גליו מספר

פרשת תולדות
כ"ח חשו תשס"ח
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מרא דאתרא הרב אורב& שליט"א
מגדל בבל מתואר בתורה כמאמ /ללכידות אנושית על
מנת למרוד בה‘ .הא סיפור בנייתו של המגדל מבטא
את אופייה של התרבות האנושית באותה תופה? או
שמא אירוע זה היה נדיר וחול? בהמש הפסוי אנו
מדווחי אודות ריאתו של האלוי אל אברה "ל
ל ...אל האר /אשר ארא“.אברה מב"ע את פודתו
של הב“ה ,והתורה מבליטה שהיה הול וורא בש
ה‘ .נית להסי מסמיכות הפרשיות שדור הפלגה ובוני
מגדל בבל התרח מאמונת הייחוד .האמונה בה‘ ,היתה
מיותמת ,ואברה היה יחיד בפעילותו הענפה להשיב
לעול את האמונה שאבדה לו .אכ כ מתארי חכמי
המדרש והרמב“ את העול .מדורו של אנוש ועד
אברה ,האנושות נטשה לחלוטי את אמונת הייחוד
והמירה אותה בפולח פסילי .עד אשר הופיע בעול
אברה שהעמיד מחדש את אמונת הייחוד .הרמכ“
בפר הראשו של הלכות עבודה זרה כותב שבעת גלות

"לכבוד חנוכה נשיב יחד למילה  :חינו.
חינו בא מלשו לחנו .חונכי דבר חדש.
המילה חינו באה מהשורש חנ ,כדי להזכיר לנו
שמלמד ולומד משתני ללא הר בתהלי החינו
חינו משמעו התחדשות.
בחינו כמו בחנוכה  -האור הול וגדל מיו ליו.
חנוכה חוגגי לזכר בית המדש המחודש שנחנ.
על כ חינו משמעו ג התדשות .במורות יש פסו
נפלא:
“אי משביתי תלמוד של דרדי אפילו לבנות בית
מדש"
חינו ביהדות חשוב מכל פולח  הוא עבודת הודש“
)מירי שניר(
ג בראש מעיינינו ,תושבי חשמונאי ,נמ"א נושא החינו
ולימוד התורה .בגיליו הנמ"א בידכ תמ"או הודעות
על שיעורי וחידוני להעשרת הידע.
בחודש הזה ג נתבר בהתחדשות ההנהגה המומית
והאזורית .תושבי רמת מודיעי הולכי ללפי לבחור
חברי לניהול הוועד המומי ,הנ"יג שלנו למליאת
המוע"ה והיו"ר בחמש שני הרובות.
דברתי ע כל המועמדי לעודד אות לה"יג לפני כל
התושבי המ"ע של כל אחד ואחד כדי שתשכילו לבחור
במועמד המתאי לכ .בגיליו תוכלו לרוא ולהתרש
מה כל מועמד וחברי הרשימה שלו מתכווני לייש
בתפיד העתידי.
כמו כ ,ישנ הנחיות ברורות ליו הבחירות והסבר על
שיטת ספירת הולות להמת הוועד המומי.
חברי המערכת מזמיני את כל התושבי לממש את
זכותכ בבחירות שיתיימו ב י“ז כסלו ).(27.11.2007
כל ול הוא חשוב .מי שמביע משפיע!
אנו מאחלי לכל התושבי חג חנוכה שמח

תוכ עניני

˘¯ÒÈ‡Ë ‰

העיתו הבא יא לאור לראת ר“ח טבת תשס“ח
הודעות למדור מזל טוב שלא פורסמו בגיליו הנוכחי,
יפורסמו בגיליו הבא מס‘  .118נא להעביר ההודעות
למס‘ טל‘9760771 :
חברי המערכת מזמיני אות לה"טר לועדת המערכת
ולהשתת בהכת כתבות ,תרגומי וכו‘.
כתבות ,תגובות ופרסומי לגיליו  ,118נית לשלוח עד
י“א כסלו תשס“ח )(20$12$07
1
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דבר המערכת
ושבתי
"וות המערכת
ספר לעניי
מידע לתושב ליו הבחירות
אבי רואה מועמד ליו"ר המוע"ה
עדי מינ ,/מועמד ליו"ר המוע"ה
התמודדות כנ"יג ישוב למוע"ה
רשימה האיחוד היישובי  א"י
רשימה אחדות  יש
רשימה יחדיו  יח
רשימה כ לעני  כ
כיתה ללא הפסה
חידו תנ" השנתי "ול ששו"
הר"אות ספר שמואל
שיעורי על מדרשו של הרב י"ד סולובי"+י
המת מווה טהרה
"הרו יישובי
בשבח אכסניה ומאדרי תורה
The Development law
מרכז ההילה
המפרס
משולח המזכירות
מופע מחווה לגיימס טיילור
מכרז תבשילי סוכות
חיסוני נגד כלבת לכלבי

