
1  יש”ע שלנו 

הקב”ה מ מכה  שעברה  הפרשה 
אותו  ללמד  כדי  פרעה  את 
ה’  אני  כי  תדע  “למען   - אמונה 
המרכזית  המטרה  אבל  הארץ”.  בקרב 
עם  את  ללמד  בכלל  היא  המכות  של 
ישראל את יסודות האמונה, כאשר פרעה 
מועבר  עליו  כ”לוח”  משמשים  ומצרים 
השיעור. “למען תספר באוזני בנך ובן בנך 
את אשר התעללתי במצרים ואת אותתי 

אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה’”.
כשבאים ללמוד את הרעיון האמוני שבכל 
מכה נציב לנגד עינינו את היסוד שחידשו 

הרב אברהם סבע בספרו “צרור המור” 
והאדמו”ר מגור בספרו “שפת אמת”, והוא 
להתבונן איך כל מכה מעשרת המכות 
מקבילה לאחת מעשרת הדברות ולאחד 
מעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, 
מכיוון שכאשר ריבונו של עולם מתגלה 
לעולמו הוא מתגלה בעשרה חלונות ויש 

קשר פנימי בניהם.
המכה התשיעית מופיעה בפרשתנו והיא 
מכת החושך, המקבילה למאמר “נעשה אדם” 
)לפי השיטה שהמאמר העשירי הוא “פרו 
ורבו”( ולדיבר “לא תענה ברעך עד שקר”. 
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זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
17:52 16:51 חברון 17:54 16:36 ירושלים
17:53 16:53 שכם 17:56 16:55 תל אביב
17:57 16:48 באר שבע 17:54 16:45 חיפה

זמני השבת

בימים קשים אלה אנו כואבים יחד 
עם תושבי עמונה, עפרה ונתיב 
האבות, כאב מעומק הלב על עקירת 
יישוב יהודי בארץ ישראל. תושבי 
עמונה, אשר עמדו כסלע איתן אל 
מול בתי המשפט והממשלה מימשו 
את העיקרון הציוני שתמיד הנחה 
את עם ישראל - ההיאחזות בקרקע. 
ההתיישבות ביהודה, שומרון ובקעת 
הירדן ותומכיה מחזקים את אחינו 
האהובים בעמונה, עפרה ונתיב 
האבות במאבקנו החשוב למען 
שלמות ארץ ישראל ומקווים יחד 
איתם כי נבנה יחדיו מהמשבר הקשה 
הזה. השבוע בישעמדה – אחדות 

ואהבת הארץ על רקע פינוי עמונה.

יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

על הפרשה -  בא

לומדים בחושך
הרב מאיר גוואטה 
ראש ישיבת "אורות התשובה" ברשת שעלים

'וישב דוד עם אכיש בגת' 
חפירות גת פלישתים המקראית בתל צאפי

פרופ' אהרן מאיר
י"ב בשבט )8.2.17(

‘הדברים החשובים באמת סמויים מן העין’ 
סיור ערב במנהרת הכותל

שמואל בהט
כ"ו בשבט )22.2.17(

עיר זבת חלב ודבש
חפירות תל רחוב
פרופ’ עמיחי מזר

י' באדר )8.3.17(, 19:00 – 22:00

'כמה נאים מעשיהן של אומה זו'
חפירות הקארדו המזרחי ברחבת הכותל

ד"ר שלומית וקסלר-בדולח
כ"ד באדר )22.3.17(

סיור

 סיפורן של חפירות נבחרות בארץ
 מסופר מפי חופריהן /// בימי רביעי בשעה 19:00

בבית קדם בִשיֹלה הקדומה
visit@telshilo.org.il 02-5789111 :להרשמה

בית לאירועי תרבות
ִשיֹלה הקדומה

  הולך בתל
ומעלה חרס בידו

ותיקי ההתיישבות חוגגים יובללזכרו של שמוליק ריפמן בתיה זארוג חלק ב' 468

שלנו
512

מה 
קורה

המשך בעמוד 3

ישראל
שלי

מדור
המייסדים

אנו מחזקים את אחינו תושבי עמונה בימים הקשים שעוברים עליהם 
ומקווים כי עוד נזכה לראות יחד בצמיחתה של ההתיישבות
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ישעמדה

