִהְתַנְּגדּות מּוֶעֶטת. כ"ד. ִלְפנֹות ֶעֶרב ִהְסִּפיָקה 
ַהֲחִטיָבה ְלִהְׁשַּתֵּלט ַעל ַרְמַאָּללה ְוֶאל-ִּביֶרה, ּוְבָׁשָעה 18:00 ָעַמד אּוִרי ֶּבן-ֲאִרי, 
ְמַפֵּקד ַהֲחִטיָבה, ַעל ָהָהר ֶׁשל ֵּבית-ֵאל ְוִדֵּוַח ְלֻעִּזי ַנְרִקיס, ַאּלּוף ִּפּקּוד ַהֶּמְרָּכז: 
ַרְמַאָּללה ְּבָיִדי. כ"ה. ְּבָכְך ָסַגר אּוִרי ֶּבן ֲאִרי ַמְעָּגל ְלֻאִּמי ְוִאיִׁשי: ְּבִמְלֶחֶמת 

ֵּבית-ֵאל, ְּבָהֵרי  ַהֲחִטיָבה  ֶׁשל  ַהּכֹוְׁשִלים  ַּבְּקָרבֹות  ִהְׁשַּתֵּתף   ָהַעְצָמאּות 
ֶׁשָּבֶהם ִאֵּבד ָרִּבים ֵמֲחֵבָריו, ְוַעָּתה ִהְׁשִלים ֶאת ִּכּבּוָׁשם ְּבתֹוְך ְיָמָמה ַאַחת ִעם 

ְמַעט ְמאֹד ִנְפָּגִעים.

כ"ו. ִּבְצפֹון ַהּׁשֹוְמרֹון ִנֲהָלה ָהֻאְגָּדה ֶׁשל ֶאְלַעד ֶּפֶלד ְקָרבֹות ָקִׁשים ַעל ָהְרָכִסים 
ֶׁשַּמִּקיִפים ֶאת ֶּג'ִנין, ֶׁשֲעֵליֶהם ִהְתַמְּקמּו ַהּתֹוָתִחים ֶׁשִהְפִּגיזּו ֶאת ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל. 
כ"ז. ַרק ִלְפנֹות ּבֶֹקר ֻהְׁשַלם ִּכּתּוָרּה ֶׁשל ָהִעיר, ֶׁשִּנְכְּבָׁשה ְוִנְכְנָעה ִּבְׁשעֹות ַהָּצֳהַרִים 
ֶׁשל ַהּיֹום ַהֵּׁשִני ַלִּמְלָחָמה. כ"ח. ְלַאַחר ִּכּבּוׁש ֶּג'ִנין ָּפְנָתה ֲחִטיַבת ַהִּׁשְריֹון ֶׁשל 
מֶֹׁשה ַּבר-ּכֹוְכָבא )ְּבִריל( ָּדרֹוָמה, ּוְבֵעֶמק ּדֹוָתן ִנְתְקָלה ַּבַעְׂשרֹות ַטְנִקים ַיְרֵּדִנִּיים, 
ֶׁשִהְסִּפיקּו ַלֲעלֹות ִמִּבְקַעת ַהַּיְרֵּדן. כ"ט. ִּבְקָרב ָקֶׁשה, ֶׁשִּנְמָׁשְך ִּכְמַעט ְיָמָמה 
ְׁשֵלָמה, ְוֶׁשָהיּו ּבֹו ַמֲעֵׂשי ְּגבּוָרה ַרִּבים, ִהְצִליָחה ַהֲחִטיָבה ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהּכַֹח 
ַהַּיְרֵּדִני ּוְלַהְמִׁשיְך ָּדרֹוָמה ְלֵעֶבר ְׁשֶכם ּוִבְקַעת ַהַּיְרֵּדן. ל. ַּגם ַהּכֹחֹות, ֶׁשָּנעּו ְלֵעֶבר 
ְׁשֶכם ִמַּמֲעָרב, ִהְצִליחּו ְלִהְׁשַּתֵּלט ַעל טּול-ָּכֶרם ְוַקְלִקיְלָיה, ּוְלַהִּגיַע ִלְמבֹואֹוֶתיָה 

ַהַּמֲעָרִבִּיים ֶׁשל ְׁשֶכם ְּבִסּיּומֹו ֶׁשל ַהּיֹום ַהֵּׁשִני. 

