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מרא דאתרא הרב אורב $שליט“א
"יפה שעה אחת של תורה ומעשי טובי בעול הזה
מכל חיי העול הבא“
"לעול יראה אד את עמו ואת העול חיו זכאי
וחיו חייב ,עשה מווה אחת  היל עמו ואת העול
כולו“ ו“בכל עת יהיו בגדי) לבני“ ומשו כ)“ שוב יו
אחד לפני“....
התורה כמו הדה והתפילה וכל עול המוות והמידות
יפי ה בכל עת ולעול .א על פי כ ,זוכי אנו לזמני
מיוחדי ,המרכזי ,ממדי ,ומבליטי את עולמנו
הרוחני הגדול והעשיר.
חגי החודש השביעי בתורה ,שהוא חודש תשרי וג
בלשוננו ה ימי וזמני של שיאי ,כל אחד מהחגי
מהווה פיסגה ויעד להעפלה .אול אי להסתפ בכ).
וכדברי דוד המל)" :מי יעלה בהר ה‘ ומי יו במו
דשו“ ,יש לטפס במעלות הודש ובד בבד לתוע יתד
ולהיבע בכל שיא ובכל נודת גבה.

אנחנו נמאי בפתח חודש תשרי ,החודש העמוס ביותר
בחגי .יש בו תערובת של ימי חג ,ימי חול המועד וימי
ו .תערובת זו מלווה בתערובת אמיתית של רגשות,
דרכי שונות של עבודת ד‘ :חרדה ושמחה ,עינוי ותענוגי
חג ,התכנסות בעמינו ופתיחת דלתותינו לכל עובר אורח.
יית ד‘ ותפילותינו תתבלנה ונזכה להרי על כל השנה
כולה מהרגשות העמוי של חודש זה.
ומה בגיליו שבידכ? פעילויות המתרחשות ביישוב
במש) חודשי תשרי ,כגו חגיגת בר מווה של מפעל
"ול ששו“ ,פעילות במאחז .כמו כ יש כתבות
המתייחסות למב המדיני/בטחוני שנלענו אליו ,ועל
זאת תוכלו לרוא בכתבה בנושא גדר הפרדה וב“שולח
המזכירות“.
ע סיו שנת תשס“ז ,סיימנו ג הפת  6גיליונות של
חדשמונאי .בהזדמנות זאת אנו רוי לפנות אליכ
בכדי לבל הערותיכ ,מה ה הנושאי המענייני
אתכ בעיתו הישוב .כל הערה תבל את התייחסותנו.
אנו נערו) סר טלפוני לאחר החגי למדג תושבי.

תוכ עניני

סליחה  -מילה ע הרבה משמעות ,מילה שאומרת
"עשיתי טעות“ ,מילה שיכולה להשלי בי שניי .חברי
המערכת רוי להגיד לכ סליחה ומטערי א פגענו
ללא כוונה במישהו ולאחל לשנה החדשה הבאה עלינו
לטובה שתהיה שנה של סבלנות ,שנה של התמודדות ע
הרע והטוב ,שנה של התחדשות בכל מה ומי שמסביב,
שנה של פרגו הדדי ואיכפתיות.

דבר המערכת  +העיתו הבא
מתדשי בזמני
וות המערכת
ספר לעיניי
שלש עשרה ל"ול ששו"
The kupat matan beseter anonymous fund
היסטוריה של מכרז תבשילי סוכות
בית מדרש לנשי  חשמונאי
עבודות טלאי
נופש נשי 
יש חברי
פינת החי
גילוי דעת  טיפול בנו האנושי בישוב
מכתב לאחות
מדור בי מנחה למעריב  ההפתעה
הפנינג י אלול תשס"ז
דו«ח ועדת גדר הפרדה
משולח המזכירות
התנערי מעפר ,ומי!
התרמת איברי  עמותת אדי
Donating Organs through EDI
המפרס
חידונאי
ברכות ותנחומי

בגיליו הבא נהיה בפתח מועד הבחירות למועה אזורית
ולוועד המומי .זו הזדמנות להזמי כל תושב שבכוונתו
להגיש מועמדות להיבחר לוועד המומי לכתוב מה ה
רעיונותיו לניהול ולשיפור חיי היישוב .יימת אפשרות
לשבת איתי וליי ראיו אישי.
הגיליו הבא יא ,בע“ה ,לראת חודש כסלו.

˘¯ÒÈ‡Ë ‰

העיתו הבא יא לאור לראת ר"ח כסלו תשס"ח.
הודעות למדור ברכות שלא פורסמו בגיליו הנוכחי,
יפורסמו בגיליו הבא ,מס 117 #נא להעביר ההודעות
לטל.9760771 :#
חברי המערכת מזמיני אות) להטר להשתת כחבר
בוועדה
כתבות ,תגובות ופרסומי לגיליו  ,117נית לשלוח עד
י"ג חשוו תשס"ח )(25 10 07
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בראש השנה אנו שבי וממלכי עלינו את המל) ,משימה
מורכבת ,שיהיה המל) הדוש ,אדו עול אשר מל)
בטר כל יר נברא ,למל) על כל האר .לתפיד עליו
זה בלנו כלי ,מוות ועוד הדרכות .נטווינו לשמוע
בראש השנה ול שופר .רבי ה טעמי השופר ,תיעותיו
ותרועותיו .אי ספ שאחד החשובי שבה הוא לפתח
את השמע ,את השב .לשמוע ,לשמוע את האמת ,את
האמונה .לשמוע את הנז ,הדל ,המעונה .לשמוע את
הדי ,החכ .לשמוע את ולו של יונת פולארד היו‘
השבוי בנכר ומתגעגע להיות עמנו וכא .לשמוע את ול
דמי אחינו הממשי) לזעו ממעמי האדמה .לשמוע את
ולו של ע ישראל המתעורר ,לשמוע את ול השופר
המב אובדי ונדחי מארות אשור ומרי.
מתו) תיו השמע והמלכת המל) אנו הולכי אל הטהרה
והזיכו) של יו הכיפורי .יו  מחילה וסליחה לכל
ע ישראל .היו הדוש שבו ע ישראל דומה למלאכי
השרת .האחדות השלמה בעבודת כה גדול שלוח רחמנא
וכנסת ישראל ,לברור עומ הטהרה והזכות הישראלית.
פייה והתרגשות אופפי אותנו לראת מראה כה גדול
בפועל באתו בשלו מבית ודשי הודשי .מחיל אל
חיל הול) הע שמלאכי השרת מתנאי בו ,ובימי חג
הסוכות יואי אנו אל הסכה .ענני כבוד עליו סוככי
עלינו "אל מויא ממרי“ .אנו חוסי בל פסולת
גור ויב .את הסכ) אנו עושי מענפי ,עלי וג מש.
אול פירות האר אינ כשרי לסיכו) .מדוע התורה
יותה אותנו לבטא את ענני הכבוד בעי ,ענפי ,ועלי,
ואילו פירות השדה והע אינ ראויי לסכו) .הפרי
מבטא את ההישג ,את המטרה ,את התכלית .חשוב הוא
היעד ,הרעיו ,חשובה היא התואה .אול בחג הסוכות

משלוח כתבות ותגובות

saratanis@runbox.com

פרסו ל“המפרס“

judyfreedman@gmail.com

פרסו

dov@gilor.com

ברכות

saratanis@runbox.com

חומר להלדה

לשרה טאניס בפס8241979 :

אנו מבררי ,מדגישי ,ומכניסי לתו) הראש ועליו,
את הדר) והאמעי להשגת המטרות .התורה מיבה
לנו אתגרי מרשימי אול אחד מה ואולי המרשי
ביותר הוא "איזוהי דר) ישרה שיבור לו האד“.
הענ בע ,הגבעול בשיח ,הש והתב המעמידי את
גרעיני התבואה ,משמשי כאמעי להשגת היבולי
ומסמלי עבורנו את הדרכי ואת האמעי המובילי
אל המטרה .אות דרכי אנו חייבי לשפר ולהשביח עד
שיהיה טע הע כטע פריו.
שיאה של הדבות החיה בי האומה לונה מתרחשת
ביו השמיני ערת תהיה לכ .יו בו אנו נתבעי להיות
ביחד ומאוחדי עמו יתבר) מעל ומעבר לכל פעולה
ומעשה .מנהג האומה לשמוח ביו זה בשמחת התורה
שהיא מסיבה נאה לגמרה של תורה ,הוא ביטוי לפסו
המיוחד:

"ואת הדבי בה‘ אלויכ חיי כולכ היו“

לשנה טובה תכתבו ותחתמו.

הספר :פני מזל שלי
הסופרת :מי לי ‘אי

מאת רויטל פול
אילי פע אגיע לסי  .ועד אז  ....אני וראת ספרי על
סי ,ועל חיי הסיני ,ג זו דר) להגיע לאר אחרת.
הפע ספור על מורה סינית שמבלת משימה להיות
מודה למורה אמריאית שהגיעה כדי ללמד אנגלית.
מה עושה המפגש ע אד שהגיע מבחו  -מאמריה?
מה עושי משעי העבר לסיני של היו? מה עשו בזמ
מהפכת התרבות הורי המורה? מה עשו הורי בעלה ואי)
זה משפיע על חיי המשפחה שלה?
ובכלל מי שרוה להבי את סי של היו רי) לדעת ג
על האיסו במומות העבודה שבה נשמע!
טע מהספר:
"חריות ,התמדה ונחישות“ דלמה מזכירת הבה“ס,
מנהל בית הספר כתב בחריות את המילי על הלוח
שמאחורי המזכירה" ,עבודה ,עבודה ועוד עבודה“,
המשיכה ואמרה המזכירה וחבטה על הלוח ביד אחת.
" מכ ויוזמה ו " ...המזכירה הפסיה ,.היא עלעלה
בכמה גיליונות נייר ,עיינה ברשימתה "להבנה נכונה של
הדברי!“ סיימה בניחו.
וא זו "מוסית הרע“ של הסיני ,מה הפלא שה
כאלו יעילי !!