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   הפתרון לתביעות
נגד חברות הביטוח הפלסטינאיות

 סוכני ביטוח, מבוטחים פרטיים,
 מנהלי מחלקת תביעות רכב בחברות ביטוח,

 וראשי מועצות, משרדנו מעניק ייצוג בתביעות 
נגד חברות הביטוח הפלסטינאיות

בהצלחה רבה
לרבות גביית הכספים בפועל

לתיאום פגישה: עו"ד שמואל גייזלר 073-7051480

המערכת / כאב אחים
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בית לאירועי תרבות
ִשיֹלה הקדומה

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
Land of Biblical Heroesבית לאירועי תרבות

ִשיֹלה הקדומה

www.babazilika.co.il לפרטים ולהזמנת כרטיסים באתר:

ועוד בבזיליקה: 
רביעי, י”ב בשבט )8.2.17( הולך בתל ומעלה חרס בידו

 "וישב דוד עם אבישי בגת" // פרופ' אהרון מאיר 
בוקר ח״י שלישי, י״ח שבט )14.2.17(

קפה שחרית לנשים בח״י בחודש עם הרבנית נעמי שפירא

0 2 - 5 7 8 9 1 1 1 / 2 2

יום חמישי י״ג בשבט תשע״ז 9.2.17
בשעה 20:30

בשעה 19:00

 בואו לשיר יחד ולגלות איך התורה הופכת לשיר 
ואיך השירה הופכת למדרש

שרים 
מדרשיר

 אדם צחי 
ואנסמבל  שיר אדמה

 “ארץ בראשית” 
 פתיחת תערוכת צילומי טבע 
של הצלם שחר כהן מנווה צוף 

תפקידם הבסיסי של המאורות הוא “והיו 
לאותות ולמועדים ולימים ולשנים” - הם 
יוצרים ואחראים על ממד הזמן בעולם. 
במכה זו נלקח מהמצרים ממד הזמן - הימים 
והשעות, מידה כנגד מידה על הפיכת בני 
ישראל לעבדים, שהרי כל מהות העבד היא 

שאינו בעלים ואין לו אחריות על זמנו. 
לכן, מיד לאחר מכה זו זוכים בני ישראל 
למצווה הראשונה שלהם כעם, מצוות “קידוש 
החודש” שמסמל את המעבר משלטון מצרי 
לחרות ישראלית. כמו שמסביר הרב קוק 
זצ”ל בפירושו לסימני ההגדה שאנו פותחים 

בסימן “קדש” שעניינו קידוש הזמן, מכיוון 
שזה המדד הראשון ליציאה מעבדות לחרות 
- השליטה והאחריות על הזמנים, קדושת 
המועד תלויה במעשי האדם. מכח החלטת 
בית דין לקבוע את החודש נוצרת משמעות 

חדשה לאותו הזמן.
לכן, מכת החושך מקבילה לדיבר “לא תענה 
ברעך עד שקר”. שהרי מה מצאה התורה 
מקום להזהיר על השקר דווקא בעדות, וכי 
רק על העד חל האיסור לשקר? אלא ששקר 
בעדות יוצר מציאות מעוותת, משנה את 
היחס הנכון אל האדם הנידון ושולל ממנו 

את חירותו או את זכויותיו ומכאן חומרתו 
המיוחדת, כמו מכת החושך השוללת את הזמן 
מהאדם וממילא את חירותו ויכולת פעולתו. 
כך עד השקר יוצר מציאות מדומה ושקרית 
המעקמת את המהלך הטבעי והבריא של 
הדברים ומובילה את הנידון אל חיים אומללים 
של תסכול הבא מעיוות דין, מציאות אותה 
חי העבד כל ימי חייו שאינו יכול לחיותם 

כפי רצונו וכפי כוחותיו.
שנזכה לראות ולהבין את שירו של רבנו 
יהודה הלוי, שכתב: “עבדי הזמן עבדי עבדים 

הם. עבד ה’ הוא לבד חופשי”.

