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ַּׁשֹומרֹון
ֶּפ ֶרק ה'ִׁ :ש ְחרּור ה ְ
מתוך "מגילת ששת הימים"  /ד"ר חגי בן-ארצי
ֹוׁשה ִצ ִירים ִע ָּק ִרּיִ ים .בִ .מ ָּדרֹום ָּפ ֲעלָה
נַהל ִּב ְׁשל ָ
אִׁ .ש ְחרּור ַהּׁש ְֹומרֹון ִה ְת ֵ
ימ ָתּה
אּורי ֶּבן ֲא ִריֶׁ ,ש ְּמ ִׂש ָ
"ה ְר ֵאל"ְּ ,ב ִפּקּודֹו ֶׁשל ִ
ְּב ִע ָּקר ֲח ִט ָיבה ֲ ,10ח ִט ַיבת ַ
ּוׁשלַ יִם .גַ .על ָה ֶרכֶ ס ַהּזֶ ה
מּואל ֶׁש ִּמ ָּצפֹון לִ יר ָ
ָה ִראׁשֹונָה ָה ָיְתה ּכִ ּבּוׁש ֶרכֶ ס נָ ִּבי ָס ֶ
לְח ָמה .ד.
לַּמ ָ
ּוׁשלַ יִם ְּב ַּמ ֲהלְָך ַהּיֹום ָה ִראׁשֹון ִ
ָע ְמדּו ַהּת ָֹות ִחיםֶׁ ,ש ִה ְפּגִ יזּו ֶאת יְ ר ָ
ִמ ָּצפֹון ָּפ ֲעלָה אֹוגְ ַדת ַה ִּׁש ְריֹון ְּב ִפּקּודֹו ֶׁשל ֶאלְ ַעד ֶּפלֶ דֶׁ ,ש ְּמ ִׂש ָימ ָתּה ָה ִראׁשֹונָה
ָה ָיְתה ּכִ ּבּוׁש ּגֶ 'ּנִין וְ ַהּגְ ָבעֹות ֶׁש ִּב ְס ִב ָיב ָתּה .הַ .על ַהּגְ ָבעֹות ָה ֵאּלֶ ה ָע ְמדּו ַהּת ָֹות ִחים,
תּ-דוִ ד .וִ .מ ַּמ ֲע ָרב ָּפ ֲעלּו ּכֹחֹות ִחי"ר וְ ִׁש ְריֹון
ּופה ָר ַמ ָ
ֶׁש ִה ְפּגִ יזּו ֶאת ְׂש ֵדה ַה ְּתע ָ
לְקילְיָהֶׁ ,ש ִּמ ְּס ִב ָיב ָתן ֻה ְפּגְ זּו ַנְתנְיָה ּוכְ ָפר ַס ָּבא .זַ .מ ְּט ָר ָתם
ּוׁשן ֶׁשל טּול ּכָ ֶרם ַוְק ִ
לְכִ ּב ָ
לְה ָּפגֵ ׁש ִּב ְּשכֶ ם ֲא ֶׁשר ְּב ֶמ ְרּכָ ז ַהּׁש ְֹומרֹון ְּוב ַיַחד לְכָ ְב ָׁשּה .ח.
ֶׁשל ּכָ ל ַהּכֹחֹות ָהיָה ִ
ּוׁשּה ֶׁשל ְׁשכֶ םִּ ,ב ַירת ַהּׁש ְֹומרֹוןֻּ ,ת ְׁשלַם ַה ִה ְׁש ַּתּלְ טּות ַעל ָה ֵרי ַהּׁש ְֹומרֹון.
ִעם ּכִ ּב ָ
לִמ ִׂשימ ֵֹות ֶיהם ִּב ְׁשעֹות ַא ֲח ֵרי ַה ָּצ ֳה ַריִם ֶׁשל ַהּיֹום ָה ִראׁשֹון
טּ .כָ ל ַהּכֹחֹות ְיָצאּו ְ
לַמרֹות
לְ ַא ַחר ִה ְת ַא ְרּגְ נּות ֲחפּוזָ הֶׁ ,ש ָהיּו ָּבּה ַה ְר ֵּבה ִאלְ ּת ִּורים וְ ִׁשּנּויֵי ָּתכְ נִּיֹות .יְ .
נַהל ִׁש ְחרּור
לְח ָמה ִעם ְיַר ֵּדן ִה ְת ֵ
לְמ ָ
לְּתי ְמ ֻתכְ נֶנֶת ִ
ַה ַּת ֲהלִ יְך ַה ְּמז ָֹרז ֶׁשל ִיְצ ָיאה ִּב ִ
יְמ ָמה ַא ַחתְּ ,ב ַמ ֲהלָ ְך ַהּיֹום ַה ֵּׁשנִי,
ּומה .י"אְּ .בתֹוְך ָ
ַהּׁש ְֹומרֹון ִּב ְמ ִהירּות ֲעצ ָ
מֹורדֹות ַהּׁש ְֹומרֹון
לּ-ב ֶירה; ְ
ית-אל ַּב ָּדרֹוםֶׁ ,ש ְּבתֹוכָ ם ַר ְמ ַאּלָ לה וְ ֶא ִ
נִכְ ְּבׁשּו ָה ֵרי ֵּב ֵ
לְקילְ יָה; ְּוצפֹון ַהּׁש ְֹומרֹון ֶׁש ְּבתֹוכֹו ּגֶ 'ּנִ ין וְ ט ָּוּבאס.
ַּב ַּמ ֲע ָרבֶׁ ,ש ְּבתֹוכָ ם טּולּ-כָ ֶרם וְ ַק ִ
לְסּיֵ ַע לְ כֹחֹות ַה ַּק ְר ַקע
יל-ה ֲאוִ ירֶׁ ,ש ִה ְת ַּפּנּו ַ
י"בָּ .ת ְרמּו לְכָ ְך ְּב ִמ ָּדה ַר ָּבה ְמט ֵֹוסי ֵח ָ
לְ ַא ַחר ַה ְׁש ָמ ַדת ֵחילֹות ָה ֲאוִ יר ָה ַע ְר ִבּיִ ים ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון.
2
כ״ט אייר | במדבר