חברי המערכת :דב גילאור ,ד“ר שרה טאניס
אביגיל כתב אמת ,יהודית פרידמ
ד“ר שרה טאניס
עריכה:
יהודית פרידמ
חידו:
בדיה לשונית :אסנת גלד
רות בייר
הפה:
אילה רבלי
תרגו:
כל בו כוכבי
פרסי:
כתובת האתר של היישוב http://rammod.net
אי המערכת אחראית לתוכ העיתו או לתוכ
המודעות .תוכ המאמרי באחריות הכותבי.
תוכ המודעות באחריות המפרסמי.
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בזה על כללי ההלכה בעניי ,ללא כל התחכמויות.
מה בגיליו כיו
ב“ה הגיליו התרחב לגודל  A3משני דדי וכולל ארבעה
עמודי ובה:
עמוד א‘ :עמוד השער הדמה ופרטי הלכות על פי הסדר
החל מסימ א‘ בשו“ע וכיו הגענו לסימ רלב‘ ,ההדמה
ופרטי ההלכות ערוכי בשפה פשוטה השווה לכל נפש,
וכוללת את המגוו הרחב של העדות והמנהגי.
עמוד ב‘  -פניני לפרשת
השבוע להעשרת שולח
השבת ,מבזי הלכה
 כיו בנושא שמירת
הלשו ,שאלות ותשובות
בנושאי אטואליי
מגווני ותאור ר של
תולדות חייה של גדולי
הדורות ,החל מסו
תופת הגאוני.
עמוד ג‘  -כולל תיר
מפרשת השבוע ,המעובד
ברמה המתאימה לילדי
ישראל הירי ,ובהמש)
 12שאלות "אמריאיות“
על פרשת השבוע ,לפי
פשט הפרשה ,פירוש רש“י ומפרשי נוספי.
השאלות בניות לפי רמות הגילי מכיתה א‘ עד כיתה ח‘.
עשרות משפחות בישוב ומחוה לו משתמשות בחל זה
של השאלות ככלי עזר ללימוד פרשת השבוע במסגרת
המשפחתית ולהעשרה רוחנית של שולח השבת .להל
שתיי מתו) התגובות שהתבלו ממשפחות בישוב:

מאת הרב שמעו בוחני
בראש השנה שבע“ה יבא עלינו לטובה ,הגיליו התורני
השבועי "ול ששו“ ,המופ בכל בתי הכנסת בישוב
חשמונאי ,בעיר מודיעי ,ובישובי נוספי ,יכנס לשנתו
השלש עשרה .בשורות הבאות נספר ת על "הולדתו“
של
והתפתחותו
הגיליו עד כה ,ובע“ה
על התוכנית לעתיד.
כיד זה התחיל
יו טרבלסי הי“ו,
שהיה משתת בוע
ההלכה,
בשיעורי
העלה רעיו להביא
היבור
לידיעת
בדר) של פרסו,
גיליו שבועי ובו ת
מחידושי ההלכות
במסגרת
שעלו
השיעור .אכ כ)
הגיליונות
הופו
אול
הראשוני,
בשלב מאוחר יותר הוחלט על כתיבת דגשי הלכתיי
על פי הסדר החל מסימ א‘ בשו“ע ,תו) השתדלות להיג
את ההלכות בהתא למגוו הרחב של העדות בישראל
ומנהגיה.
בתחילתו ,הגיליו היה בכתב יד ,עמוד אחד על ד פוליו,
ובסיועו ועידודו של אדו שלו כתריאל הי“ו ,יו“ר ועד
הישוב באותו זמ ,ול לכמה עשרות עותי וחול
ברוב בתי הכנסת ברמת מודיעי.
מדוע "ול ששו“?
בפשטות הגיליו נרא "ול ששו“ על שמו של אבי מורי
 ששו בוחני ,אשר נהרג בתאונת דרכי מחרידה ,כאשרנהג לא יית לרמזור אדו .אול יש בו ביטוי לאמונתנו
החזה ,כי אי דבר בעול הגור לאד ששו ושמחה
יותר מאשר לימוד התורה הדושה .ואכ כ) ראינו את
אבי מורי ,שאומנ היה אד הנהנה מיגיע כפיו ,אול
פניו רנו משמחה כאשר עס בלימוד התורה בשבתות
ובאמע השבוע ,בזמ הר אשר שיי הפרנסה הותירו
לו.
מאפייני הגיליו
"ול ששו“ הינו גיליו תורני שבועי המכיל דברי תורה
נטו בראיה של מת מענה לור) הכלל משפחתי .דברי
התורה שבו יכולי לשמש כמור לריאה ועיו לכל
אד ללא הבחנה בי השפתו ,עדתו וכדומה .לא נמא
בגיליו עיסו בפוליטיה ,לא במישרי ולא בעיפי .לא
נמא בגיליו פרסומות ,זאת למרות פניות לא מעטות של
גורמי שוני שפנו ובישו זאת ,ואשר היעו סכומי כס
לא טני עבור זה .זאת מתו) מגמה לשמור ולהפיד

משפחת שטר מייל וג‘ניפר:
“Thank you for introducing me and my family
to Kol Sasson. Not only has it greatly enhanced
our Shabbat Seudot, but it has been the driving
force helping me learn Parsha during the week
in anticipation of learning with the kids on
"Shabbat.
משפחת טייכר ד“ר יעב ונעמי הי“ו
"ול ששו הכניס המו אהבת לימוד תורה ,שמחה וכי
בלימוד פרשת שבוע בבית שלנו .ארבעת ילדי הטני
למדו את הד פ“ש של "ול ששו“ מידי שבת ושמחו
מיד אחרי ההבדלה לענות על השאלות ולהשתת בהגרלה
השבועית.
הידע שלה בחומש רש“י השתפר מאוד וזו הייתה
הזדמנות של לימוד הורי וילדי יחד בשאלות שהתשו
בה.
אני ממליה לכול שעוד לא משתתפי ,לחת ד "ול
ששו“ ולהתחיל ללמוד יחד ע הילדי ,יש שאלות לכל
הרמות ,מג ועד כיתה ח‘ ,וזה מעודד לימוד וביאות
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בחומש ורש“י ועוד מפרשי.
תודה רבה על ההשעה התמידית ,ותמשי) בעבודת
הודש ובהפדה ליחס אישי לכל ילד שמשתת“.
בכל שבוע נערכת הגרלה נושאת פרסי בי עשרות
הילדי שפתרו ושלחו את פתרונותיה ,מי בתא הדואר
המיועד לכ) ,ומי בדוא“ל המפורס בגיליו .כמו כ כבר
שבע שני מתיי חידו מסכ כפי שיפורט בהמש).
עמוד ד‘  -סיפורי בהמשכי .הסיפורי נבחרי ה
כאלו שיש
מסר
בה
חינוכי חשוב
לילדי )וג
למבוגרי(.
כ
כמו
זה
בעמוד
פינת הברכות
לרגל אירועי שמחה לתושבי הישוב ומחוה לו וכ פינה
לברכת רפואה שלימה לחולי ולהבדיל אזכור לע“נ
רובי משפחה .תושבי הישוב המעונייני יכולי להודיע
לי על אירועי השמחה ולזכות לברכה נאה על גבי בגיליו
ולהבדיל להעביר לי את שמות רוביה ליו בגיליו
לע“נ...זאת ללא כל ור) בתמורה כספית.
חידו ול ששו
ב“ה מזה שבע שני מתיי בישוב הנפלא "חשמונאי“
חידו מסכ על גיליו השאלות של כל השנה )עמוד ג‘
ב "ול ששו“( וכסמליות לסיו שבעבותיו התחלה
החידו מתיי באסרו חג אחרי שמיני ערת ושמחת
תורה.
החידו נושא פרסי מיועד לילדי חשמונאי והעיר
מודיעי ,ולשמחתנו עד כה ילדי רבי נענו מידי שנה
לאתגר זה ,לומדי היטב ומזה כמה שני המאפיי של
החידו הוא התחרות המודה על המומות הראשוני,
וושי בהכרעה ג כאשר מעלי מאוד את רמת
השאלות.
את החידו‘ שנער) ברמה תוכנית ותפאורה גבוהי
ומרשימי‘ מארגני ניגי מכל הישוב העושי
מלאכת בחפ לב ושמחה למרות ההשעה הרבה
הנדרשת מה .ומכבדי אותו בנוכחות רבני חשובי
ואנשי יבור ובכלל מרא דאתרא הרב איתמר אורב)
שליט“א ורבני העיר מודיעי הרב אלחרר אליהו שליט“א
והרב לאו דוד שליט“א.
כיד הגיליו מתיי
הואת גיליו שבועי ,הפת חוברות הלכתיות ורעיוניות
לראת חגי וכדומה ומת הפרסי לעולי בהגרלת
הפתרונות הנכוני מידי שבוע כרוכי בהואות לא
טנות .חל ניכר מכיסוי הואות אלו בא מכספי
המשפחה ,אול ב“ה יש נדיבי רבי בישוב ומחוה לו,
ובפרט משפחות שעבור חשוב המש) יומו של הגיליו
וה תורמי כל אחד לפי כוחו ויכולתו.
מלבד שימור היי תרומות אלו מאפשרי ב“ה ,הגדלת
התפוה כדי להיענות לביוש היי ,שיפור איכות
הדפוס ובעתיד בע“ה שינויי תוכניי ושיפור איכות

