
1  יש”ע שלנו 

שעברו ל והקשיים  הסיבוכים  כל  אחר 
זוכה  הוא  סוף  סוף  אביו,  יעקב  על 
לפגוש את הוריו והוא מתיישב בנחת 
ובעצם  ילדיו  את  לגדל  כדי  ישראל  בארץ 
ישנן בעיות  בכדי לבנות את עם ישראל. אך 
רבות: יוסף נמכר ומושלח לכלא, יהודה יורד 
ראובן שרוי  נפטרים,  ושניים מבניו  מגדולתו 
בצער על שבלבל יצועי אביו ומקבל על עצמו 
בזמן  לאכול  אחיו  עם  ישב  לא  ולכן  נידוי 
מכירת יוסף, עקב כך לא עלה בידו להציל את 

יוסף למרות שרצה בכך.
המדרש בבראשית רבה על הפסוק “ויהי בעת 
את  מסכם  אחיו”,  מאת  יהודה  וירד  ההיא 

אנכי  ‘כי  נחמן פתח  “רבי שמואל בר  המצב: 
עסוקין  היו  שבטים  המחשבות’,  את  ידעתי 
בשקו  עסוק  היה  ויוסף  יוסף,  של  במכירתו 
ובתעניתו, ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו, 
ויהודה  ובתעניתו,  בשקו  עסוק  היה  ויעקב 
היה עסוק ליקח לו אשה, והקב”ה היה עוסק 
המדרש,  ומסיים  המשיח”,  מלך  של  באורו 
“קודם שלא נולד משעבד הראשון נולד גואל 

האחרון”.
חשבנו שלאחר כל הסיבוכים החיצוניים מול 
בניית  ותתחיל  יגיע איזשהו שקט  לבן ועשיו 
שאנו  ממה  אך  ובשמחה.  בנחת  ישראל  עם 
רואים, הדברים ממשיכים להסתבך כאשר אח 
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מדריך למטייל במעיינות יהודה שומרון ובקעת הירדן

מצורפת
מפת אתרי המכבים

חג אורים שמח!
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מכתב פתוח ממנכ”ל מועצת יש”ע

ישעמדה

שלום וברכה,
במהלך  עלינו  שעברו  הרבות  התהפוכות  לאור 
מספר  בפניכם  להביא  אבקש  האחרון,  השבוע 
היישוב  בנושא  שהתרחש  מה  של  משמעויות 

עמונה בפרט וסביב ההתיישבות בכלל.
והסדרתה מלווה אותנו  כי ההתיישבות  אין ספק 
שנים רבות עם עליות וירידות הצלחות וכישלונות. 
פריחה, התפתחות וצמיחה גדולה מלווים לעיתים 
הממשלה  והרס.  פינוי  של  קשים  במראות 
מראשית  בהתיישבות  עסוקה  כיום  המכהנת 
דרכה, בין אם לכתחילה כתומכת מובהקת ביש”ע 

ובין באילוץ עקב עתירות ארגוני שמאל קיצוני. 
זה בא לידי ביטוי בוועדת ההסדרה, ועדה הכוללת 
המשפטיות  בסוגיות  ומומחים  ממשל  גורמי 
מנת  על  כימים  לילות  ישבה  אשר  בהתיישבות, 
יישובים  של  והסדרתם  מוגמר  מוצר  להביא 
צעירים רבים. הוועדה נחלה כישלון חלקי במתווה 
צלח  לא  לצערנו  אשר  האבות,  בנתיב  שהציעה 

את בג”ץ.
ומשפטית  מקצועית  תשתית  הניחה  הוועדה  אך 
ראויה על מנת לתת כלים משפטיים טובים יותר 
הקיימים  נוספים  בגצים  עם  להתמודד  מנת  על 

בהתיישבות.
המגמה של סיוע להתיישבות עוברת גם דרך חוק 
ההסדרה, אשר החל את תהליך אשרורו, הודות 
הוחתמו  אשר  הליכוד  סיעת  של  הכנסת  לחברי 
שבח  בראשות  בליכוד  הלאומי  המטה  ידי  על 
שטרן ונתן אנגלסמן, והמשיך ביתר שאת כאשר 
שר החינוך חה”כ נפתלי בנט לקח עליו אחריות 
והפעיל את משקלו וכוחו הפוליטי לאישור החוק. 
הדבר בא לידי ביטוי בהצבעת שרי הליכוד, חברים 
על  החוק,  הצעת  בעד  להצביע  השרים,  בוועדת 
המשפטי  והיועץ  הממשלה  ראש  התנגדות  אף 

לממשלה.
על  האחרונה  המערכה  בתוך  השוויון  שובר 
הרס  סביב  הציבורי  המהלך  היה  ההתיישבות 
עמונה, מהלך ציבורי אותו הובילה הנהגת היישוב 
עמונה יחד עם שותפים רבים לדרך, בניהם חה”כ 
בצלאל סמוטריץ’, שולי מועלם ואחרים, יחד עם 
ובעיקר הנוער הנפלא,  פעילי ליכוד, פעילי שטח 