"ה ְר ֵאל" ִעם
לִפ ִעיל ָּותּה ִה ְׁש ַּתּלְ ָטה ֲח ִט ַיבת ַ
י"גְּ .ב ַמ ֲהלָ ְך ַהּלַ יְ לָה ָה ִראׁשֹון ְ
י-סמ ֶּואלַ ,לְרּבֹות ַה ִּמ ְת ָחם
נָּב ָ
ּכֹחֹות נ ָֹוס ִפים ַעל ּכָ ל ַה ֻּמ ָּצ ִבים ֶׁש ְּב ֶרכֶ ס ַהר ֲא ָדר – ִ
לַטרּון .י"דְּ .ת ַׁשע ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָה ק ֶֹדם
ּמּובלַ ַעת ַהּיַ ְר ֵּדנִית ְּב ְ
ַה ְּצ ָב ִאי ַהּגָ דֹול ֶׁשל ַה ְ
"ה ְר ֵאל" ֵמאֹות ל ֲֹוח ִמים ְּב ְק ָרבֹות
לְח ֶמת ָה ַע ְצ ָמאּותִ ,א ְּב ָדה ֲח ִט ַיבת ַ
לָכֵ ןְּ ,ב ִמ ֶ
לַטרּון .ט"ו 450 .ל ֲֹוח ִמים ִא ְּב ָדה ֲח ִט ַיבת
ּוׁשלַ יִם ְּוב ְ
ָק ִׁשים ַעל ָה ֶרכֶ ס ֶׁש ִּמ ָּצפֹון לִ יר ָ
ּוס ִב ָיב ָתּה .ט"זּ .כָ ל
ּוׁשלַ יִם ְ
לְח ֶמת ָה ַע ְצ ָמאּותֻ ,ר ָּבם ַּב ְּק ָרבֹות ַעל יְ ר ָ
"ה ְר ֵאל" ְּב ִמ ֶ
ַ
ּוׁשלַ יִם ִמ ָּצפֹון,
ֹולְטים ַעל יְ ר ָ
ית-אלֶׁ ,שּׁש ִ
ּנִּסיֹונֹות ֶׁשל ַה ֲח ִט ָיבה לִכְ ּבֹׁש ֶאת ָה ֵרי ֵּב ֵ
ַה ְ
אֹותם ֻמ ָּצ ִבים ְּבלַ יְ לָה ֶא ָחד ּכִ ְמ ַעט לְ ֹלא ְק ָרב.
נִכְ ְׁשלּו .י"ז .וְ ִהּנֵ ה ַע ָּתה נִכְ ְּבׁשּו ּכָ ל ָ
נָפלָה ַעל ַה ַחּיָ לִ ים ַהּיַ ְר ֵּדנִיםֶׁ ,ש ָהיּו יְ ד ִּועים ּכְ ל ֲֹוח ִמים ְמ ֻא ָּמנִים
י"חֵ .א ַימת ָמוֶ ת ְ
יֹוד ַעִ ,אם
נָטׁשּו ּכִ ְמ ַעט ֶאת ּכָ ל ֶע ְמד ֵֹות ֶיהם ֻּומ ָּצ ֵב ֶיהם .י"טִ .מי ֵ
וְ ַא ִּמ ִיצים ,וְ ֵהם ְ
נָפלּו
ֹלא ִּבזְ כּות ְמ ִסירּות ַהּנֶ ֶפׁש וְ ַה ַה ְק ָר ָבה ֶׁשל ֵמאֹות ל ֲֹוח ֵמי ַה ֲח ִט ָיבה ֲא ֶׁשר ְ