הגרפיה.
לא הלאה?
בע“ה בשנה הבאה ,יתווס גיליו ובו תיר מפרשת
השבוע ,ושאלות "אמריאיות“ בשפה האנגלית ,זאת
עפ“י חומר שנכתב על ידי חמי ,שהיה איש החינו)
דגול הרב אברה ליברמ ז“ל ,אשר ימומ בסיוע של
משפחה מנדיבי הישוב לע“נ רובי משפחת .שינוי וגיוו
במבנה השאלות לילדי ,שינויי תוכניי לי ,שיפור
גרפי ,הגדלת התפוה וחיזו חוג "ורבא מרבנ“ לנוער,
שהחל לפעול מזה כשלושה חודשי ,בתמיכתה האדיבה
של משפחה מהישוב.
ברכות והודאות
בראשית התודה לב“ה שמזכה אותנו לעסו במלאכת
ודש זו ,ולהויא לאור מידי שבוע את הגיליו .שנית,
תודה וברכה לכל בני המשפחה ,לאשתי ולילדי ,אשר
מסייעי מאוד במלאכה ,ה עזרה בהלדת החומר
ועריכתו ,וה בכל הפעילות הנוספת במישרי ובעיפי.
כמו כ תודה מרב לב ויהי רו שישאו ברכות מאת
ה‘ חנה סבתו הי“ו ונאווה כה הי“ו ,ולמוטי רוזליו הי“ו
מזכיר הישוב אשר סייעו רבות ,בשנותיו הראשונות של
הגיליו להבטחת שכפולו של הגיליו ,ג א הדבר היה
ביו שישי בשעות לא נוחות.
כמו כ יהי רו שיבורכו משמי ,ר‘ מאיר עני הי“ו
וחיי שמעוני הי“ו ממודיעי ,אשר מפיי בהתמדה
את הגיליונות בכל בתי הכנסת בישוב חשמונאי ובעיר
מודיעי ,וכל האנשי והנשי העמלי מידי שנה להפי,
אירוע מרשי לכבודה של תורה .ליח חנימוב הי“ו
המנחה הדגול ולחבר השופטי של החידו בכל שנה
ושנה.
לבסו יהי רו מלפני שוכ מרומי יורי מאורו הטוב
ברכה עד בלי די לכל התורמי עלומי הש ורחבי הלב,
אשר תרומת החשובה מאפשרת את יומו השוט של
הגיליו והרחבתו באופ מתמיד.
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מאת אביגיל כותב אמת
בהגיענו לשלהי בי ,ומתחילי
להריח לחות באוויר המבשרת גשמי
ברוב ,ג מופיע בתא דואר הזמנה
להכנת תבשילי לכבוד ימי סוכות,
הריבי אילינו לטובה .אהבה שטיי,
מאז הגיעה ליישוב ,אינה נחה ושודת
על הפעלת פרוייט לאיסו ,תרומות לכבוד ישיבת "נר
תמיד“ .בשנתו הראשונה של הפרוייט נאספו 13,000
 ,וכבר בשנתו השניה נאספו  . 18,500בשנתו האחרונה
כבר הגיעה התרומה ל. 22,000
ואי) זה עובד? מי שאוהב לבשל ,מיע ממטעמיו
המיוחדי ,והאוהב לטעו ,מיע מחיר למכרז ,בתווה
שיזכה בתבשיל הנבחר.
אנו מבלי את עזרתכ למפעל זה בשמחה ,ומפי
שג השנה נזכה לעזור לישיבתנו הירה.

sent out flyers and made phone calls to ask
for donations. We organized two concerts
whose performers were also residents, and of
course took no fees. One of the concerts took
place in what was then the “Rav Tachliti”,
which no longer stands (the ‘ancestor’ of
the Glenwood shul), and the second one
was held in the square behind our ‘business
center’. On both of these occasions the
wonderful people of our yishuv contributed
generously.
Question: How is the contact made between
you and those in need?
Dr. WIlner:
As a result of the publicity,
people of the yishuv who are in need turn to
us for either loans or charity. In addition,
neighbors who know that their friends are
in need of help but are embarrassed to ask,
inform us.
Question: Can you tell us about the present
condition of the fund?
Dr. Wilner: Thank G-d, the fund has grown
and expanded. We are able to provide for
many misfortunate people in our yishuv
throughout the year – again in the form of
loans or outright gifts. Three times a year –
before the High Holidays, Purim and Pesach
– we have fund raising drives. In addition
we are blessed with residents who give us
regular monthly donations. The people
of our Yishuv are generous and merciful
and can be proud of themselves. I feel it is
important to mention that our fund services
the residents of Ramat Modiin exclusively:
( קודמים עירך ענייthe poor of
y o u r
community take priority).
The
Matan
B’Seter Fund
would
like
to take this
opportunity
to wish all our
friends
and
neighbors
a
New Year full
of good health,
wealth
and
contentment,
and
many
thanks to our
donators – both
old and new.

An Interview with Dr. Zev Wilner
(Anonymous Fund)
Translated by Rita Bronstein

Question: Why was this charitable fund
initiated in Chashmonaim?
Dr. Wilner: Approximately 17 years ago, at
the time when I was the doctor of the yishuv,
one of our residents requested a prescription
for sleeping pills, as he was having difficulty
falling asleep. After examining him I wrote
out the prescription.
The following evening his son knocked
at our door and told me his father was
having difficulty breathing and they couldn’t
awaken him. I quickly drove to his home
and after checking his pockets, discovered
he had swallowed twenty pills in an attempt
to commit suicide. I took him to my clinic,
flushed out his stomach and liver, and
managed to revive him. Upon questioning
him it turned out that he had gone bankrupt
after his business had failed. When his wife
left him he wanted to end his life. This event
was the day before Erev Shavuot. I was
supposed to give a shiur in shul but instead, I
told this story and added, “We cannot throw
our hands up and say that we did not shed this
blood.” On that night it was decided that we
establish a Matan B’Seter (anonymous) fund
in order to assist and support those in need.
Question: Who was designated to run this
fund?
Dr. Wilner, Rita Braunstein and I. We began
to approach fellow residents of our Yishuv,
which of course was quite small then. We
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ונרטי בה השתתפו נגני תושבי היישוב ,כמוב
בהתנדבות :ונרט אחד בבית הכנסת "הרב תכליתי“
)בית הכנסת שד לבית כנסת על ש גלנווד( וונרט
שני ברחבה שמאחורי המרכז המסחרי .בערבי אלו
תרמו התושבי ממיטב כספ למטרה חשובה זו.
שאלה:
כיד נור השר בי הנזי לבי
הופה?
תשובה :בעבות הפרסו ,החלו להגיע בשות של
נזי ,תושבי היישוב ,ה לתרומות וה להלוואות
גמ“ח .כמו כ פנו אלינו שכני ע מידע על שכ במוה
שמתבייש לבש תרומה בעמו.
שאלה :תאר לנו את מבה הנוכחי של הופה.
תשובה :ב“ה הופה גדלה והתרחבה
מאוד .אנו מחלי במש) השנה
כספי רבי לנזי ביישוב,
ה כעזרה על מנת לא להחזיר וה
בהלוואות .שלוש פעמי בשנה אנו
יואי במבע גדול של איסו
תרומות :בימי הנוראי ,בפורי
ובפסח .היבור תור בעי יפה
וביד רחבה ,ובאמת יש להתגאות
מאוד בתושבי היישוב.
התברכנו ביישוב טוב ,נדיב ורחמ.
ברוני ליי שהתרומות מיועדות לתושבי רמתמודיעי
בלבד ,בבחינת“:עניי עיר) ודמי“.

חשמונאי

ראיו ע ד"ר זאב וילנר
שאלה :מה היו הסיבות והנסיבות להמת

ופת

מת בסתר?
תשובה :לפני כ  17שני ,עת ששימשתי כרופא ביישוב,
פנה אלי תושב וביש ממני מרש לכדורי שינה כיוו
שהוא סובל מנידודי שינה .לאחר בדיה יבל ממני
הנ“ל את הנרש.
למחרת בערב ,דפ בדלתי בנו
בטענה שאבא נוש בושי ולא
מתעורר .נסעתי לביתו ולאחר
בדיה בכיסיו ,התברר לי שהוא
לח בבת אחת  20כדורי בניסיו
להתאבד .ביעתי במרפאתי שטיפת
יבה ובכ) נילו חייו .לאחר
תחיר סודי ,התברר שהנ“ל פשט
רגל עב התמוטטות עסיו .אשתו
עזבה אותו ולכ ניסה להתאבד.
האירוע היה יו לפני ערב חג
השבועות .כיוו שהייתי עשוי לתת שיעור בבית הכנסת,
סיפרתי את הסיפור במו השיעור והוספתי :אנו לא
יכולי להרי ידינו ולאומר" :ידינו לא שפכו את הד
הזה“ כמו שאומרי" :זני העיר בתורה“ ובאותו ערב
הוחלט על המת ופת מת בסתר לתמו) בנזי.
שאלה :על מי הוטל לנהל את הופה?
תשובה :על גב‘ ריטה ברונשטיי ואנוכי .התחלנו לפנות
לתושבי היישוב ,שכמוב מספר היה מועט ,ה טלפונית
וה באמעות הדואר ,ולבש תרומות .ארגנו שני

·Â˘ÈÈ‰ È·˘Â˙ ÏÎÏ ˙ÏÁ‡Ó ‰ÙÂ˜‰
˘¨˙Â‡È¯· ˙˘ ¨˙Î¯Â·ÓÂ ‰·ÂË ‰
‰·ÂË ‰Ò¯ÙÂ ˙Á

‚‰·ÂË ‰ÓÈ˙Á ¯Ó

ÆÌÈÓ¯Â˙‰ ÏÎÏ ‰„Â˙Â

בית מדרש לנשי בחשמונאי

יו עיו ,התחדשות ולימוד בעשרת ימי תשובה

אנו מזמיני את חברות מת“ ,נשות חשמונאי ,מודיעי ,חבל בנימי והסביבה להשתת ביו עיו בי כסה לעשור
לתוכנית עשירה בענייני דיומא .הלימודי יתיימו בבית הכנסת הרימו ,בישוב חשמונאי.
יו שלישי ,ו‘ תשרי תשס“ח ][18.9.07
התכנסות  ,הרשמה.
8:30
 8:409:50יפית לימר" :ממעמי ראתי) “...על העומ ,הנפש והפדות במזמור “ל בספר תהלי
 10:0011:00ורד ליי" :בריאת האד“  -פשוטו של מרא ולאור ניתוח של פרשני אחרוני ובני דורינו .
 11:1012:20איריס בראו" :מנהג דוש או איסור מוחלט?הפולמוס על אמירת וידוי בי התיעות“
Pachad Yitzchak on Yom Kippur: Reflections of R# Yitzchak Hutner Tamar Weissman 11:1012:20
6