תומך ההתיישבות.
מהלך זה התחבר למערכות משפטיות ציבוריות 

רבות  עשרות  ובהן  רב,  זמן  זה  הקיימות  נוספות 
המערכה  כגון  ונקודתיים,  עקרוניים  בגצי”ם  של 
על תשעת הבתים בעפרה, אותה מובלים היישוב 
ומועצת  אמנה  תנועת  בנימין,  מועצת  עפרה, 
יש”ע, למאבק על היישוב מצפה כרמים ליד כוכב 
טלטלות  מספר  שעברה  ישנה  עתירה  השחר, 
מועצת  עם  היישוב  ועד  שותפים  עליו  ובמאבק 
בנימין, וכן למאבק על שכונת נתיב האבות שבגוש 
עציון, לו שותפים ועד השכונה, מועצת גוש עציון, 
תנועת אמנה ומועצת יש”ע, בג”ץ עמק שילה ועוד.
איתם  בג”צים  ל-100  מעל  ישנם  לצערנו, 
והממשלתית  המשפטית  המערכת  מתמודדת 
שר  עוזר  של  צמוד  בליווי  נוספים,  וארגונים 
הביטחון לעינייני התיישבות, תנועת אמנה, תנועת 

רגבים והמועצות השונות.
במוצאי  הושגו  ומשמעותיים  חשובים  הישגים 
סביב  מותח  שבוע  סוף  לאחר  האחרון.  שבת 
עמונה, ולאחר מהלך ארוך ומתמשך במערכה על 
ניתן למצוא  כי  לתובנה  להגיע  ניתן  ההתיישבות, 
המערכות  שילוב  המורכבות,  לבעיות  אף  פתרון 
על  יצירתיים  פתרונות  במציאת  הממשלתיות 
והסכמה  התיישבות,  ולאפשר  הרס  למנוע  מנת 
בעמונה,  נפקדים  באדמות  לשימוש  עקרונית 

אישור אשר לא ניתן עשרות שנים.
על  עלה  אשר  משמעותי  להישג  בנוסף  זאת 
וזורז  האחרונים  בחודשים  ההסדרה  ועדת  ידי 
משמעותית בשבועיים האחרונים - תקנת השוק, 
בקרקע  שימוש  המאפשרת  תקנה   ,5 סעיף 

שנעשתה בתום לב ובמעורבות המדינה.
עוד  עמונה  הנהגת  עם  שנחתם  המתווה  אומנם 
הפתרונות  יימצאו  כי  תקווה  ואנו  בחסר,  לוקה 
ולבחון  לראות  צריך  תמיד  אך  הקיימות,  לבעיות 
מתוך  כולה  ההתיישבות  מול  אל  ההצלחות  את 

ראייה רחבה ואסטרטגית.
בארץ,  ההתיישבות  תומכי  הגורמים  כלל  עלינו, 
היישוב  סביב  ההישגים  כי  ולוודא  מאמץ  לרכז 
בכלל  ההתיישבות  בג”צי  וסביב  בפרט  עמונה 
למנוע  מנת  על  רק  ולא  ומיצוי  מימוש  לידי  יבואו 
חיכוך מיותר ואלימות אלא על מנת להגיע למצב 
במפגש  ולא  וחינוך  התיישבות  בבנייה,  אנו  בו 

מבזה ומקצין זה.
וועדת  כי  ולוודא  המשמר  על  לעמוד  עלינו 
ההסדרה ממשיכה את פעילותה על מנת למצוא 

פתרונות יצירתיים לבגצ”י השמאל הקיצוני.
הימין  ממשלת  על  הלחץ  את  להמשיך  עלינו 

לקידום חוק ההסדרה.
עלינו לוודא שימוש בכלים אותם נתן היועמ”ש - 

תקנת השוק, רכוש נפקדים.
ובעיקר  להפריח  ליצור,  לבנות,  להמשיך  עלינו 
בהתיישבות,  שלנו  הנפלא  הנוער  את  לחנך 

למסירות, להקרבה ולדאגה לארץ ישראל.
עלינו להצדיע לתושבי עמונה על מאבקם למען 
את  לראות  בבד  בד  אך  כולה,  ההתיישבות 
התמונה המלאה ורצון לסייע בעשרות בג”צים על 

ההתיישבות איתם אנו מתמודדים.
ועל כן, אל לנו לשקוט ולהיכנס לתרדמת חורף, 
בצורה  ולהמתין  הדופק  על  יד  עם  להיות  אלא 
דרוכה להחלפת השלטון בארה”ב על מנת לקדם 
וגאון  בעוז  שאת,  ביתר  ביש”ע  ההתיישבות  את 

קדימה.
חלון הזדמנות ענק יפתח לנו בעז”ה בעוד כחודש, 
מנשיא  החל  האמריקאי,  הממשל  יתחלף  עת 
ארה”ב דרך שגרירים באו”ם ועד השגריר הנבחר 
ולמקסם  מאמץ  לרכז  עלינו  בישראל.  לשרת 
כוחות על מנת להפוך חלון הזדמנות משמעותי 
זה של ארבע השנים הקרובות לשינוי אסטרטגי 
משפטי  בשינוי  בריבונות,  החל  הבנייה,  בתנופת 
וחוקתי ראוי. יש לראות לנגד עינינו את התמונה 
הרחבה וממנה לפעול בתוכניו השונות למען ארץ 

ישראל.
הספירה לאחור כבר החלה...