המשך מעמוד השערלומדים בחושך
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 לרגל שנת החמשים לשחרור ירושלים, יהודה, שומרון, הגולן וסיני,
 אנו שמחים להביא את סיפורם של יקירינו מייסדי ההתיישבות.
yesha.shelano@gmail.com :פניות למדור ניתן לשלוח למייל

סיפורה של בתיה זארוג  חלק ב׳
כוכב יעקב

נקודת היציאה לטיילת של כוכב יעקב כיום

באדיבות טלי עשוש

מדור
המייסדים

// מראיינות: נעה עשוש, מיכל 
הנה ושיראל ערמי 
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חנוכת מקווה הטהרה של כוכב יעקב בראשית שנות ה-90 בהשתתפות הרב מרדכי אליהו

באדיבות רחל חן, ארכיון כוכב יעקב

סיפור מתוך הספר "כדי להגשים חלום – סיפורי ראשונים על אודות הקמת היישובים בבנימין" 
 בהוצאת אולפנת עפרה. עריכה: אחינעם ראבילו.

© כל הזכויות שמורות לאולפנת עפרה
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Rami Danieli
היה  שמוליק  במילואים,  שמוליק  את  כרתי  ה
קצין באג״ם אבל יותר משהיה קצין היה מנהיג.

Eyal Shamir
יהי זכרו ברוך

בצלאל שבתאי
מבוני הנגב . יהי זיכרו ברוך.

Anat Eylam 
איש מדהים חביב ויצירתי, הכרנו בעבודתי 

במרכז השלטון המקומי, יהי זכרו ברוך

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות 159,610

הודעהעוקבאהבתי

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 31 בינואר

אהבתי · הגב · שתף

480 אנשים  אוהבים את זה

4

שמוליק ריפמן, ממפריחי השממה ובוני הארץ. 
ראש מועצת רמת נגב, בונה ומגשים. 

יהי זכרו ברוך
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מה יקרה הטיש של משה להב באריאל / י”ז בשבט 13 
בפברואר

משה להב, ג’קי לוי וקובי אריאלי במופע משותף 
של שירה ישראלית, סיפורים ושאר רוח, צחוק, 

רגש, מוסיקה ותרבות ישראלית במיטבה. בהיכל 
התרבות בשעה 20:30. מחיר: 35 ₪. לפרטים 

www.mat-shomron.com :והרשמה

רמי קלינשטין בבקעת הירדן / י”א בשבט 7 בפברואר
רמי קליינשטיין בהופעה שמשלבת בין להיטיו 

מהאלבום האחרון ״מתנות קטנות״ שהגיע למעמד 
אלבום זהב, לבין מיטב הקלאסיקות והלהיטים 

שמלווים אותו במשך 30 שנות יצירה. במתנ”ס בקעת 
הירדן בשעה 21:00. מחיר: 100 ₪. 

לפרטים: 02-9941410

שלישי | 7 בפברואר

פריחה בגוש טלמונים / ז’ בשבט 3 בפברואר
אחרי גל השרפות שרדו עצי הדולב הנדירים, המים שוב זורמים ומהעפר נובטים פרחים בשלל צבעים. בין 

היישובים דולב וטלמון זורם לו נחל דלבים וקיימות טחנת קמח עתיקה ודרך רומית מרשימה, יחד עם פריחות 
של שלל פרחי העונה יוצרות פנינת טבע מדהימה. בין השעות 9:30 – 12:00, נקודת מפגש: בית הקפה "בד 

בבד" בטלמון. לפרטים נוספים: דף הפייסבוק "תיירות חבל בנימין”.

עכשיו כל החלומות מתגשמים!
דירת פנטהאוז ענקית | 182 מ"ר | במרכז היישוב עלי 

שלמה 052-8109575  עלי
ק ר א פ ה ל  ע

המשפחה מתרחבת?
אז איך היה הביקור בפרויקט בעלי? 