בור לימוד נשי בחשמונאי שנה"ל תשס"ח
השנה יתיימו לימודי במסגרת מת“ חשמונאי ,בימי ראשו ושלישי בבי“כ הרימו ,בישוב חשמונאי.
תוכנית הלימודי לימי ראשו תתחיל ,בע“ה ,בכ“ה תשרי תשס“ח.(7.10.07) ,

תוכנית לימודי לימי ראשו
8:4010:00

דר‘ איריס בראו

החסידות בי מיסטיה להלכה

החסידות הביאה עימה בשורה רוחנית המעמידה את החוויה המיסטית במרכז החיי הדתיי ,א) היא השפיעה ג על חיי
המעשה ,ה במנהגיה )שרבי מה באו מ הבלה( וה בפסיות של "אדמו“ריפוסי“ .הורס יעוב אחר המתחי הללו
ודרכי ההתמודדות עימ ,מראשית החסידות ועד המאה ה.20
#נתיבות שלו‘ במעגל השנה
 10:1011:30דר‘ יעל אראלי
הורס יעסו בעיו בהגותו של האדמו“ר מסלוני ,בעל ספר נתיבות שלו על פי מעגל השנה ,השבת והמועדי נכיר את שפתו
הייחודית של בעל הספר אשר משלבת יכולת בהירה ומובנת של העברת רעיונות עמוי המבוססי על אושיות ההשפה
וההגות החסידית.
Women in the Book of Shmuel (Samuel) (in English) Sara-Lea Nebenzahl 10:1011:30
Throughout Biblical history, women have played a significant role, although not always in the spotlight. In this
course we will gain an appreciation for these important women such as Chana & Penina, Merav & Michal,
& Avigayil, BatSheva and many nameless women characters. During this course we will acquire tools for close
careful reading in the p’shat, in the light of our sages’ & commentaries’ viewpoints.

תוכנית הלימודי לימי שלישי תתחיל ,בע“ה ,בכ“ז תשרי תשס“ח.(9.10.07) ,

תוכנית לימודי לימי שלישי

יפית לימר סמסטר א‘ :בני לאה  -גלגול של שבטי
8:409:50
בני לאה מהווי את רוב בנינו ומנינו של ע ישראל מה אנו יודעי עליה? בשיעור נא למסע היכרות מראשית היות כפרטי,
ועד הפיכת לשבטי .נתחה אחרי יחוד ותרומת לעיוב הע כולו ,תו) לימוד ועיו בסיפורי מפתח בתנ“).
סמסטר ב‘ :נשי אנונימיות בתלמוד
יפית לימר
שנתי :פרשת השבוע  -עיו בפשוטו של מרא לפי מפרשי בני זמננו
ורד ליי
11:10 10:00
בכל שבוע נלמד נושא או טע מסוי מפרשת השבוע בעיו .נתחיל במפרשי הראשוני הלאסיי ונפתח דיו לעומ בפשוטו
של מרא .ננסה לפתוח את עיונינו לרעיונות חדשי המובאי ע“י מפרשי אחרוני בני זמנינו הנשארי נאמני לפשט
הפסוי .לעיתי יוש דגש על ניתוח הסיפור המראי והפסוי בורה ספרותית והיא תפתח לנו שערי חדשי להבנת
המסר הא -לוי.
)CONTINUE WITH PARASHAT HASHAVUAH (in English
Rivka Basch 11:10-10:00
)IN THE FOOTSTEPS OF OUR FATHERS (in English
Tamar Weissman 11:15-12:30
For all lovers of the Land: join us as we trace the paths of the Avot through Eretz Yisrael. This shiur
involves an in-depth analysis of the essences of places in Tanach. We will explore the character of Shechem,
Sedom, Chevron, Beit-El, Be’er Sheva and Gerar through the insights of Chazal, Rishonim, Gedolei
machshava v’chassidut and piglrims throughout history. Special attention is given to the archaeological
context of each site. Our beit-midrash study is greatly enriched with a full-day tiyul of the places surveyed
”to take place at the end of the course.” The second semester is “In the Footsteps of the Sanhedrin
שנתי :עיו בסוגיות בדיני משפחה
רחלי שפרכר פרנל
12:30 11:15
לימוד מורות ראשוני עד שו“ת בני זמנינו בסוגיות אטואליות בדיני משפחה .החל מכיבוד הורי ,נישואי ,תכנו משפחה
וכיו“ב.

פתיחת הורסי מותנית במספר המשתתפות
גמולי השתלמות בהי  56שעות או  112שעות
הרשמה :תמר רוטtamirot@bezeqint.net ,0523249169 ,
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עלויות:
 650לורס אחד.
 1200לשני ורסי.
 1450לשלושה ורסי.

וכ ג כדי להתחמ.
באנגליה פיתחו את הווילט לשתי שכבות עבות שתפורות
יחד משלושה דדי ואנשי היו נכנסי אל תו) הווילט
הזה לישו ,מעי ש שינה בימינו.
במאה ה  15כאשר כפור גדול פד באירופה הפ) הווילט
לדבר נחו ופופולארי ואנשי רבי חיברו בדי בשכבות
ובמילוי כדי ליור שמיכות להגנה מפני הור הנורא.
השמיכות הראשונות שנעשו משלוש שכבות כשהשכבה
האמעית עבה במיוחד ,היה על התופרי לחבר יחד ולכ
תפרו אות בתפורי גדולי וגסי לאור) ולרוחב.
במש) הזמ התפתחה באירופה תרבות חדשה לווילט.
ברפת התחילו לפזר על הווילט אפלייות שונות שנתנו
לווילט מימד חדש בד האומנותי שלו .בספרד ובאיטליה
התמחו בכל מיני שיטות לתפורי מיוחדי ,הכול כדי לייפות
את הווילט.
לאט ,לאט התפשטה עבודת הווילט בכל חלי העול.
המהגרי החדשי הביאו את הווילט לאמריה ,ליבשת
החדשה ,א) ג במזרח ובמיוחד ביפ התרכזו על עבודות
שונות ושיטות שונות בווילט .מתחילת המאה ה  19הפ)
הווילט לאומנות ממש שבה אנשי מתחרי ביניה על
עבודות ווילט שונות .נשי היו נאספות בבוות טנות
ועובדות יחד על ווילט מיוחד ,ומאז ועד עתה ,וג עכשיו זה
נמש) .כל נושא הווילט מאוד התפתח ע טכניות עבודה
חדשות ומכשירי עזר רבי .סביב העול וג בארנו הטנה
יש אגודות שעוסות בעבודת הטלאי ,ה QUILT
ישנ תערוכות בנושאי שוני והאפשרויות ה אינסופיות
מתמונה טנה ועד שמיכת ענ ,שמיכות לתינוות ,מפות

מאת אסתר ליפשי0

מה זה  QUITווילט?
ווילט היא יירה אומנותית מורכבת משלש שכבות ,השכבה
העליונה עשויה מירופי פיסות בדי בבעי ומרמי
עשירי ,היורי ומפוזייה בעזרתה מבטאת היורת את
רעיונותיה .השכבה השנייה היא מילוי והשכבה התחתונה היא
לרב חתיכת בד אחד הנרא גב ,כל השכבות האלו מאוחדות
ע“י תפורי .המכלול הוא יירת טלאי .היירה יכולה להיות
מסורתית או בעיוב חדשני ומודרני .היו נחשבת עבודה
זו לאומנות בבד א) הסיפור של הווילט מתחיל לפני המו
שני.
לפי מחרי וממאי ארכיאולוגי בעול  ,נמא שעבודות
הטלאי הראשונות החלו במרי ובסי .נמאו שרידי של
עבודות אלו בברי של הפרעוני במרי בער) משנת 3400
BC.
מאוחר יותר היו הנשי גוזרות מבגדי ישני ובלויי ,חתיכות
בד טנות שנשארו במב טוב ,ה היו מרפות חתיכות בד אלו
אחת לשניה ,לפעמי לפי תכנו ולפעמי מכל הבא ליד וכ
היו יורות כביכול בד חדש העשוי מטלאי שוני ,ומה היו
תופרות שמיכות ,כיסויי לרגליי בזמ ור או מג לגב או
לכל ור) אחר.
במאה ה  11הביאו הלבני את הווילט לאירופה מהמזרח
התיכו .אבירי השתמשו בווילטי במידות טנות מתחת
למגיני המתכת שהיו לובשי ,כדי להוסי רכות וריפוד לגו
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ומפיות ,תיי ,למרי ואפילו ביגוד או דוריה על חלי
ביגוד.
העבודה בווילט היא מעניינת ,מאתגרת ומאד מאד מספת,
שמחתיכות בד שונות אפשר ליור אי ספור דברי מסימי
.
א יש מביניכ שמעוניי בנושא יירתי זה ,אנא התשרו
לאסתר בטל‘. 9792979 :
אי ור) בשו ידע מועי ,מתחילי מההתחלה וועדי
דימה.

מאת מרי פרש
יש חברי של יומיו,
ויש חברי בטלפו,
ויש חברי של שבת,
ויש חברי של פתאו,
ויש חברי של תמיד,
ויש חברי של לחת,
ויש חברי של לתת,
וכשיש מזל .....
יש חברי של אמת.