בשולי הדברים -
שתושבי  בזמן  השבוע  שהייתה  הצביעות  חגיגת 
יש  להגיב.  אותנו  מחייבת  לבאות,  חרדו  עמונה 
השמאל  ארגוני  אל  מאשימה  אצבע  להפנות 
ושולחיהם. תקציב זה יכל היה להיות למען כלל 
בניית  של  נעלות  למטרות  ישראל  אזרחי מדינת 
חינוך  של  למטרות  ישראל,  בארץ  חדש  יישוב 
משמש  זאת,  במקום  אך  הפריפריה,  וקידום 
מאות  כמה  שלם  יישוב  להעתקת  זה  תקציב 

מטרים ממקומו המקורי.
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אחד נמכר ואחר מנודה, השלישי גולה - ויעקב 
הקב”ה,  זאת,  לעומת  רב.  בצער  שרוי  אבינו 
אורו  את  בורא  האלו,  הסיבוכים  מתוך  דווקא 

של המשיח.
ראובן רצה לשמור על יוסף אך לא היה ברגע 
הצעת  את  לקבל  לאחים  שגרם  מה  המכריע, 
יהודה  המכירה,  בעקבות  יוסף.  למכור  יהודה 
ושמו  עדולמי  איש  “עד  והולך  מגדולתו  יורד 
יצא  שממנו  פרץ  לו  נולד  לבסוף  שם  חירה”, 
יוסף  מכירה,  אותה  עקב  בינתיים,  המשיח. 
הוא  אך  לכלא  ומשם  פוטיפר  לבית  מתגלגל 
לשליט  ומתמנה  חלומותיו  את  לפרעה  פותר 

מצרים.
לזה מתכוון המדרש כשהוא אומר “קודם שלא 

- עוד  גואל אחרון”  נולד  נולד משעבד ראשון 
לפני שנולד פרעה ששעבד את עם ישראל )אין 
כבר  בראשית(  בספר  המוזכר  פרעה  אותו  זה 

נולד פרץ שממנו יצא המשיח, הגואל האחרון.
גם שנראה שהמצב מסובך והכל הולך אחורה, 
הקב”ה מקדם אותו לעבר העתיד הטוב. עניין 
אסור   - מהחשמונאים  גם  לומדים  אנו  זה 
להתייאש גם אם המצב נראה לרעתנו. יש לנו 
אמת ואתה נמשיך, גם אם בדרך נעבור עליות, 
על  לוותר  לנו  אל  כואבים  והפסדים  ירידות 

האמת שלנו.
למרות כל הקשיים שעברנו בפוגרומים לאורך 
הגלות, בשואה ובמלחמות ישראל אנו עומדים 
ובגאון אל מול אורחות  ונצבים היום בעוצמה 

ניחוחות  עימם  נושאים  אשר  הישמעאלים 
טובים של בשמים, צרי ולוט כדי לבלבל אותנו 
ולמכרנו למדיינים ולמצרים אשר רצונם לכלוא 

אותנו ולהזיק לנו כפי שעשו ליוסף.
אך הפעם אנו בכוחות מאוחדים שקבלנו מבני 
אשר  ואחיהם  ראובן  יוסף,  יהודה,   - יעקב 
מבקש”,  אנוכי  אחי  “את  גדול  בקול  אומרים 
בעוצמה  לזרים.  אין למכור אח  כי  למדו  אשר 
נעמוד אל מול הקמים עלינו ונזכר בדברי יהודה 
“הם   - לקרב  צאתם  לפני  רגע  לחייליו  המכבי 
חיילם להשמידנו  רוב  ועל  בוטחים על המונם 
ולבוז שללנו, ואנחנו נעמוד על נפשנו להילחם 
בעד חיינו ותורתנו. לכן אל תיראון ואל תעריצון 

מפניהם, כי השמד ישמידם ה’ לעינינו”.

המשך מעמוד השעראור גדול עולה מתוך החושך

השתתפות בפעילויות והסדנאות חינם

מרכז מידע ארצי: 1-800-34-54-54 
  www.go-festival.co.il/macabim  כל המידע באתר הפסטיבל:  

Land of Biblical Heroes

C I T Y  O F  T H E  T A B E R N A C L E ן כ ש מ ה ר  י ע

Ancient Shiloh
 כל הפעילויות הינן באחריותם הבלעדית של 

מפעילי האתרים |  התוכנית כפופה לשינויים ט.ל.ח

עוד עשרות אטרקציות  
ואתרים סביב מתחם הפסטיבל

ממודיעין 
לבנימין

סיורים מודרכים  
ברכבים פרטיים  

ֶפְסִטיָבל ַהַּמַּכִּבים
הכניסה 

חופשית! בגבעת היקבים
תלבושת מכבי לילדים, סדנאות, שחקנים, מופע מוזיקלי ועודרביעי-חמישי כ"ח-כ"ט כסלו 28-29/12  10:00-16:00

 זחילה 
במערות מסתור

 קרב מול 
פיל יווני ענק 

 משחק מכבים 
אתגרי לנוער

: חניון פסטיבל המכבים טלמון/נריה נווטו ב-
* הסעות חינם מהחניון למתחם הפסטיבל

בעקבות המכבים

   

 יומיים של חגיגה ענקית לכל המשפחה 
במקומות בהם התרחשו סיפורי החנוכה במערב בנימין
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גבורתו של יונתן
מתוך: ‘מגילת חנוכה’ בעריכת ד”ר חגי בן ארצי, בהוצאת ספריית בית אל.