שמחים לראות שאהבתם

 אנחנו עוברים בקרוב

ראיתם, אפילו היא נהנתה! 

נדיר לראות שהמציאות טובה יותר מהפרסומת, נכון? 

אמא, אבא, אחותי הקרציה, פיפס, אחי החייל.....

כדאי לכם, זה מה זה מקום יפה

ואפילו ראינו ילדים חמודים כמו שהופיעו בפרסומות

נכון, הדירות בפרויקט נראות ממש גדולות ומרווחות

האמת שהמקום נראה ממש יפה! 

אחותי הקרציה

אמא

אבא

אחי החייל

13:01
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 1,219,000 בלבדבמחיר  ₪
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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, אסף קרדש

תמונות:  מירי צחי, דוברות בנימין, טוב רואי, דוברות יב"ע, שי שמואלי 
perla@myesha.org.il :הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ לתגובות

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

קו אדום לאור הדיון סביב חוק ההסדרה והפינוי 
הצפוי בעמונה ועפרה עלו השבוע אלפים מתושבי 
יהודה, שומרון ובקעת הירדן לצעדה ממוזיאון 
ישראל לגן הוורדים שבירושלים בדרישה להעביר 
את חוק ההסדרה. בין המשתתפים היו יו"ר מועצת 
יש"ע וראש מועצת בנימין אבי רואה, הרב חיים 
דרוקמן, הרב אלי סדן, הרב אליקים לבנון, אישי ציבור 
וראשי רשויות נוספים ביהודה ושומרון        . לצורך 
הצעדה, החליטו ראשי רשויות ביהודה ושומרון 
להשבית את הפעילות ביהודה ושומרון, לעלות 
לירושלים ולמחות מול ממשלת ישראל בקריאה: 
"מחיקת יישוב שלם היא קו אדום – זה לא יעבור 
בשקט!". אבי רואה, אמר בעצרת ''לאחר 50 שנה 
שמדינת ישראל נמצאת ברחבי יהודה ושומרון, 
ולאחר שהגענו לכמעט חצי מיליון תושבים ואזרחי 
מדינת ישראל, צריך להפסיק את הסאגה הזאת 

ולהסדיר את כל ההתיישבות ביהודה ושומרון".
שבת הזדהות כאלף בני אדם התארחו בשבת 
שעברה בעפרה כאות הזדהות במאבק להסדרת 
עפרה וההתיישבות כולה וחיזוק משפחות תשעת 
. רבים מהאורחים היו בני נוער, חניכי  2 הבתים 
סניפי תנועת בני עקיבא ותלמידי ישיבות תיכוניות 
ואולפנות. במהלך השבת נערכו שיחות לנוער, סיור 
בתשעת הבתים שעתידים להיהרס ודיונים על 
המאבק על ארץ ישראל ועל האפליה בחוק כלפי 
תושבי יהודה ושומרון. הפאנלים וההרצאות בשבת 
הועברו על ידי מרצים ואנשי חינוך ואחרי הצהריים 
נערך מפקד המוני בהשתתפות כל בני הנוער של 
הישוב ועמם כל האורחים שהגיעו לשבת. את 
המפקד ערך מזכ"ל תנועת הנוער בני עקיבא, יאיר 
שחל, שהצטרף גם הוא לשבת ההמונית בעפרה. 
את השבת ארגנו ויזמו נוער עפרה שנוטלים חלק 

פעיל במאבק להסדרת היישוב עפרה.