לְח ֶמת ָה ַע ְצ ָמאּות.
ְּב ִמ ֶ
נִּׂש ָאה
לְתל ֶאל פּולּ ,גִ ְב ָעה ָ
כִ .עם ַׁש ַחר ֶׁשל ַהּיֹום ַה ֵּׁשנִי ִהּגִ ָיעה ַה ֲח ִט ָיבה ֵ
נְיָמין ַה ִּמ ְק ָר ִאית .כ"אּ .גְ דּוד ֶא ָחד ֶׁשל
ּוׁשלַ יִם ַה ְּמז ָֹהה ּכְ גִ ְב ַעת ִּב ִ
ִמ ָּצפֹון לִ יר ָ
ּוׁשלַ יִם ִעם ֲח ִט ַיבת
לְה ְׁש ַּת ֵּתף ַּב ְּק ָרבֹות ַעל ִׁש ְחרּור יְ ר ָ
ַה ֲח ִט ָיבה ָּפנָה ָּדר ָֹומה ּכְ ֵדי ִ
ּנֹות ִרים ָּפנּו ָצפֹונָה לְ ֵע ֶבר
מֹוטה ּגּור .כ"ב .וְ ִאּלּו ְׁשנֵי ַהּגְ ד ִּודים ַה ָ
נְחנִים ֶׁשל ָ
ַה ַּצ ָ
לַטרּון וְ ֶאת ַמ ֲעלֶה
ַר ְמ ַאּלָ להּ ,כְ ֶׁש ַּב ֲע ָטרֹות ִמ ְצ ָט ֵרף ֲאלֵ ֶיהם ַהּגְ דּוד ֶׁשּכָ ַבׁש ֶאת ְ
לַנְדּיָ ה וְ ֶאל-
יטים ָק ִ
ֵּבית חֹורֹון .כ"גִּ .ב ְתנ ָּועה ְמ ִה ָירה ּכָ ְבׁשּו ֶאת ַמ ֲחנֹות ַה ְּפלִ ִ
מּוע ֶטת .כ"ד .לִ ְפנֹות ֶע ֶרב ִה ְס ִּפ ָיקה
אריֶׁ ,שּגַ ם ָּב ֶהם ָהיְ ָתה ִה ְתנַ ּגְ דּות ֶ
ָע ָמ ִ
ן-א ִרי,
אּורי ֶּב ֲ
לּ-ב ֶירהְּ ,וב ָׁש ָעה ָ 18:00ע ַמד ִ
לְה ְׁש ַּתּלֵ ט ַעל ַר ְמ ַאּלָ לה וְ ֶא ִ
ַה ֲח ִט ָיבה ִ
ית-אל וְ ִדּוֵ ַח לְ ֻעּזִ י ְנַר ִקיסַ ,אּלּוף ִּפּקּוד ַה ֶּמ ְרּכָ ז:
ְמ ַפ ֵּקד ַה ֲח ִט ָיבהַ ,על ָה ָהר ֶׁשל ֵּב ֵ
יׁשיְּ :ב ִמלְ ֶח ֶמת
אּורי ֶּבן ֲא ִרי ַמ ְעּגָ ל לְ ֻא ִּמי וְ ִא ִ
ַר ְמ ַאּלָ לה ְּב ִיָדי .כ"הְּ .בכָ ְך ָסגַ ר ִ
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חיפה