פרק ז’ א. ְלַאַחר מֹות ְיהּוָדה ֵהִרימּו ָהְרָׁשִעים ּופֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ֶאת רֹאָׁשם. ב. ֵהם ָרְדפּו ְּבָכל ָמקֹום ֶאת ֶנֶאְמֵני 
ַהּתֹוָרה ְוהֹוִציאּו ַרִּבים ֵמֶהם ְלהֹוֵרג. ג. ׁשּוב ֶנֶאְלצּו ַרִּבים ִמן ַהֲחִסיִדים ִלְברַֹח ֶאל ַהִּמְדָּבר, ָׁשם ָמְצאּו ִמְקָלט ִמְּפֵני 
ַּבְקִכיֶדס ְוֻׁשָּתָפיו. ד. ָּכל ִמי ֶׁשּנֹוְתרּו ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל ַמִּתְתָיהּו ּוִמיִדיָדיו ֶנֶאְספּו ֶאל ִמְדַּבר ְּתקֹוַע, ָׁשם ֶהְחִליטּו 
ֶׁשַּיְנִהיג אֹוָתם  יֹוָנָתן, ֲאִחי ְיהּוָדה,  ַהְּיהּוִדים. ה. ֵהם ָּבֲחרּו ֶאת  ַּבְּיָוִנים ּוְבעֹוְזֵריֶהם ִמן  ַהִּמְלָחָמה  ְלַהְמִׁשיְך ֶאת 
ְּבִמְלַחְמָּתם ְלִׁשְחרּור ְירּוָׁשַלִים ְוַהִּמְקָּדׁש. ו. ְּכֶׁשָּׁשַמע ַּבְקִכיֶדס ַעל ְּבִחיַרת יֹוָנָתן, ָיָצא ִעם ַחָּיָליו ַלִּמְדָּבר ְוִנָּסה 
ִלְלּכֹד ֶאת ַהּמֹוְרִדים ּבֹו. ז. יֹוָנָתן ַוֲאָנָׁשיו ֶנֶאְלצּו ִלְברַֹח ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ּוְלִהָּסֵתר ִּבְמָערֹות ּוִבְנִקיִקים. ח. ְּכֵדי 
ְלָהֵקל ֶאת ְּתנּוָעָתם ָׁשַלח יֹוָנָתן ֶאת יֹוָחָנן ָאִחיו ִעם ִצּיּוד ַרב ֶאל ִׁשְבֵטי ַהָּנָבִטים ֲאֶׁשר ְּבָהֵרי ֱאדֹום ְּכֵדי ְלַהְפִקיד 
ֶאְצָלם ֶאת ְרכּוָׁשם. ט. ַאְך ַהָּנָבִטים ֹלא ָׁשְמרּו ֶאת ְּבִריָתם ִעם ְיהּוָדה, ּוִבְמקֹום ְלעֹוֵדד ְוַלֲעזֹר ֵהם ִהְתַנְּפלּו ַעל 
יֹוָחָנן ַוֲאָנָׁשיו, ָהְרגּו ֶאת ֻּכָּלם ְוָלְקחּו ֶאת ָּכל ָהְרכּוׁש ֶׁשֵהִביאּו ִאָּתם. י. יֹוָנָתן ַוֲאָנָׁשיו ִהְתַאְּבלּו ָמָרה ַעל יֹוָחָנן, 
ֶׁשִנְלַחם ִּבְגבּוָרה ְּבָכל ִמְלֲחמֹות ִיְׂשָרֵאל ְוָעָׂשה ְיׁשּועֹות ְּגדֹולֹות. יא. ְלַאַחר ֶׁשָּקמּו ֵמֶאְבָלם ִנְׁשְּבעּו ִלְנקֹם ֶאת ָּדמֹו 
ֶׁשל יֹוָחָנן ִמיֵדי ַהָּנָבִטים, ֶׁשָהְרגּו ֶאת ַּבֲעֵלי ְּבִריָתם ְּבִמְרָמה ּוְבבֹוְגָדנּות. יב. ֵהם ָיְצאּו ַּבַּלְיָלה ְלֵעֶבר ָהִעיר ֵמיְדָבא 
ַוֲאָנָׁשיו  ַלַּיְרֵּדן, ָׁשם ָחְגגּו ַהָּנָבִטים ֶאת ֲחתּוָנָתּה ֶׁשל ִּבּתֹו ֶׁשל ֶאָחד ֵמָראֵׁשי ִׁשְבֵטיֶהם. יג. יֹוָנָתן  ֲאֶׁשר ִמִּמְזַרח 
ִהְתַנְּפלּו ֲעֵליֶהם ְּבַהְפָּתָעה ִמן ַהַּמֲאָרב, ִהְׁשִּביתּו ֶאת ִׂשְמָחָתם ְוִהִּפילּו ָּבֶהם ֲחָלִלים ַרִּבים. יד. ָיִמִים ַרִּבים ִנָּסה 
ַּבְקִכיֶדס ִלְלּכֹד ֶאת יֹוָנָתן, ַאְך ְלֹלא ַהְצָלָחה. טו. ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָהָיה ַמִּגיַע ֶאל ַהִּמְדָּבר, ָהיּו יֹוָנָתן ַוֲאָנָׁשיו ִמְתַנְּפִלים 