ל"א. ְּבַעְרּבֹו ֶׁשל ַהּיֹום ַהֵּׁשִני ֻהְׁשַלם ִּכּבּוָׁשם ֶׁשל ַהֶּמְרָחִבים ַהְּצפֹוִנִּיים, 
ַהַּמֲעָרבִּיים ְוַהְּדרֹוִמִּיים ֶׁשל ַהּׁשֹוְמרֹון, ְוָכְך ֻהְׁשַלם ִּכּתּוָרּה ֶׁשל ָהִעיר ְׁשֶכם. ל"ב. ַעל 
ֵּכן ָראּוי ְלַהְכִריז ַעל ַהּיֹום ַהֵּׁשִני ַלִּמְלָחָמה, יֹום כ"ז ְּבִאָּיר, ְּכיֹום ִׁשְחרּור ַהּׁשֹוְמרֹון.

ל"ג. ִּכּבּוָׁשּה ֶׁשל ְׁשֶכם ֻהְׁשַלם ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַלִּמְלָחָמה, ַמָּמׁש ְּבַמְקִּביל 
ְלִׁשְחרּור ְירּוָׁשַלִים, ַעל ְיֵדי ַהּכֹחֹות ֶׁשִהִּגיעּו ֵאֶליָה ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב. ל"ד. עֹוד 
ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ָּפְנָתה אֹוְגַדת ַהִּׁשְריֹון ֶׁשל ֶאְלַעד ֶּפֶלד ִמְזָרָחה ְוִהְׁשַּתְּלָטה ַעל ִּבְקַעת 
ַהַּיְרֵּדן. ל"ה. ְוִאּלּו ֲחִטיַבת "ַהְרֵאל", ֶׁשַּגם ִהיא ָּפְנָתה ִמְזָרָחה, ִהְׁשַּתְּלָטה ַעל 

ִּבְקַעת ְיִריחֹו, "ִעיר ַהְּתָמִרים".

ל"ו. ְלַאַחר ַאְלַּפִים ְׁשנֹות ָּגלּות ָׁשב ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָהֵרי ַהּׁשֹוְמרֹון, ֶׁשֵּמֶהם 
הּוְגָלה ְלַאַחר ֻחְרָּבן ַּבִית ֵׁשִני. ל"ז. ַׁשְבנּו ֶאל ֵּבית-ֵאל, ֶׁשָּבּה ָחַלם ַיֲעקֹב ָאִבינּו 
ֶאת ֲחלֹומֹו ַהָּגדֹול, ְוֶאל ִׁשיֹלה, ֶׁשָּבּה ָעַמד ַהִּמְׁשָּכן ָקרֹוב ל-400 ָׁשָנה. ל"ח. ַׁשְבנּו 
ֶאל ָהָרָמה ְוַאל ַהִּמְצָּפה )ָנִּבי ָסמּוֶאל(, ֶׁשָּבֶהן ָּפַעל ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא, ְוֶאל ֲעָנתֹות, 
ֶׁשָּבּה ָּפַעל ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא. ל"ט. ַׁשְבנּו ֶאל ׁשֹוְמרֹון, ִּביַרת ַמְמֶלֶכת ִיְׂשָרֵאל, ְוֶאל 
ְיִריחֹו, ָהִעיר ֶׁשִּנְכְּבָׁשה ְוֻקְּדָׁשה ַעל ְיֵדי ְיהֹוֻׁשַע ִּבן-נּון, ְוֶׁשָּבּה ָּבנּו ַהַחְׁשמֹוָנִאים 
ֶאת ַאְרמֹונֹוֵתיֶהם. מ. ַׁשְבנּו ֶאל ֶׁשכם, ִעיר ַהְּבִרית, ֶׁשָּבּה ָקבּור יֹוֵסף ַהַּצִּדיק, 
ְוֶאל ְּגִריִזים ְוֵעיָבל, ָהֵרי ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה. מ"א. "ָחַזְרנּו ַאל ַנֲחַלת ֲאבֹוֵתינּו, 

ֲאֶׁשר ְּבַאְכָזִרּיּות ּוְבֹלא ִמְׁשָּפט ִנְלְקָחה ֵמִאָּתנּו" )ִמִּדְבֵרי ִׁשְמעֹון ַהַחְׁשמֹוָנִאי(.