ית-אל,
ּכֹוׁשלִ ים ֶׁשל ַה ֲח ִט ָיבה ְּב ָה ֵרי ֵּב ֵ
ָה ַע ְצ ָמאּות ִה ְׁש ַּת ֵּתף ַּב ְּק ָרבֹות ַה ְ
ּוׁשם ְּבתֹוְך ָיְמ ָמה ַא ַחת ִעם
ֶׁש ָּב ֶהם ִא ֵּבד ָר ִּבים ֵמ ֲח ֵב ָריו ,וְ ַע ָּתה ִה ְׁשלִ ים ֶאת ּכִ ּב ָ
נִפּגָ ִעים.
ְמ ַעט ְמאֹד ְ
לְעד ֶּפלֶ ד ְק ָרבֹות ָק ִׁשים ַעל ָה ְרכָ ִסים
נִהלָה ָה ֻאגְ ָּדה ֶׁשל ֶא ַ
כ"וִּ .ב ְצפֹון ַהּׁש ְֹומרֹון ֲ
יפים ֶאת ּגֶ 'נִיןֶׁ ,ש ֲעלֵ ֶיהם ִה ְת ַמ ְּקמּו ַהּת ָֹות ִחים ֶׁש ִה ְפּגִ יזּו ֶאת ֵע ֶמק יִזְ ְר ֶעאל.
ֶׁש ַּמ ִּק ִ
לִפנֹות ּב ֶֹקר ֻה ְׁשלַם ּכִ ּת ָּורּה ֶׁשל ָה ִעירֶׁ ,שּנִכְ ְּב ָׁשה וְ נִכְ ָנְעה ִּב ְׁשעֹות ַה ָּצ ֳה ַריִם
כ"זַ .רק ְ
נְתה ֲח ִט ַיבת ַה ִּׁש ְריֹון ֶׁשל
לְח ָמה .כ"ח .לְ ַא ַחר ּכִ ּבּוׁש ּגֶ 'נִין ָּפ ָ
לַּמ ָ
ֶׁשל ַהּיֹום ַה ֵּׁשנִי ִ
נִת ְקלָה ַּב ַע ְׂשרֹות ַט ִנְקים ְיַר ֵּדנִּיִ ים,
מ ֶֹׁשה ַּברּ-כֹוכְ ָבא ְ(ּב ִריל) ָּדר ָֹומהְּ ,וב ֵע ֶמק ּד ָֹותן ְ
ֶׁש ִה ְס ִּפיקּו לַ ֲעלֹות ִמ ִּב ְק ַעת ַהּיַ ְר ֵּדן .כ"טִּ .ב ְק ָרב ָק ֶׁשהֶׁ ,שּנִ ְמ ָׁשְך ּכִ ְמ ַעט ָיְמ ָמה
לְה ְתּגַ ֵּבר ַעל ַהּכ ַֹח
ְׁשלֵ ָמה ,וְ ֶׁש ָהיּו ּבֹו ַמ ֲע ֵׂשי ּגְ ב ָּורה ַר ִּביםִ ,ה ְצלִ ָיחה ַה ֲח ִט ָיבה ִ
לְע ֶבר
ּולְה ְמ ִׁשיְך ָּדר ָֹומה לְ ֵע ֶבר ְׁשכֶ ם ִּוב ְק ַעת ַהּיַ ְר ֵּדן .לּ .גַ ם ַהּכֹחֹותֶׁ ,שּנָ עּו ֵ
ַהּיַ ְר ֵּדנִי ַ
לִמבֹוא ֶֹות ָיה
ּולְהּגִ ַיע ְ
לְקילְ יָהַ ,
לְה ְׁש ַּתּלֵ ט ַעל טּולּ-כָ ֶרם וְ ַק ִ
ְׁשכֶ ם ִמ ַּמ ֲע ָרבִ ,ה ְצלִ יחּו ִ
ַה ַּמ ֲע ָר ִבּיִ ים ֶׁשל ְׁשכֶ ם ְּב ִסּיּומֹו ֶׁשל ַהּיֹום ַה ֵּׁשנִי.
ּוׁשם ֶׁשל ַה ֶּמ ְר ָח ִבים ַה ְּצפֹונִּיִ ים,