ותיקי ההתיישבות השבוע התקיים בפעם השמינית, 
האירוע השנתי לוותיקי יישובי מועצת בנימין בהיכל 
התרבות החדש במעלה אדומים, לחגיגה של יובל 
להתיישבות ביהודה ושומרון. את הערב הנחה 
הרצל מקוב מוותיקי היישוב כפר אדומים, יו"ר 
מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין אבי רואה יחד 
עם ראש מועצת בית אל שי אלון שבירכו על 
קיום האירוע. פנחס ולרשטיין אחד מראשי וותיקי 
ההתיישבות ריגש את כל הנוכחים בדבריו על 
הזכות אותה הוא חש לאורך השנים בשמשו 
שליח ציבור למחנה המתיישבים. נציג ועד עמותת 
הוותיקים מנחם צברי נטע תחושת גאווה ואמר כי: 
"מי שחולל את מעשי הנסים במפעל הגדול של 
הבנייה וההתיישבות ההולכת, פורחת ומשגשגת 
בחבלי יהודה ושומרון, הם המתנחלים בכלל 
והנוכחים היושבים כאן בפרט. כל זאת, הודות 

למועצת יש''ע וראשי המועצות כולם". 

כחיצים ביד גיבור יחידת מטה הנוער של המועצה 
המקומית אפרת נבחרה בשבוע האחרון ליחידת 
הנוער המצטיינת בישראל לשנת תשע"ו על ידי 
. בטקס מכובד שנערך  3 מרכז השלטון המקומי 
השבוע קיבלו ראש המועצה עודד רביבי, מנכ"ל 
המועצה יהודה שוויגר ומנהלת מטה הנוער אושרית 
בן הרוש פרס מיוחד שהוענק לנוער משר החינוך 
חה"כ נפתלי בנט ומראש השלטון המקומי חיים 
ביבס. בשנים האחרונות יצרה יחידת הנוער של 
אפרת מיזמים רבים לטובת תושבי אפרת, בין 
היתר יזמו לאחרונה שבוע הוקרה לכיתת הכוננות, 
פרויקט עבודות קיץ לתלמידים, הקמת קייטנות 

לילדים בעלי צרכים מיוחדים ועוד.

מסיימים את התנ"ך בשבוע שעבר התקיים שלב 
הגמר בחידון התנ"ך האזורי שמתקיים מידי שנה 
. כ-200 ילדים התמודדו בשלבים  4 בהר חברון 
השונים לקראת השלב הפומבי, אליו עלו 19 
מתמודדים מישובים במועצה ומסביב לה. בשולחן 
השופטים ישבו ראש מועצה אזורית הר חברון 
יוחאי דמרי, מח"ט יהודה אל"מ איציק כהן וראש 
מועצה אזורית בני שמעון סיגל מורן המועצה 
השוכנת מדרום להר חברון. כחלק משלבי החידון 
יצאו כ-50 מהילדים שהעפילו לקדם הגמר ליום 
טיול בהר חברון לראות בשטח את האתרים בהם 
התרחשו סיפורי המקרא. יוחאי דמרי: "אך טבעי 
ומתבקש ללמוד תנך באותם מקומות שבהם חיו 
האבות. מיליארד אנשים לומדים תנ"ך בעולם 
אבל רק אלפים בודדים יכולים לפתוח את התנ"ך 
ואת החלון ובו זמנית לראות את סיפורי התנ"ך 

למול עיניהם".
ישיבות נקים בישוב נריה הונחה בשבוע שעבר 
אבן הפינה לאולפנת בני עקיבא ובישיבת בני 
עקיבא השומרון קבעו מזוזה למבנה הפנימיות 
החדש שמכיל עשרות חדרים חדשים. ראש מוסדות 
בני עקיבא הרב חיים דרוקמן, שקבע את המזוזה        , 
אמר בהתרגשות כי "מדובר בעוד אבן בגאולת 
ישראל, בחזרה לארצו ובהתיישבות היהודית". 
מנכ"ל הרשת אלחנן גלט אמר: "טקס כזה הוא 
אבן דרך בביסוס מפעל ההתיישבות ביש"ע. 
אני מגיע לכאן מדיונים על הרס ח"ו של בתים 
בעמונה ובעפרה וכעת אנו זוכים להניח אבן פינה 
לבניין הקבע פה בישוב נריה שבבנימין. גם כשיש 
רגעים קשים עלינו לדעת כי מפעל ההתיישבות 

ביהודה ושומרון נמצא בדרך הנכונה".

מה קורה?
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