פרק מתוך ספרו של ד"ר חגי בן-ארצי "מגילת ששת הימים", 
בהוצאת ספריית בית-אל, ירושלים

העלון לעילוי נשמת הרב ישראל רוזן זצ"ל, מייסד מכון צומת
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מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י

חיפהזמני כניסת ויציאת

תל אביב

19:10 
20:19

19:15 
20:18

ירושלים

באר שבע

18:58 
20:15

19:15 
20:15

אילת
19:00 
20:10

שבת במדבר
גולן

19:08 
20:17



14
בר

מד
 ב

ר |
איי

ט 
כ״

1 מתחילים לעבוד לאחר שלוש מערכות 
בחירות, הוקמה השבוע ממשלת ישראל ה-35. 
הממשלה הושבעה בתחילת השבוע, על פי הנחיות 
משרד הבריאות, במשכן הכנסת. יו"ר מועצת יש"ע 
דוד אלחייני בירך: "אנו מברכים את ראש הממשלה 
בנימין נתניהו וראש הממשלה החילופי בנימין גנץ 
על השבעת הממשלה ה-35 של מדינת ישראל. 
כפי שאמר ראש הממשלה בנאומו, בפני ממשלה 
זו עומדת משימה היסטורית והיא החלת הריבונות 
הישראלית ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. המשימה 
הזו אינה תלויה באף גורם אחר מלבד בממשלת 
ישראל ובחברי  הכנסת. אנו מקווים לראות בקרוב 

ריבונות שתחסל כל אפשרות למדינה פלסטינית".

2 סיור וירטואלי אלפי תלמידים מארה"ב 
 Consortium" הלומדים ברשת בתי הספר היהודיים
of Jewish Day Schools" השתתפו ביום ל"ג בעומר 
ב-12 סיורים וירטואליים בשידור חי שהתקיימו 
במקביל בשילה הקדומה, במערת המכפלה בחברון, 
בבית הכנסת העתיק בסוסיא ובדרך האבות בגוש 
עציון. מטרת הסיורים הייתה יצירת מפגש מיוחד 
בין ילדי בתי הספר האמריקאים עם כמה מאתרי 
המורשת המיוחדים ביותר בישראל. מנכ"ל מועצת 
יש"ע יגאל דילמוני הסביר כי "פרויקט ייחודי זה הוא 
ראשון מסוגו, ונוצר כדי להראות את הסולידריות 
שלנו עם הקהילות היהודיות בתפוצות. אנו עומדים 
עם אחינו ואחיותינו ברחבי העולם ומתפללים יחד 
איתם לסוף התקופה הזאת. אנו מצפים לפרויקטים 
עתידיים רבים כמו זה, החשובים כל כך לבניית גשרים 
בין קהילות והעמקת הקשר שלנו למורשת שלנו. 
אני שמח שיש ביכולתנו לשתף את היופי של חבל 
הארץ הזה עם כל העולם". פרויקט זה יצא לדרך 
בסיוע הרב אלחנן פופקו מניו-יורק ובשיתוף פעולה 
של מועצת יש"ע, המועצה האזורית בנימין, היישוב 
היהודי בחברון, המועצה האזורית הר חברון והמועצה 

האזורית גוש עציון.

3 ביקור תנחומים משלחת תלמידים מישיבת 
בני עקיבא "אורות יהודה" שבאפרת הגיעו השבוע 
לביקור תנחומים אצל נאווה וברוך בן יגאל, ההורים 
של עמית הי"ד שנפל בג'נין בל"ג בעומר. ההורים 
ישבו עם התלמידים, הודו להם על הביקור, סיפרו 
על עמית ואישיותו וביקשו שתמיד יהיו בשמחה. 
בהמשך השיחה אמו של עמית ביקשה שישירו יחד 
איתה את השיר "אחינו כל בית ישראל". התלמידים 
והצוות שרו בהתרגשות גדולה ודמעות. התלמידים 
גם מסרו להורים מכתבי ניחומים ממנהלי בתי ספר 
יהודיים בתפוצות, איתם הם עומדים בקשר רציף, 
בהן קהילות בבלגיה, אוסטריה, צרפת ופנמה. הביקור 
השאיר רושם עמוק על התלמידים, שהבטיחו לשתף 
גם את חבריהם לספסל הלימודים בעוצמת החוויה 
ובערכים בהם התחנך והאמין עמית, אחד התלמידים 
אף כתב למחנך שלו: "לפני שבאתי לשם לא כל כך 
רציתי להתגייס לקרבי בעוד שנה. לאחר שקראתי על 
עמית ושמעתי עליו, החלטתי שאני גם רוצה להיות 
בקרבי. ואני באמת מתכוון לזה, אני לוקח על עצמי 

להתגייס לקרבי ולנסות להגיע הכי רחוק בצבא".