ל"אְּ .ב ַע ְרּבֹו ֶׁשל ַהּיֹום ַה ֵּׁשנִי ֻה ְׁשלַ ם ּכִ ּב ָ
ַה ַּמ ֲע ָרבּיִ ים וְ ַה ְּדר ִֹומּיִ ים ֶׁשל ַהּׁש ְֹומרֹון ,וְ כָ ְך ֻה ְׁשלַם ּכִ ּת ָּורּה ֶׁשל ָה ִעיר ְׁשכֶ ם .ל"בַ .על
לְח ָמה ,יֹום כ"ז ְּב ִאּיָ רּ ,כְ יֹום ִׁש ְחרּור ַהּׁש ְֹומרֹון.
לַּמ ָ
לְהכְ ִריז ַעל ַהּיֹום ַה ֵּׁשנִי ִ
ּכֵ ן ָראּוי ַ
לְח ָמהַ ,מ ָּמׁש ְּב ַמ ְק ִּביל
לַּמ ָ
יׁשי ִ
ּוׁשּה ֶׁשל ְׁשכֶ ם ֻה ְׁשלַם ַּבּיֹום ַה ְּׁשלִ ִ
ל"גּ .כִ ּב ָ
ּוׁשלַ יִםַ ,על ֵיְדי ַהּכֹחֹות ֶׁש ִהּגִ יעּו ֵאלֶ ָיה ִמ ִּמזְ ָרח ִּומ ַּמ ֲע ָרב .ל"ד .עֹוד
לְ ִׁש ְחרּור יְ ר ָ
ּלְטה ַעל ִּב ְק ַעת
לְעד ֶּפלֶ ד ִמזְ ָר ָחה וְ ִה ְׁש ַּת ָ
נְתה אֹוגְ ַדת ַה ִּׁש ְריֹון ֶׁשל ֶא ַ
ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ָּפ ָ
נְתה ִמזְ ָר ָחהִ ,ה ְׁש ַּתּלְ ָטה ַעל
"ה ְר ֵאל"ֶׁ ,שּגַ ם ִהיא ָּפ ָ
ַהּיַ ְר ֵּדן .ל"ה .וְ ִאּלּו ֲח ִט ַיבת ַ
"עיר ַה ְּת ָמ ִרים".
ִּב ְק ַעת ִיְריחֹוִ ,
יִׂש ָר ֵאל ֶאל ָה ֵרי ַהּׁש ְֹומרֹוןֶׁ ,ש ֵּמ ֶהם
לְּפיִם ְׁשנֹות ּגָ לּות ָׁשב ַעם ְ
ל"ו .לְ ַא ַחר ַא ַ
ית-אלֶׁ ,ש ָּבּה ָחלַם ֲיַעקֹב ָא ִבינּו
הּוגְ לָה לְ ַא ַחר ֻח ְר ָּבן ַּביִת ֵׁשנִי .ל"זַׁ .ש ְבנּו ֶאל ֵּב ֵ
ֶאת ֲחלֹומֹו ַהּגָ דֹול ,וְ ֶאל ִׁשיֹלהֶׁ ,ש ָּבּה ָע ַמד ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ָקרֹוב לָׁ 400-שנָה .ל"חַׁ .ש ְבנּו
מּואל ַהּנָ ִביא ,וְ ֶאל ֲענָ תֹות,
מּואל)ֶׁ ,ש ָּב ֶהן ָּפ ַעל ְׁש ֵ
ֶאל ָה ָר ָמה וְ ַאל ַה ִּמ ְצ ָּפה (נָ ִּבי ָס ֶ
יִׂש ָר ֵאל ,וְ ֶאל
ֶׁש ָּבּה ָּפ ַעל ְיִר ְמיָהּו ַהּנָ ִביא .ל"טַׁ .ש ְבנּו ֶאל ׁש ְֹומרֹוןִּ ,ב ַירת ַמ ְמלֶכֶ ת ְ
מֹונָאים