ָעָליו ִמן ַהַּמֲאָרב ְוהֹוְרִגים ַרִּבים ֵמֲאָנָׁשיו. טז. ְלַבסֹוף ָעַיף ִמן ַהִּמְלָחָמה ְּביֹוָנָתן ְוֶהְחִליט ַלֲחזֹר ְלַאְרצֹו. יז. הּוא 
ָעָׂשה ֶהְסֵּכם ָׁשלֹום ִעם יֹוָנָתן, ֵהִׁשיב לֹו ֶאת ָּכל ַהְּׁשבּוִיים ֲאֶׁשר ָלַקח ֵמֶאֶרץ ְיהּוָדה, ּוִבֵּטל ֶאת ָּכל ַהְּזֻכּיֹות ֶׁשָּנַתן 
ְוִהְתַּיֵׁשב ְּבִמְכָמׂש ֲאֶׁשר ִמָּצפֹון  ְלפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל. יח. ְלַאַחר ִהְסַּתְלקּותֹו ֶׁשל ַּבְקִכיֶדס ָעָלה יֹוָנָתן ִמן ַהִּמְדָּבר 
ִלירּוָׁשַלִים, ּוִמָּׁשם ֵהֵחל ִלְפרֹׂש ֶאת ֶמְמַׁשְלּתֹו ַעל ְּפֵני ָּכל ָהָאֶרץ. יט. ׁשּוב ָיְכלּו ֶנֶאְמֵני ַהּתֹוָרה ְלִהְתַהֵּלְך ָחְפִׁשים 
ּוְלַקֵּים ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ְלֹלא ַּפַחד. כ. ְוִאּלּו ָהְרָׁשִעים, ֻׁשָּתֵפי ַהְּיָוִנים, ִנְמְלטּו ֶאל ַהְּמצּוָדה ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשַלִים ּוָבּה 
ִהְתַחְּבאּו ִמְּפֵני ַזְעמֹו ֶׁשל יֹוָנָתן. כא. ַּגם ַּבַּמְמָלָכה ַהֶסֶלְוִקית ֹלא ָהָיה ֶׁשֶקט; ְלַאַחר מֹות ַאְנְטיֹוכֹוס ַרּבּו ַהּטֹוֲעִנים 
ַלֶּכֶּתר ְוֵהם ִנְלֲחמּו ֶזה ָּבֶזה ִמְלָחמֹות ַרּבֹות ְוָקׁשֹות. כב. ֻּכָּלם ִּבְּקׁשּו ֶאת ְּתִמיָכתֹו ֶׁשל יֹוָנָתן, ִּכי ָׁשְמעּו ַעל ְּגבּוָרתֹו 
ְוַעל אֶֹמץ ִלּבֹו. כג. יֹוָנָתן ָנַתן ֶאת ְּתִמיָכתֹו ַלֲאֶלְּכַסְנֶּדר ַּבַלס, ֲאֶׁשר ִּבְתמּוָרה ִמָּנה אֹותֹו ְלכֵֹהן ָּגדֹול ִּבירּוָׁשַלִים. 
כד. ְּבַחג ַהֻּסּכֹות ִּבְׂשַנת ֵמָאה ְוִׁשִּׁשים ְלִמְנַין ַהְּיָוִנים ִנְכַנס יֹוָנָתן ֶאל ַהִּמְקָּדׁש ְוֵהֵחל ְלַכֵהן ְּבִבְגֵדי ַהְּׂשָרד ֲאֶׁשר ַלּכֵֹהן 
ַהָּגדֹול. כה. ִמָּיד ֵהֵחל ְּבִׁשּקּוָמּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ּוְבִבְנַין חֹומֹוֶתיָה, ְוָהִעיר ׁשּוב ָמְלָאה ּתֹוָרה ְוִׂשְמָחה. כו. ֵדֶמְטְריֹוס, 
ִמְתַנְּגדֹו ֶׁשל ֲאֶלְּכַסְנֶּדר, ָּכַעס ַעל יֹוָנָתן ְוָׁשַלח ָצָבא ָּגדֹול ְּכֵדי ְלִהָּלֵחם ּבֹו. כז. יֹוָנָתן ֹלא ָחַׁשׁש ְלִהָּלֵחם ַּבְּׁשֵפָלה, 
ְוהּוא ָיַרד ִעם ְצָבאֹו ִמן ֶהָהִרים ֶאל ְׁשֵפַלת ַאְׁשּדֹוד. כח. ָׁשם ִהְתַנְּגׁשּו ְׁשֵני ַהְּצָבאֹות, ְוַלְמרֹות ַהּסּוִסים ָהַרִּבים 
ֲאֶׁשר ָהיּו ְלֵדֶמְטְריֹוס, ִנַּצח אֹותֹו יֹוָנָתן ִנָּצחֹון מֹוֵחץ. כט. ֲאָנָׁשיו ֶׁשל ֵדֶמְטְריֹוס ָּבְרחּו ֶאל ָהִעיר ַאְׁשּדֹוד, ַאְך יֹוָנָתן 