מועה אזורית מטה בנימי
המחלה לשירותי חברתיי
המחלה לשירותי חברתיי שמחה להזמינ)

לשלושה ימי נופש במלו כינר

פינת החי

תארי  :$יו ראשו ב‘ בחשוו  -שלישי ד‘ בחשוו
תשס“ח ) (14.10.0716.10.07
בשלושה ימי,
שימו לב  -השנה מדובר

מאת מרי פרש

"כיפי“  -משו שהגעת לביתנו ביו כיפור ,שכ לל
ואמר שיש חתול ט בחר שמילל ומפריע לה ,וא לא
ניח אותו  -הוא ימות ,מיד הלכנו ולחנו אות).
גידלנו אות) ,בדאגה
ובאהבה.
היינו מדברי אלי) כמו
אל ב אד ,ואתה היית
נראה כמבי את דברינו.
כ) גדלת בלי אימא ,ואנו
היינו הורי) .גדלת ואתה
כבר ב ארבעה חודשי
לפני שבועיי נשכת אותי
ובלתי טיפול אנטיביוטי למש) שבועיי .לא כעסתי
עלי) והמשכתי לאהוב אות) כרגיל .ג אתה החזרת לנו
אהבה ואהבת להיות על ברכינו ובסמו) לנו בבית.
היו ,כשהלכתי לכיוו הבית ,ראיתי אישה נוהגת
במהירות מופרזת והחתול ופ מתחת לגלגלי המכונית.
לא מיהרת כל כ)? הנהגת הייתה מרוכזת בעמה ,ולא
שמה לב במה שורה בכביש .אולי אפילו דיברה בטלפו?
ראיתי את החתול ופ מאחוריי) ור לביתנו ונשכב
מתחת לגלגלי האוטו החונה.
תיכ הבנתי שזה אתה ,כיפי ,שפ וכשל מתחת לגלגלי
המכונית.
הזזתי את המכונית ויוויתי שאתה ר פוע ,שאולי
אוכל לחת אות) למרפאה וטרינרית ,אבל הבנתי שאתה
עזבת אותנו .המוות לחה אות) מאיתנו.
אני עובה ,עובה מאוד ,ויותר לא תשח ע החתולי
הני של) ,ויותר לא תבוא לדלת בתינו לבש להיכנס
 נולדת בלי מזל.כיפי ירי ,יהי זכר) ברו).

שני לילות )ולא ארבעה ימי כבעבר(.
האירוח בתנאי פנסיו מלא.
מו  :בית מלו "כינר“ על שפת הכינרת.
מחיר 650  :לזכאית להנחה800 ,
לנשי שאינ זכאיות להנחה
ריטריוני לבלת הנחה :א העונה על אחד משני
הריטריוני הבאי:
 .1א ל  4ילדי שאינה עובדת ולא השתתפה בנופש
בשנה שעברה
 .2א לילד חריג
הערה :לא נית להגיע ע תינוות לנופש.
מס‘ המומות מוגבל ,סדרי עדיפויות יבעו על ידי וות
מח‘ הרווחה.
תוכנית הנופש תשלח לנשי לאחר אישור ההרשמה.
כשרות :בד“ בית יוס חל ,יר חסלט.
הרשמה  -במזכירות היישוב עד כד באלול תשס“ז,
).(07.09.07
לפרטי נוספי  -לפנות למח‘ לשירותי חברתיי
) שרה או נגה( .029977102 -

°Í˙Â‡¯Ï ÁÓ˘
9

שני רבות לאחר מכ ,הרעיו חי ויי .יש רכז נוער
ויש בית נוער.
אני מווה שהמועה והישוב ייחו בחשבו המת בית
תרבות שישמש לכל מי ששעתו פנויה .זה פשוט ור)
השעה .וא תאמרו מני הכס? הרי נותרו בישוב כספי
שרוי להחזיר לתושבי .נית להשתמש בכס זה
לרווחת כולנו .שהרי הכס שאמור לחזור אלינו מהנותר
מהפיתוח ,הנמא ביד הוועד הוא סכו גדול שכבר
שילמנו אותו .וא יוחזר לכל אחד מאיתנו הרי יסתכ
בסכו מזערי שרובנו כבר התייאשנו ממנו.
אני מעוניינת לארג עומה בכתב בכדי לד נושאי
אלו .כל המעוניי לעזור יור איתי שר טלפוני .העומה
תועבר לנבחרי היבור העתידיי ולראש המועה החדש.
בטר בחירות זה הזמ לבשות.
אני מוכנה להתנדב ולהוביל פרויט זה לרווחת כולנו
ומוכנה להטר לבוה שמעוניינת להתמודד על חברות
בוועד לראת הבחירות הרובות.
"תכלה שנה וללותיה תחל שנה וברכותיה“
לתגובות :יונה שרוני טלפו9761824 :

מאת יונה שרוני
אני רוה להביע את התפעלותי הרבה במה שנעשה
בתכנו הנו המרני והגינו המדהי בישוב .כל פע
מתגלה פינת חמד ששווה לבר בה ,וכל פינה שונה
מחברתה .אנו מתפעלי כל פע מחדש .ה בכניסה
לישוב ה בייאה ממנו .יש ליי שהגינו והגינות
היפות שומחי בה מחי ופרחי יפי על פי עונות
גידול ,יופיי מרחיבי דעתו של כל תושב ואי חול
על כ) .יישר כוח למתכנ הנו .ישר כוח לעובדי ולכל
מי שמאחורי הלעי.
וכעת סדר עדיפות של פרנסי הישוב הוא הטיפול באנשי,
דהיינו :המת בית תרבות לכל הגמלאי ,נשי וגברי,
ולכל אלה אשר אינ עובדי בשעות הבור ומעונייני
במפגש חברתי ובהרחבת הדעת.
תושבי רבי ,ובעיר תושבות הישוב ,נוסעי למומות
שוני כדי להעשיר את עמ בתחומי שוני .ידוע לי
מרוב כי רבי נוסעי למומות שוני כמו ירושלי,
מודיעי עילית ,ראשו ליו ,טלמו ,מודיעי ,ואפילו עד
פתחתווה מרחיי,דבר שגוזל זמ רב וג עלויות לא
מבוטלות על הלימודי ותשלו לנסיעות..
המועדו יכלול הראות בנושאי שוני של מרי
מבחו ומרי מאנשי הישוב שמוכני לתת מיכולת
ומזמנ לאחרי ויש רבי כאלה בתוכנו.
* ארגו התנדבות הילתית
לורכי הישוב )ויש רכי רבי( :עזרה לשישי,לחולי,
לתלמידי בבית הספר ובגני בעלי רכי מיוחדי.
* המת אולפ לדוברי אנגלית )המעונייני בכ)(
השעורי יינתנו ע“י מורי מתנדבי מהישוב אשר
מוכני לתת כת לכ).
* שר בי  דורי
בבתי ספר רבי נור שר בי תלמידי ישיבות ע
אוכלוסיה בוגרת ,ללימוד משות .התלמידי מלמדי
מחשבי והבוגרי עוזרי לתלמידי בתחומי שה
ביאי בה.
*טיולי משותפי
לפחות פע בחודש בתשלו ע“י המשתתפי ובתמיכה
כספית של המועה ושל הישוב.
בנוס ,יש לתת את הדעת על מיו חדש לספריה.
המו בו היא ממומת היו אינו נאה לה .המבנה יש
מאד .המבנה עבר כבר טלטולי רבי והגיע הזמ לפתור
בעיה זו .הדבר אפשרי א באמת רוי .בימי החמי
החו ש בלתי נסבל .רי) מו שבו נעי לשהות בו
להרחיב את הדעת .וכבר אמרו חכמינו ז“ל "דירה נאה
וכלי נאי מרחיבי דעתו של האד“
הערה :
בדניה הודמת בה שימשתי כחברת ועד ויושבת ראש
ועדת נוער העליתי את נושא הנוער לסדר היו היבורי.
נבחר רכז נוער ולאחר מכ א נבנה בית נוער .והיו,

מאת מרי פרש
ישישה שנזה לעזרה סיעודית בעת אשפוזה
הממוש) הלכה לעולמה.
מתחת לכרית מיטתה מאת אחות מכתב הנני מביאה
לידיעתכ את תוכנו המדוי.

‡∫‰¯˜È ˙ÂÁ

מה את רואה ,אחות ,ומה את חושבת ,שעה שאת
מביטה בי? אישה זנה ,מיותרת ולא חכמה .תנועותיי
לא בטוחות ,עיני בוהות ,כשאני אוכלת האוכל נוזל לי
מהפה .כשאת פונה אלי בול ר מאוד ,כש שמע סו
סו ,אני בכלל לא עונה .מאבדת מידיי פע גרב או נעל,
אני נותנת ל) לעשות בי כל מה שאת רוה ,לא מתנגדת
ולא משתפת פעולה .את מאכילה אותי ורוחת אותי.
מה את חושבת אחות?
א כ ,פחי את עיניי) אחות ,כי את רואה אותי אומרת
ל) מי אני :בשעה שאני יושבת כא כל כ) בשט ומה
לול הפודה של) ,אוכלת בשעה שאת ובעת לי .ג
אני הייתי ילדה בת עשר ע אבא ,אימא ,אחי ואחיות
האוהבי אלה את אלה.
אני הייתי נערה בת שיש עשרה ,החולמת על אהובה
שטר פגשה .אני הייתי כלה בת עשרי ,ליבי נבט בי
מגודל הנדרי שאני נודרת .אני אימא בת עשרי וחמש,
אני בת חמישי וילדיי כבר הלכו ממני ולידי נשאר ר
אהובי .ימי מחש)  -ובעלי נפטר.
עכשיו ,אני אישה זנה והטבע הוא אכזרי ,ובגלל עלול
שלו  -נראי הזני כמשוגעי .הגו מעו ,הח
 נעל  ...במו גו  -ומחת אב ,אבל בתו) הפגר הז10

הזה עדיי שוכנת נערה עירה ,הזוכרת את הכאבי ,אני
אוהב ועדיי חיה.
ובכ פחי,אחות את עיניי) גדול גדול ,וראי את האישה
הזנה ,הביטי בה מרוב וראי ,בואי וראי אותי.
לא חשוב שהדבר רה בארות הברית ,כי בכל מו
בעול רגש האד הו זהה.
הערה :חשבתי להביא את המכתב הזה לידיעתכ ,ללא
כל פירוש ,כי כל המוסי  -גורע.