יְהֹוׁש ַע ִּבן-נּון ,וְ ֶׁש ָּבּה ָּבנּו ַה ַח ְׁש ִ
ִיְריחֹוָ ,ה ִעיר ֶׁשּנִ כְ ְּב ָׁשה וְ ֻק ְּד ָׁשה ַעל ֵיְדי ֻ
יֹוסף ַה ַּצ ִּדיק,
ֶאת ַא ְרמֹונ ֵֹות ֶיהם .מַׁ .ש ְבנּו ֶאל ֶׁשכםִ ,עיר ַה ְּב ִריתֶׁ ,ש ָּבּה ָקבּור ֵ
נַחלַ ת ֲאב ֵֹותינּו,
"חזַ ְרנּו ַאל ֲ
וְ ֶאל ּגְ ִריזִ ים וְ ֵע ָיבלָ ,ה ֵרי ַה ְּב ָרכָ ה וְ ַה ְּקלָ לָ ה .מ"אָ .
מֹונָאי).
ֲא ֶׁשר ְּב ַאכְ זָ ִרּיּות ְּובֹלא ִמ ְׁש ָּפט נִלְ ְק ָחה ֵמ ִא ָּתנּו" ִ(מ ִּד ְב ֵרי ִׁש ְמעֹון ַה ַח ְׁש ִ
פרק מתוך ספרו של ד"ר חגי בן-ארצי "מגילת ששת הימים",
בהוצאת ספריית בית-אל ,ירושלים

מולד חודש סיוון

19:10
20:19

המולד יהיה ביום שישי,
 17שעות ו 769 -חלקים ,שעה  12:42ו 13 -חלקים

תל אביב

19:15
20:18

ירושלים

18:58
20:15

באר שבע

19:15
20:15

אילת

19:00
20:10

מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י
 //הוצאת העלון בתמיכת משרד החינוך
 //בניהול
 //מו״ל
 //עורך :ישי סימינובסקי  // 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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14
כ״ט אייר | במדבר

 1מתחילים 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".
 2סיור וירטואלי אלפי תלמידים מארה"ב
הלומדים ברשת בתי הספר היהודיים "Consortium
 "of Jewish Day Schoolsהשתתפו 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.

 3ביקור 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".
 4פרצה 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
פעילות המשק ,במשך תקופה ארוכה קוצצה
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.
 5נמשך 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