ָרַדף ַאֲחֵריֶהם, ָּכַבׁש ֶאת ָהִעיר ְוָׂשַרף אֹוָתּה ָּבֵאׁש. ל. ְלַאַחר מֹות ֲאֶלְּכַסְנֶּדר ָּתַמך יֹוָנָתן ִּבְטִריפֹון, ֶאָחד ִמיִדיֵדי 
ַהֶּמֶלְך, ֶׁשִהְמִליְך ֶאת ְּבנֹו ֶׁשל ֲאֶלְּכַסְנֶּדר ְלֶמֶלְך ְּבַאְנְטיֹוִכָּיה. לא. ִּבְתמּוָרה ִלְתִמיָכתֹו ִמָּנה ְטִריפֹון ֶאת ִׁשְמעֹון, ֲאִחי 
יֹוָנָתן, ְלַׂשר ָצָבא ְּבָכל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל , ֶׁשִּיָּלֵחם ְּבָכל ִמְתַנְּגֵדי ַהֶּמֶלְך. לב. ִׁשְמעֹון ָיָצא ְלִהָּלֵחם ְּבתֹוְמֵכי ֵדֶמְטְריֹוס 
ִּבְׁשֵפַלת ַעָּזה, ָׁשם ִהְצִליַח ְלַהְכִניַע ֶאת ַאְׁשְקלֹון ְוֶאת ַעָּזה ּוְלָצְרָפן ְלתֹוְמֵכי ְטִריפֹון. לג. ָּכְך ָׁשְלטּו יֹוָנָתן ְוִׁשְמעֹון 
ְּבָכל ָהָאֶרץ, ִּבְּצרּו ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְוֹלא ָנְתנּו ְלאֹוְיֵבי ִיְׂשָרֵאל ְלָהִרים רֹאׁש. לד. ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ְטִריפֹון, ִּכי יֹוָנָתן הֹוֵלְך 
ּוִמְתַחֵּזק ֵהֵחל ַלֲחׁשֹׁש ִמָּפָניו ְוָיָצא ִלְקָראתֹו ִעם ָצָבא ָּגדֹול. לה. ַּגם יֹוָנָתן ָחַׁשד ִּבְטִריפֹון, ְוָיָצא ַּגם הּוא ִלְקָראתֹו 
ִעם ַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַחָּיִלים ְמֻאָּמִנים. לו. ְּכֶׁשָרָאה ְטִריפֹון ֶאת ַהָּצָבא ֶהָחָזק ֶׁשל יֹוָנָתן, ֶהְחִליט ִלְפּגֹע ּבֹו ְּבִמְרָמה. 
לז. הּוא ָׁשַלח ֵאָליו ְׁשִליִחים ִעם ִּדְבֵרי ְיִדידּות, ִהְבִטיַח לֹו ֶׁשֹּלא ִיְפַּגע ּבֹו ְוִהְזִמין אֹותֹו ֵאָליו ְלִמְׁשֶּתה ָּבִעיר ַעּכֹו. 
לח. יֹוָנָתן ֶהֱאִמין ְלִדְבֵרי ַהִּמְרָמה ֶׁשל ְטִריפֹון, ָׁשַלח ֶאת ַחָּיָליו ְלָבֵּתיֶהם ְוִהִּגיַע ְלַעּכֹו ִעם ַחָּיִלים ְמַעִּטים. לט. ָאז 
ִהְתַנֵּפל ָעָליו ְטִריפֹון, ָלַקח אֹותֹו ַּבֶּׁשִבי ּוְלַאַחר ָיִמים ֲאָחִדים ֲהָרגֹו ִעם ְׁשֵני ָּבָניו. מ. ָּכְך ִנְסָּפה יֹוָנָתן ִּגּבֹור ַהַחִיל, 
ֶׁשִּנַּצח ְּבָכל ַהִּמְלָחמֹות ַאְך ָנַפל ָׁשדּוד, ַּכֲאֶׁשר ֶהֱאִמין ְלִדְבֵרי ַהָּכָזב ֶׁשל ַהּגֹוִיים. מא. ָּכל ִיְׂשָרֵאל ָּבכּו ְוִהְתַאְּבלּו ַעל 
יֹוָנָתן, ֶׁשְּכמֹו ָאִחיו ְיהּוָדה ִחֵּלץ ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמָּצָרה ְּגדֹוָלה ְוֵהִביא ַהָּצָלה ִויׁשּוָעה. מב. ַּגם יֹוָנָתן ִנְקַּבר ְּבמֹוִדיִעין 
ְלַיד ָאִביו ְוֶאָחיו. מג. ַעל ִקְברֹוֵתיֶהם ֵהִקים ִׁשְמעֹון ַמֵּצבֹות ְּגדֹולֹות, ְּכֵדי ֶׁשָהָעם ִיְזּכֹר ֶאת ָּפֳעָלם ְוַיְמִׁשיְך ְּבַדְרָּכם 