האוהב“ .בעל) יבוא הביתה ,יראה את המתנה ,יבי את
הרמז ,יתבייש ויותר לא ישכח את יו
נישואיכ הבטיח הבבא ,תו) שהוא
גור את שטרות הכס שיבל,
לתו) מגירה.
מהבבא נסעו מיד לרחוב אלנבי.
חמוד
ש רכשה טבעת מסימה ע יהלו
כדבעי
"בלו וויס“ וביו המיועד פתחה שולח
כשבמרכזו הטבעת והמכתב הנלווה.
בי מנחה לערבית הגיע הברנש וכהרגלו בודש בידיי
ריות .
שולח התרובת מש) את תשומת ליבו והוא ניגש לבדו
על מה ולמה .הסתכל על העוגה ,העי
מבט בממתי ואז גילה את המתנה.
בח היטב את המכתב ,פנה אל איישתו
האהובה ושאל בול סרסטי נווו ,אי)
המתנה שניתי ל)???

בי מנחה לערבית
מאת דוד שטייני0
לא ,אל תראי ככה את הבבא בו בו אמרה פלורה ,הבבא
הוא מובל גדול ,כול וני ממנו בבוי מי...

הפנינג י0
סכו פעילות לילדי הישוב

כאשר מלאה שנה לנשואי בני הזוג מורגנשטר וזה היה
לפני הרבה כשתדי הכינה הגב‘ עוגה יפה בורת הספרה
אחת.
שבוע וד לכ היא החלה מפנטזת על המתנה שבעלה
הטרי שוד להכי לה.הא יהיה זה
בבו בוש שאנל  5או פור סאב אילב ? לא  ,זה יהיה
בטח נינה ריי נחש ויר !
או אולי בונבונירה של עלית ,וביות שרי ורדיאל של
פרוגרס ,בע למה לא ופסת מריפני של המרשלג?
ואולי בכלל בעלה יפתיע אותה בתכשיט או בסו שבוע
במלו "שרתו“ ת“א ,או אפילו במלו "הילטו“.
האדו מורגנשטר הסתובב בפני חתומות משל היה זה
משח פור רחני .שו רמז שו אזכור ושו ריה לא
גילתה את הפו בליבו.
בחמש אחה“ הוא התשר הביתה והודיע שיאחר ת.
נו ברור חשבה היא בליבה ,הוא עור כנראה בכל -בו שלו
להביא את ההפתעה.
וההפתעה אכ הייתה רבה באשר נכנס הביתה ב ....ידיי
ריות .איפה התעכבת ניסתה היא לחמ את האווירה.הו,
אל תישאלי פלט ,נגמר לי החלאבי ופתי לפרפומריה
בתחנה המרכזית לנות חדש...
ג בשנה שלאחר מכ שכח מורגנשטר ידידינו את יו
נישואיו.
ע אור ראשו יאה הגברת פלורה ,שכנתה מלמעלה
למרפסת ועה למורגנשטרנית נו זכר או שכח? -שכח
הפטירה ידידתנו באכזבה -לא נורא אמרה גב‘ פלורה
בשנה הבאה אח אות) לבבא בו בו הוא ידרי) אות)
מה לעשות ויית ל) מע לשיפור הזיכרו של בעל).
חיו) מריר התפשט על פניה של ידידתנולא ,אל תראי
אותו ככה אמרה פלורה ,הבבא הוא מובל גדול ,כול
וני ממנו בבבוי מי...
כחודש לפני יו הנישואי השלישי חברו שתי השכנות
ונועדו ע הבבא עטור הגלבייה ,הוא השיב בעניי רב
לבעיה ופס כ); ביו הנישואי תכיני שולח יפה ע
הרבה מעדני ובמרכז השולח תשימי תכשיט שאת
תיני בעמ) ,אל התכשיט תוסיפי מכתב שיהיה כתוב
בו כ)" :לאשתי הירה ליו נישואינו השלישי מזל
טוב והרבה שני מולחות ,בלי שי ט זה מבעל)

מאת שרה טאניס
אירוע גדול הכינו נוער חשמונאי וחברי בני עיבא
לכל ילדי היישוב .בהנחיית איילת שחר ובעזרת עודד
פאר ,בני הנוער ארגנו משחי שוני ומשוני לילדי
היישוב.
היו מספר מתני מתנפחי ומשחי לכל גיל.
השתתפו באירוע מעל  300ילדי שהגיעו בליווי הורי,
סבי ,סבתות,
דודי ובני
משפחותיה.
כ
כמו
המארגני
ארחו ילדי עיר
שדרות מגיל 10
עד  ,16ביניה
ילדי מהעדה
האתיופית,
הגיעו
אשר
בהסעה ליישוב
והתארחו לאחר האירוע אל משפחות ביישוב ,וחזרו
למחרת בהסעה בחזרה הביתה .היו דוכני ע מכירות
של פיה ,פופור )אי) לא!( ,עועי ,יינות וספרי.
ההל ניל ההזדמנות להתרש ואפילו לנות.
המשתתפי מאוד נהנו ,אבל הייתה מווה כפולה:
הכנסות ההפנינג הגיעו ל 3840 :ונתרמו ע“י המארגני
לארגו "עלה“סני ירושלי ,ארגו המחזי פנימיות
לילדי ע פיגור.