4 פרצה קוראת לגנב משבר הקורונה הפך 
גם לפרצה שקרצה לרש"פ ולעברייני בנייה בכפרים 
הערבים באזור גוש עציון, להגביר באופן ניכר את 
הקיפי הבנייה הבלתי חוקית. כזכור, בעקבות האטת 
קוצצה  ארוכה  תקופה  במשך  המשק,  פעילות 
פעילותם של פקחי המנהל האזרחי, האמון על אכיפת 
החוק ביהודה ושומרון, ל-30% בלבד מהיקף פעילותם 
בשגרה. הרש"פ והגורמים המעורבים בבנייה בלתי 
חוקית זיהו את נקודת החולשה והחליטו לנצל אותה 
לתנופת בנייה בלתי חוקית. בכפר נחאלין הקימו 
בשבועות שחלפו שכונה חדשה בשטחים הפתוחים 
מחוץ לתחומי הכפר, הכוללים בניית מספר מבני 
מגורים, פריסת קו חשמל, הכשרת מגרשים נוספים 
לבנייה, ופתיחת דרך לבנייה נוספת. "כמו שהתרענו, 
הסיפור של נחאלין הוא דוגמה מאפיינת לפגיעה 

החמורה שנגרמה לפעילות האכיפה כנגד הבניה 
הבלתי חוקית בחסות משבר הקורונה, וגם למירוץ 
של הרשות הפלסטינית לתפיסת שטחים ספציפיים 
מול תכנית טראמפ", אומר רכז יהודה ושומרון בתנועת 
רגבים ישי חמו. בתוך כך, שיגר בשבוע שעבר ראש 
מועצת גוש עציון שלמה נאמן, פנייה דחופה לשר 
הביטחון היוצא נפתלי בנט, ובה דרישה להתערבות 

אישית של השר בנעשה בשטח. 

5 נמשך ההרס בתל ארומה בחסות משבר 
הקורונה, העלתה הרש"פ כלים כבדים על שרידי 
המבצר בתל ארומה שבשומרון, וסללה כביש לאתר 
תוך פגיעה בשרידי החומה ומאגרי המים, במטרה 
להעמיק ההשתלטות שלה על המבצר החשמונאי 
בשומרון. צי של כלים הנדסיים כבדים סללו לאחרונה 
כביש לעבר שרידי המבצר. רק לפני כשלושה חודשים 
נפרץ ציר ראשוני למקום, ולאחר מכן הניפה הרש"פ 
דגל עצום הנראה למרחק של קילומטרים רבים. 
בחודשים האחרונים, הרש"פ מרכזת מאמץ משמעותי 
ומשקיעה משאבים רבים בתפיסת המקום. במקום 
הוצבו גנרטורים ותאורה היקפית, ולצד הדגל העצום 
הוקמו אוהלים המאויישים בקביעות. בכירי הרש"פ 
אף קיימו טקס במקום בו הוכרז המבצר החשמונאי 
כ"אתר מורשת פלסטיני". המבצר בתל ארומה, הינו 
המבצר הצפוני ביותר משמונה מבצרים שהקימה 
הממלכה החשמונאית כדי להגן על גבולה המזרחי, 
ומיקומו שולט על המעבר בין בקעת הירדן למרכז 
השומרון. מארגון שומרים על הנצח נמסר: "לא 
מתקבל על הדעת שמדינת ישראל, החתומה על 
אמנות בינלאומיות לשמירת אתרי עתיקות, מאפשרת 
את הרס האתר. על הממשלה לאמץ בדחיפות תוכנית 
חירום לאומית שהוצגה לשרי הממשלה, לטובת הגנה 

על אתרי המורשת".

קרדיט: דוברות יב"ע, צלמירי, תנועת רגבים, 
דוברות הכנסת, עמוס בן גרשום, שומרים על הנצח
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