ּוְבִמְלַחְמָּתם ְלַמַען ּתֹוַרת ָהֱאֹלִהים ּוִמְקָּדׁשֹו.

לרכישת סרט DVD מיוחד על קרבות המכים בהפקת ד”ר חגי בן ארצי: 050-7383550 
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מה יקרה
מדברים תרבות ויצירה במיתרים / כ”ד בכסלו 24 

בדצמבר
ויאמר! - מדברים תרבות ויצירה. בתכנית: מורשת 
המכבים – רלוונטית לימינו? משוחחים - תא”ל אפי 
איתם והסופרת אורנה בורדמן. מנחה: חיה ברנס. 

בערב יושמעו פיוטי חנוכה שונים. מחיר כניסה: 30 ₪. 
www.hrhevron.co.il :לפרטים

פסטיבל חנוכה באפרת / כ”ו – כ”ט בכסלו 26 – 29 בדצמבר
ביום שני בשעה 20:30 תתקיים הופעתו של הזמר יהורם גאון באולם הפיס. ביום שלישי יתקיים הפנינג ענק לחנוכה בין 

השעות:10:00 - 14:00 במתנ”ס הגפן. ביום רביעי יתקיים סיור הדלקת נרות ואזכרה לזכר נופלי שיירת העשרה בשיתוף 
בית ספר שדה כפר עציון. בשעה 13:45, יציאה מגבעת התמר באפרת. האירועים ללא תשלום. לפרטים נוספים ולשאר 

www.efratmatnas.com :הפעילויות

פסטיבל המכבים בחבל בנימין / כ”ח - כ”ט בכסלו 28 - 29 
בדצמבר

יומיים של חגיגה ענקית לכל המשפחה במקומות בהם התרחשו 
סיפורי החנוכה, שחקני רחוב, סדנאות יצירה, משחק מסלול 
אתגרי, פעילות מוזיקאלית, זחילה במחילות מסתור, סיורים 

ברכבים פרטיים ושלל פעילויות נוספות. אירועי הפסטיבל בחינם 
)חלקם בהרשמה מראש(. לפרטים: 1-800-34-54-54

אירועי חנוכה תשע"ז

הראל: 052-5665993
ירושלים

45 ד׳ 10 ד׳50 ד׳ 25 ד׳

אריאל כביש 6 ת״א

כרמי שילה חד משפחתי 113 מ״ר עם אפשרות 
להרחבה על מגרש חצי דונם מול נוף כרמים

צמוד מדד 10.16, ט.ל.ח

שילה, ישוב קהילתי המונה מעל ל-350 משפחות.
הסביבה,  ישובי  של  כמרכז  משמש  שילה  הישוב 

בישוב מסוף הסעות לירושלים וערי המרכז.
מוסדות חינוך פעילות ענפה ועוד

70%מפרט טכני עשיר במיוחד.
משלב א׳
נמכר

הבניה החלה!
החל מ-1,064,000 ₪

המכירה
בעיצומה

הזדמנות מיוחדת
לבית צמוד קרקע
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 nadav@myesha.org.il 052-5665052  עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן 

תמונות: 39james, טוב רואי, מירי צחי, דוברות קרית ארבע חברון
לתגובות: perla@myesha.org.il  |  אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i l

יובל תרבותי בשבוע שעבר התקיימה בירושלים 
שרת  בהובלת  יש"ע  מועצת  של  עבודה  ישיבת 
שנת  לקראת  רגב  מירי  והספורט  התרבות 
החמישים למלחמת ששת הימים ושחרור יהודה, 
רגב  השרה  עם  בישיבה  הירדן.  ובקעת  שומרון 
ראשי  רואה,  אבי  יש"ע  מועצת  יו"ר  השתתפו 
ראש  הירדן,  ובקעת  שומרון  מיהודה,  רשויות 
מועצת  מנכ"ל  הלוי,  עמית  השרה  של  המטה 
יש"ע שילה אדלר ונציגים בכירים מעיריית אריאל 
בדיון  עסקה  הישיבה   . 1 חברון  הר  וממועצת 
והרשויות  יש"ע  מועצת  של  בתכניות  ראשוני 
שנת  לקראת  הירדן  ובקעת  שומרון  ביהודה, 
היובל והתייחסה לפעילויות ולאירועים המיועדות 
והן  הכללי  לציבור  הן   – ישראל  במדינת  לציבור 
הסדר  על  ושומרון.  ביהודה  המתיישבים  לציבור 
עלו רעיונות מגוונים ומעניינים לשנת היובל, אשר 
בחודשים  לפועל  לצאת  מתוכננות  כבר  חלקן 
אבי רואה סיכם את  הקרובים. יו"ר מועצת יש"ע 
שנה  לחצי  מעל  כבר  נערכים  "אנחנו  המפגש: 
הימים  ששת  למלחמת  היובל  שנת  לקראת 
עם  יחד  הירדן.  ובקעת  שומרון  יהודה,  ולשחרור 
ההיערכות שלנו, חשוב לנו שמי שיוביל את חגיגות 
היובל תהיה מדינת ישראל יחד עם מועצת יש"ע 
והרשויות במועצת יש"ע. ישנה חשיבות רבה לכך 
שהשרה תוביל יחד אתנו מהלך חשוב ומשמעותי 