יישר כח למארגני ולכל מי שתר
ועזר להלחת ה“הפנינג“.
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דו"ח ועדת גדר ההפרדה
מאת :מוטי רוזיליו
דוד וסמ בש הועדה
כידוע לפני מספר שבועות החליט בית המשפט הגבוה  1שינוי גבולות שיפוט
לגבי מיו גדר ההפרדה מפו וממערב ליישוב .מודיעי עילית/מטה
ההחלטה מערת א) לא בלתי פויה לאור הדעות של בנימי
מטע
העומדי בראש מערכת המשפט .בית המשפט לא יבל בשבוע שעבר פורסמה מודעה
בראשותו
את המלת המדינה וה“ל לבוע את הגדר בו האמע ,משרד הפני על המת ועדה
השיפוט של
של בנימי רירדו לשינוי גבולות
אלא פס לבוע תוואי סמו) לגדר היישוב .בית המשפט המועות מודיעי עילית ומטה בנימי .בבדיה ע מזכירת
ראה בבשת היישוב לגבי תוואי הגדר ניסיו להגדיל את הועדה ,מסתבר שהכוונה הינה העברת שכונת גני מודיעי
שטח היישוב ולא דאגה לביטחו התושבי ,ומוב שאי למטה בנימי בניהול ועד מומי עמאי.
הדבר כ).
ראש מועת מטה בנימי מתנה מהל) כזה בהאת 30
מלכתחילה ניסינו להעביר את מסלול הגדר לו הרחו מיליו  1לשיפור התשתיות השכונה גני מודיעי.
ביותר .א) בשתנו נדחתה כבר לפני שנה וחי בטענה נושא זה הועלה לדיו בישיבת הועד המומי האחרונה
שבכ) יהיו עי זית ערביי רבי בד הישראלי של והוחלט להויא התנגדות לאפשרות ששכונת גני מודיעי
תור ליישוב חשמונאי.
הגדר.
מי שרוה להביע דעתו בעניי יכול לפנות לוועדה הנ“ל
אנסה לסור ברה את הרע להחלטה .לפני שלוש לפי הכתובת :חברת טלדור ,רח‘ היירה  ,13ריית
שני חברו יחדיו האגודה לזכויות האד בישראל ע אריה ,ת.ד ,7070.פתח תווה ,עבור הילה עזאני  -מרכזת
הכפרי הערביי שעל תוואי גדר הביטחו בכל האר הוועדה
כדי לדרוש מהממשלה לרב את הגדר לישובי היהודיי  2שיו כביש טבעת
ובכ) לאפשר לערבי גישה לעי הזית שגידלו .העתירה המועה התה לנו ס)  250000ש“ח לשיו כביש
מתעלמת מרכי הביטחו של הישובי היהודי .תוואי הטבעת .סכו זה יספי לכ  600מ‘.
בישיבת הועד האחרונה הוחלט לש את הטע מרח‘
הגדר בוואדי שמפו לחשמונאי ,בינינו ובי נעלי ,וכ
הדג ועד לכיכר החדשה ברח‘ מוריה ,טע של כ  900מ‘
התוואי במערב בינינו לגני מודיעי ומידיה לכיוו תל והיישוב ישלי את ההפרש בעלות.
אביב הינו אחד מפרטי העתירה שהגישו האגודה לזכויות  3מגרש כדורסל נוס,
האד בישראל והכפרי הערביי .דרישת הייתה לבנות בימי אלה סיימנו בניית מגרש כדורסל נוס מוד למגרש
את הגדר בגבול חשמונאי .כתגובה הומה "וועדת גדר היי בבי“ס ממ“ד .בעלות הבנייה השתתפו המועה,
ההפרדה“ על ידי בות תושבי הישוב .הוועדה גייסה היישוב ובי“ס ממ“ד .אנו מנסי לאתר תיב של כ
כספי ה מ הוועד וה מהתושבי עמ על מנת  20000ש“ח ליפוי ,סימו והתנת סלי .מגרש זה נבנה
במפלס של המגרש היי בכדי לאפשר מו גדול ליו
לממ מאב משפטי בעזרת משרד עורכי הדי "ווינרוט
אירועי יישוביי ,כגו חגיגות יו העמאות.
ושות‘“ ,משרד עתיר ניסיו בנושאי דומי ואלו יו  4עבודות פיתוח
טוב סמייה ,לשעבר אלו פיוד דרו.
אנו ממשיכי בב מוגבר בעבודות הפיתוח השורות
עבודה
פגישות
של
בסיכומו של דבר ,במהל) שנתיי
לגינו ע“מ להספי המכסימו לראת שנת שמיטה הבאה
ע המייגי אותנו ,ע הבא ושימועי רבי בבית עלינו לטובה .ואכ לאחרונה סיימנו את הפרויטי:
פיתוח פלוס גינו בחל התחתו של ג הבני.
המשפט ,הלחנו במידת מה להרחי את גדר ההפרדה .1
בוסתעיפרילידבי“כידמשהבשטחהירוהמפריד
הפונית מגדר הישוב .לא הלחנו להשיג שהגדר הפונית .2
תעבור בראש הרכס בינינו לבי נעלי )ע מספר שעי בינינו לבי שכונת גני מודיעי.
הכניסה ליישוב מהומת ועד הכיכר בד הישיבה.
.3
לאור) רח‘ היהר ממגרש הכדורסל ועד לבית מש‘
סביב מבי עי הזית( וכ לא הלחנו להרחי את הגדר .4
המערבית בוואדי לכיוו תל אביב.
חדד שתילת עי ושיחי.
הכנת כל שטחי הגינו לראת שנת השמיטה.
לכ ,נכו לעכשיו ,יעבור התוואי בחל הנמו) של הרכס .5
בעז“ה לאחר ראש השנה נמשי) בעבודות הפיתוח
הפוני ואז יעבור בו ישר בינינו לגני מודיעי בוואדי .6
לכיוו תל אביב )מערב( .בגני מודיעי תיבנה הגדר במרח האחרונות  -השבילי מרח‘ הארבל לכיוו רח‘ הר נבו.
 5ג ילדי רביעי
שני מטר בלבד מגבול הישוב.
וועדת גדר ההפרדה מודה לתושבי שתרמו למרות הירידה במס‘ הילידי הוחלט לפתוח  4גני ,וזאת
על מנת לאפשר ליטת כל ילדי היישוב בגני ג במחיר
מכספ וממר למאב חשוב זה .יהי רו
שהיישוב יטר) לשל חל מעלות הפעלת הג.
שהאחדות סביב הנושא תזכה אותנו לשנות את רוע  6הרו
הגזירה ולהוסי ליי חיי ביטחו ובטיחות בחשמונאי ג השנה יופעל הרו .ההורי המעונייני בשירות זה
שלנו.
יכולי לפנות לאיי בטל‘0528285920 :
בברכת שנה טובה ,כתיבה וחתימה טובה לכל תושבי
תרגו מאנגלית :אילה רבלי
היישוב מכל עובדי המזכירות.
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"בעבתא דמשיחא הנודה העירית היא אר
ישראל וממנה נובע הכל ומבלעדי ההתאחזות בה
אי שו השפעה של דושה בעול“
הרב יששכר טייכטל:
"והנה יש בכלל בשתנו לשוב לאר ישראל כל
שלושת הדברי )מלכות שמיי ,מלכות דוד ,בניי
בית המדש( שהרי "כל הדר באר ישראל דומה כמי
שיש לו אלוה“ וע“פ זה לא יזכו להיגאל עד שיבשו
את אר ישראל ואז ישיגו את שלושת הדברי
הנ“ל“.
הכפות תמרי:
"ישראל מתרעמי על רותיה ,על כ שלח ה‘
דברו ואמר :מה את מתרעמי ,ה לא רה ידי
מלהושיע? אבל מה אעשה דעוונותיכ גרמו ,דיו
דורש אי לה והיא ועת לפי שאי את זוכרי
אותה ,א כ איפה ,אי) אזכור אתכ לגאלכ“.
הרמב“" :שנטווינו לרשת האר ,אשר נת האל
יתבר) ויתעלה לאבותינו ,לאברה ליח וליעב,
נעזבנה
ולא
זולתינו
ביד
מ האומות או
לשממה“...
מכל היטוטי
הללו )שה ר
ומ כמוב( נוכל
ללמוד עד כמה
ההתיישבות בכל
חלי ארנו היא
מהותית ,ומשו
מה ,לא מספי
ברורה לנו.
ומכא ,למיאות
שלנו.
אנשי
הרבה
טוב,
אומרי
כבר
אנחנו
יושבי באר
ישראל ,מה כל
המשחי והשטויות שלכ ,מה זה משנה א אני
גר בחשמונאי והמאחז נמא מטר מהגדר ,מה
ההבדל?
· או לא נמאס לכ כבר מהעימותי ע הבא
והמשטרה וכל הדברי האלו ,תתנו כבר לבא
ולמשטרה לעשות דברי יותר חשובי...
· או ניסינו כבר הכל ,עובדה לא הלחנו ,גורשנו
מגוש טי ומפו השומרו.
· או מה ע התחברות לע ישראל ,דווא
הגירוש מוכיח שלא מספי התחברנו לע.
· או אי לנו כח תעזבו אותנו בשט וכו‘...

מאת תמר ירשנבוי

לכל התושבי בכל גיל:
ריתי לספר לכ ת מה ורה ע המאחז ,מה
היה ,מה הווה ומה פוי.
א) וד לכל כמה מילות רע:
מאז הגירוש הנורא מחבל טי ומפו השומרו,
התרחשו תהליכי שוני ,שהולידו כיווני מחשבה
ועשייה חדשי .אחד הגופי החשובי יותר שמו
הוא "נוער למע אר ישראל“ ,ארגו זה ש לו
כמטרה עירית ליי את אחת המוות היותר
חשובות שיימות ,והמווה העירית של דורנו,
והיא ישוב אר ישראל כפשוטו.
המסנה של נוער ומבוגרי אלו מהגירוש ,היא:
שהזנחנו את אר ישראל.
הגירוש אכ הוא
נורא ברמה
המוסרית
והאנושית,
אבל הוא ג
נורא ואיו
מבחינת זניחת
אר ישראל.
א נסתכל
על המשולש
שנרא :אר
ישראל ,ע
ישראל ,תורת
ישראל נשי
לב שכשאנו
מדברי על
תורת ישראל
עוררי
אי
ער)
שזה
עליו.
כשאנו מדברי על ע ישראל על כ) ג אי ויכוחי,
א) משו מה כשמדברי על התיישבות בכל
חלי ארנו ,כא פתאו אנשי מתחילי להסס
ולגמג.
אז ,אני אנסה להביא ברה כמה משפטי ואמרות
שמבהירות מדוע הודוד הזה של המשולש אר
ישראל הוא הוא הודוד העליו שבזכות העלאת
רנו וערכו דווא בדורנו ,ממילא יעלו רנ ג של
ע ישראל ותורת ישראל.
)הערה :מי שבאמת חפ להבי את חשיבות הדברי
אנא ירא בתשומת לב(
הרב חרל“פ:
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הוחלט כי בסוכות הרוב הבעל“ט עולי למאחז
הישובי.
המהל) יכלול חמישה גרעיני התיישבות )ע“י אפרת,
ע“י אלו מורה ,ע“י דומי ,ע“י חלחול וע“י
חשמונאי( שיעלו על הרע ביו ראשו י“ח תשרי
תשס“ח חוה“מ סוכות.
מודעות בכל העיתוני כבר מתפרסמות ומזמינות
אנשי מכל האר להטר לעליות.
למאחז שלנו רשומות שתי משפחות לעלייה למגורי+
נוער) .משפחות שמעוניינות להטר אפילו לתופה
רה ,יפנו אלי(.
דר) אגב ,מי שמגח) ברגע זה שיזכור שג אלו
מורה ודומי התחילו ככה ,וג חברו ,וג פתח
תווה וחדרה וכו‘...
ביו זה יער) הפנינג ענ בישובנו וכולכ נראי
לשריי את היו הזה ,להזמי רובי משפחה וחברי
ולהרת לעזרה בהכנת אוכל ,בליווי המשפחות ובעוד
דברי שיתפרסמו בהמש).
ולכל החפי בהתחברות לע:
אני מבטיחה לכ שביו שנרי את הראש בגאו
ללא פחד והיסוס ונחב את ארנו ללא מורא וללא
בושה ,כל הע יטר אלינו.
הא יש מישהו שמוכ לוותר על ההזדמנות??
אני אסיי בדברי הריה“ל בסיו ספרו הכוזרי:
"ירושלי )היא אר ישראל( לא תבנה
כי א כאשר יכספו אליה בני ישראל
תכלית הכוס עד אשר יחוננו את אבניה ואת
עפרה“.
ובשיר החלוי המפורס:
"נבנה ארנו אר מולדת ,כי לנו ,לנו אר זאת“.