ויחד נצעד אל שנת היובל”.
יש”ע  מועצת  יו”ר  נפגשו  השבוע  להודות  טוב 
אבי רואה ומנכ”ל מועצת יש”ע שילה אדלר עם 
בצלאל  חה”כ  ישראל  ארץ  למען  השדולה  יו”ר 
הודתה  יש”ע  מועצת  הנהגת   . 2 סמוטריץ’ 
בכל  הברוכה  עבודתו  על  סמוטריץ’  לחה”כ 
למען  השתדלותו  ועל  ההסדרה  לחוק  הקשור 
בצורה  המתווה  בהתאמת  עמונה  מתיישבי 
מתחשבת ורגישה. כמו כן, בפגישה דנו הנוכחים 
שומרון  ביהודה,  להתיישבות  היובל  בחגיגות 
והודו  הימים  ששת  ולמלחמת  הירדן  ובקעת 
לחה”כ על שיתוף הפעולה הנרחב בנושא. בסיום 
סמוטריץ’ מפת אתרי  הוענקה לחה”כ  הפגישה 

קרבות המכבים, שהתרחשו ביהודה ושומרון.

חה"כ  הכנסת  ראש  יושב  ברחובותיה  משחקים 
משחקים  גן  לחנוך  השבוע  הגיע  אדלשטיין  יולי 
חדש ביישוב סוסיא שבמועצה אזורית הר חברון. 
בטקס אמר אדלשטיין כי “האחיזה בסוסיא, בה 
היא  עתיק,  הכנסת  ובית  קדום  יהודי  יישוב  היה 
תשובה ניצחת לזיקתנו רבת הדורות לארץ הזו, 
גורמים מנותקים באונסק"ו  בניגוד להבלים של 
. לאחר הטקס התארח יושב ראש  3 ודומיהם” 
חברון  הר  מועצת  ראש  עם  לפגישה  הכנסת 
היישובים.  הנהגות  חברי  וכשלושים  דמרי  יוחאי 
בסוגיות  הנוכחים  את  אדלשטיין  שיתף  בשיחה 

מדיניות וביטחוניות שעל סדר היום.
אפרת  המקומית  המועצה  דיגיטלית  מועצה 
זכתה בשבוע שעבר בפרס משרד הפנים ופיקוד 
העורף בתחרות “רשות מקוונת”, פרס שמעניקות 
הרשויות הממשלתיות למועצות המפעילות אתרי 
אפרת  המועצה   . 4 לתושב  יעילים  אינטרנט 
היחידות בארץ  הייתה לאחת מחמשת הרשויות 
נכתב  הזכיה  בנימוקי  זו.  בשנה  בפרס  שזוכות 
התושב  לצורכי  המותאם  מידע  מציע  "האתר  כי 
וישנה השקעה מרובה בשיפור השירות, מרגישים 

כי נעשתה חשיבה על אופי ארגון המידע, בנוגע 
לאזור החירום, קל להגיע אליו, הוא ידידותי ומציע 
מיקוד בדרכי הפעולה שעל התושב לנקוט ברמה 
את  ברך  רביבי  עודד  המועצה  ראש  המיידית". 

עובדי המועצה על הזכייה.
חם בלבבות הטמפרטורות בקרית ארבע חברון 
הולכות ויורדות, וכדי לחמם את האווירה הגיעה 
במוצאי שבת האחרונה להיכל התרבות להקת 
יחד  שבת"  "שלום  בהופעתם  והמעין”  “הלב 
. ההופעה, בשיתוף  5 גרוניך  שלמה  עם האומן 
וגשר,  תורנית  תרבות  אגף  למתנ"סים,  החברה 
הצליחה למלא את ההיכל עד אפס מקום. “הלב 
והמעין” מחברים קצוות מוזיקאליים ותרבותיים 
ומותחים קווים בין ניגונים חסידיים, שירי חלוצים 
צלילים  שהביאה  ההופעה  תיכונית.  ים  ומוזיקה 
ממחוזות שונים תאמה את האוכלוסייה המגוונת 
מורכב  היה  אשר  הקהל  ואת  ארבע  קריית  של 
אמרה  ההופעה  בסיום  והמגזרים.  העדות  מכל 
"המקצועיות  זית:  גילה  ארבע  קריית  תושבת 
לחוויה  האירוע  את  הפכו  החמה  והאווירה 

מכוננת ממש". 
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מה קורה?

 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com

הדבקת מודעות 

בבתי הכנסת 

 ובריכוזים דתיים

לפרטים: יוסי בן הדור

052-8908518  

yossib@makorrishon.co.il

שליחי הציבור שלכםמבית
שליחי הציבור שלכם

הפצת עלוני שבת בכל הארץ  לידידינו היקר ראש עיריית אריאל 
אלי שבירו

משתתפים בצערך ובצער 
המשפחה כולה עם פטירתה בטרם 

עת של רעייתך

אוריה ז''ל
בבניין הארץ ננוחם

בית מועצת יש''ע 
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