אז בבשה אני מנסה לענות ולשת אתכ
במחשבותי:
א נבי ונלמד בעיניי פוחות ונשי לב כשאנו
מתפללי מה אנחנו אומרי ,נראה שאר ישראל
היא הכל וכוללת הכל.
הפסוי והאמרות שנכתבו ע“י כל הגדולי בכל
הדורות לגבי חשיבותה של אר ישראל והאחיזה בה
יכולות למלא ספריות שלמות.
אז ודאי שלרובנו אי פפו בחשיבותה של הישיבה
באר ישראל ,וא יעידו על כ) העולי הרבי
שמגיעי לישובנו.
א) רי) להבי שא לא נדרוש לשבת בכל חל וחל
של אר ישראל ,אזי ג את החל שאנו כבר יושבי
עליו לא יהיה לנו.
כתוב" :והיה אשר תותירו מה לשיכי בעיניכ
ולניני בדכ וררו אתכ על האר אשר את
יושבי בה“ )במדבר ל“ב,נ“ה(.
ומבאר אור החיי הדוש במו לא מלבד שיחזיו
בחבל מהאר שלא זכית בו )כמו עזה ורפיח נגיד(
אלא ג חל שזכית בו את ,וישבת בו )כמו גוש
טי נגיד( וררו אתכ על החל שאת יושבי בו
לאמור ומו או ממנו“.
כל מדיניות ההתפלויות ,ההסכמי ,המשא ומת
הולידו לנו ר נסיגות ועירות ,ושלא לדבר על מב
בטחוני נוראי )שדרות ,מלחמה בפו וחלילה מי
יודע מה עוד בפתח(.
"נוער למע אר ישראל“ ואנחנו ,מביני שכל יו
וכל שעה שעוברי ללא דרישה גאה! וחד משמעית
ליישב כל מו באר ,ובייחוד המומות באיזורי
השממה ,או שבשליטת הערבי ,כל יו כזה שעובר
ללא הדרישה הזו מחליש את ע ישראל ,את תורת
ישראל ואת אר ישראל )ובסו ג את העול
כולו(.
ולכ ,אני מחזירה בתמיהה לכל האומרי :מה
ההבדל המש) התנערי מעפר ומי

תרגום,
עברית-אנגלית
עבודה מהירה
יהודית
9551284-450

Bar Mitzva classes

מעוניין ללמד טעמי המקרא לקריאת התורה,
לקראת בר מצוה ולכל במעוניין,
מאיר בן דרור6643413450 ,
חיות מחרוזים
Art Chug
לקישוט הבית
חוגי אומנות
למחזיקי מפתחות
3rd grade upwards, in the
ולפלאפון.
afternoons after school,
תלת-ממדיים ושטוחים
Judy Crown
להזמנות:
9761
@925 judycrown
ישראל סמית
fastmail.co.uk
טל3502679-80 :

א נשב כא בתו) הגדר של חשמונאי או כמה
מטרי ממנה , ...זהו בדיו העניי ,הא השטח
שמעבר לגדר הוא לא אר ישראל?!? הא לא חלה
על המו הזה חובת התיישבות?!?
התפיסה ריכה להיות "ופרת ימה ודמה פונה
ונגבה“ .בכל מו שכבר מיושב רי) להמשי)
ולהרחיב ,לפרו ולהתד.
אחרי כל הדברי הללו אני רוה לכתוב על ההווה
והעתיד:
אחרי שני מפגשי מדהימי שהיו בחשמונאי ע
הרב משה לוינגר ודניאלה וייס ,וע מגוו גדול של
אנשי ונוער תושבי הישוב )מכל בתי הכנסת בישוב(
ואחרי שבת המאחז שהייתה נפלאה ומרוממת,

או7882313-450:

לאפרת בן-דוד ,מימי בכר ויוכבד הרטמן,
תודה רבה מקרב לב על האהבה וצומת הלב שנתתן לבנות שבט
ניצנים.
משפחת לבנה
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0מאת דוד שטייני
לא תמאו כא שו בדיחה,בניגוד למנהגי מימי ימימה
. הנושא פשוט ריני מדי,או דבר חידוד
 השבוע ג מתו שלושה, בשבוע שעבר מתו שלושה אנשי
אנשי והכי כואב שג בשבוע הבא ימותו לפחות שלושה
 וכל זאת משו שבני משפחת של נפטרי סירבו.אנשי
.לתרו איברי חיוניי להלת אות חולי
איברי אלו נלחי ומושתלי מיד בחולי שמחכי
 בבחינת. ואינ לור) לימוד או שימור, שני לתרומה זו
 את נושא ההשתלות." "חולה הזו לה ושוכב לפנינו
מרכז המרכז הלאומי להשתלות איברי של משרד
.הבריאות
בשנת תשל“ט פנה שר הבריאות דאז מר מנח סבידור
וביש את חוות דעתו התורנית, אל הרב גור ז“ל
לגבי השתלות של כליות ורניות עיניי וכ) כותב הרב
בתשובה לשר
יתות; מתכבד אני להודיע) שכל שאי המטרה להתרמת
אלא, כליות ורניות של עיניי כדי להי בנ איברי
שהתורמי מודיעי לכשימותו ה מרשי להויא מה
כליות או רניות העיניי כדי להשתיל מיד בגו של
חולה שימא באותה שעה הממתי ומפה להשתלה כדי
 התרמה זו לא ר מותרת. להיל את חייו או את ראייתו
. ויש בה משו הלת נפשות, אלא היא מווה
ג הרב שלמה אבינר יא כבר במספר כתבות ובמאמרי
לחז את ידי התורמי בפוטניה שמביאי נכונות
.לתרו איברי לכשימותו ואני מטט אותו מ הזיכרו
"מווה גדולה היא לתרו איברי לאחר המוות לש
השתלה וכל האומרי שאסור להויא איבר מי המת
 דבריו דברי הבל,שכ יחסר איבר זה בעת תחיית המתי
וכי, שכ האיברי האלה נרבי זמ מה אחרי המוות
יתכ של הדוש ברו) הוא חסרי בסלו איברי חדשי
...לתחיית המתי
()מתו) שיחה ברשת מורשת
הרב אבינר עמו ידוע כמי שנושא בכיסו תמיד כרטיס
.“תור "אדי
אז מה אנחנו יכולי לעשות כדי לעזור לחולי שי
.אלה? להיל ממוות בטוח
בטלפו אחד )שיחת חינ( לאגודת אדי למספר החינ
 נית להטר ולבל כרטיס תור1 800 609 610 שלה
כמו כ נית לסמ את האפשרות האומרת "בתנאי שאיש,
.דת לפי בחירת המשפחה יאשר את התרומה לאחר מותי
.תרומתי היא לור) השתלה בלבד
אנא חתמו על הכרטיס וזכרו את שנאמר "כל המיי
.“מעלי עליו כאילו יי עול מלא, נפש אחת
 לבר באתר "הוד“ באינטרנט ולראות ש את0מומל
ראיונות

EDI– A Mitzvah
David Steinitz
Translated by Ayala Rivkin

Unlike my usual style, this article is neither
humorous nor witty; the topic is too serious
to joke about.
Three people died last week, three human
beings have died this week and three might die
next week – all because families of deceased
people refused to donate those missing vital
organs that could have saved other’s lives.
Some claim that it’s forbidden to donate
organs for halachic reasons, because such
organs are stored for future use or used for
research. This is NOT true, as donated organs
are transplanted immediately in patients who
usually wait for years for the right donor.
In 1979, health minister Menachem Savidor,
asked Rabbi Goren z”l to state his halachic
view on the transplant of kidneys and eyecorneas.
Rabbi Goren replied that such donations are
not only permitted but constitute a mitzvah of
saving human life , as long as the purpose of
donation is NOT to establish an organ bank,
but to transplant them in another person who
has been waiting for such a donation and in
this way save his/her life or eyesight.
In addition, Rabbi Shlomo Aviner, has also
expressed his support of organ-donation in a
number of articles and interviews. Moreover,
he himself is known to carry an EDI donor
card. He says it’s a big mitzvah and adds
“It’s silly to claim that those organs will be
missing in the deceased body during Techiyat
Hametim (time of resurrection). It’s known
that the physical body decays after death and
surely the Almighty is capable of creating new
organs…” (Based on a talk in Moreshet Radio
Station).
So what can we do to win such a mitzvah of
saving life?
Call EDI – toll free 1- 800-609-610 and join
it. Carry a donor card. It’s possible to insert
a condition to the donation by choosing the
option saying: “on condition that a familychosen religious authority will approve of the
donation after my death; my donation is for
the purpose of a transplant only. “

It would be a good idea to check the HOD
site – Halachic Organ Donation, http://www.
hods.org/index.shtml
May you live a happy long life and remember

.“מעלין עליו כאילו קיים עולם מלא, ”כל המקיים נפש אחת
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הרמיוני שמחה מאד לחזור לאולפנת הגברות )בשפה מוגל = הוגוורטס( ,אחרי חופשת הי .ביו הראשו בלו
הבנות את מערכת השעות ,כמוב בשפת סמי ,ובלי לות הרמיוני תרגמה את המועות למוגל עברית .למשל,
ביו ה< בבר הרמיונה לומדת הלכה בשיעור הראשו .מה היא לומדת בשיעור האחרו ביו ה<?

שלחו פתרונות ליהודית פרידמ ) 9761826או (judyfreedman@gmail.com
פרסי לפותרי אל *** כוכבי***) .א אחד לא מסר פיתרו בחדש שעבר .היית עסוי מדי?(

בני מווה:
דב גרסו
דב ג‘ובס
ספיר אפרי בלו)
נפתלי יפה

לאיל וחנה ור לנשואי הבת אופרה
לאשר וחנה שפיגלמ לנשואי הבת איילת
למש‘ חיי ינאי לנשואי הנכד אופיר לאיילת שפיגלמ
למש‘ ליבובי לנשואי הב משה
ליח ודינה אדרי לאירוסי הבת אושרי
למש‘ וינשטיי לארוסי הבת מיי ע ישראל בולטו
למש‘ אלפנט ורוזנבלט על אירוסי בניה יי ע שרה
ושוי ושושנה
לישראל ואל פריס להולדת הנכד ב לשלומית ויח
ליחיאל ושרו הימלפרב להולדת הנכדה

ברוכי הבאי למשפחות החדשות:
לשמואל ואימי אונטרברג וילדיה
לנעמי ובנג‘י אמ וילדיה
לליזה ונפי בלס וילדיה
לתמר וזיו ב אור
לרחל ומר טיטלר וילדיה
לשולמית ושמואל פרומנסי וילדיה
לאנט וניל פרידמ וילדיה
לאנריה ומאיר שי וילדיה

לרב מאיר ואירית פרידמ להולדת הנכדה בת לראיה ויונת יח
לרב יגאל וויוי פרידמ להולדת הנכדה בת לאיי ושרו
לריי ראדי להולדת הבת
ליונה ו מרווי וורנר להולדת הנכדה בת למיכל ורונ
לחיי ושרה פורסט להולדת הנכד

תנחומי

ליונה וורנר אל מות אביה
לשרה פוזאילוב על מות אביה
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