מ"רי ,התרחש תהלי דומה ל"א"אי אברה .ה
שכחו לחלוטי את אמונת עד ששלח לה הב“ה את
משה שהעמיד בה מחדש את האמונה בה‘ ע“י התורה
והמ"ות.
שתי העובדות המכוננות האלה לא נחשפות ומובלטות
בתורה .ר בדורות יותר מאוחרי מגלה המרא את
אשר התרחש בעבר .בנאו הסיו שלו מספר יהושע ב
נו ]פר ,כד[ "בעבר הנהר ישבו אבותיכ מעול תרח
אבי אברה ואבי נחור ויעבדו אלהי אחרי“ וכ בספר
יחזאל ]כ,זח[ "ואמר אלה איש שו"י עיניו השליכו
ובגלולי מ"רי אל -תטמאו אני ה‘ אלויכ וימרו בי
ולא אבו לשמוע אלי איש את שו"י עיניה לא השליכו
ואת גלולי מ"רי לא עזבו ואמר לשפ חמתי עליה
לכלות אפי בה בתו אר /מ"רי“ .כמוב שהשאלה
עולה מאליה מדוע בתו שלל האירועי וההתרחשויות
לא מ"אה התורה לנכו ל"יי את הדברי שאחר כ
נתפרשו בדברי הנביאי?
סיפורי האבות ,כמו שליחותו של משה ,עוסי בדר
כלל במעשי החיוביי ,במ"וות ,ובשאר פעולות שעשו,
ופחות ברע לכל ההתרחשויות .על פי התיאור של
חז“ל והרמב“ ,אברה החל לשוטט בדעתו בחפשו את
האמונה ,מתו שאיפת ההבנה והידיעה ,ולא בגלל משבר
מוסרי כזה או אחר.
דהינו יש לנו שתי מסנות .האד מסוגל לרדת לדיוטה
התחתונה של הבנתו את האמונה ,אול השכל של האד
לא יניח ולא ירפה ממנו עד אשר ישיב לע"מו את הנכס
המוחלט את האמונה.

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 :

מאת רויטל פול

ספר לעיניי

הספר" :השבוע“
הסופר :ר אור
סיפור אמיתי שנכתב בעבות תחיר רחב יותר .המו
אנשי שחייה שזורי זה בזה .חל חל לעולמו
וחל עדיי איתנו.
הסיפור התרחש בזמ השואה והעלייה לאר ./במרכז
הסיפור ,אשה תולית אדוה וילד יהודי שהופד בידיה
על ידי אמו ברגעי חייה האחרוני .הא השביעה את
האישה התולית ,ששמשה אומנת לבנה ,שתשמר על
הילד .ועוד הוסיפה שיש משפחה בא“י וישנ מיליוני
בבנ בשוויי /ועוד מיליוני ב , ....ע"מה את עיניה
ונפטרה.
מה רה אח“כ? ראו בספר.
זה ספר שאוחזי ביד ווראי בו עד סופו בנשימה
אחת.

מאת דב גילאור
ביו שלישי ,י"ז בכסלו ) 27בנובמבר( ,יתיימו
אי"ה הבחירות לוועד היישוב ,לראש המוע"ה
ולנ"יג היישוב במוע"ה )א נגש יותר ממועמד אחד(.

מאמר זה נועד לתאר את הליכי הבחירות.
חשוב לזכור שזכות הבחירה נתונה לכל אד שגילו 17
שני ומעלה והוא רשו במשרד הפני כתושב חשמונאי
לפני הראשו ליולי .הנבחרי יכהנו בתפיד בחמש
השני הבאות .מוב שולו של כל תושב חשוב ,ועל כ
מתבשי התושבי כול להדיש מזמנ לה"בעה
דות ספורות ולגשת אל הלפי כדי לה"ביע.
הלפי תוב בד"כ במועדו הנוער ושעות ההבעה ה
21:00 $ 8:00
הה"בעה היא בשלוש מעטפות שלכל אחת מה יש להכניס
פת אחד בלבד ,כמפורט להל:

חברי המערכת :דב גילאור ,ד“ר שרה טאניס
אביגיל כתב אמת ,יהודית פרידמ
ד“ר שרה טאניס
עריכה:
יהודית פרידמ
חידו:
בדיה לשונית :אביגיל כתב אמת
רות בייר
הפה:
אילה רבלי
תרגו:
כל בו כוכבי
פרסי:
כתובת האתר של היישוב http://rammod.net

א .הבחירות לוועד המומי
למעטפה שנועדה לבחירות לוועד המומי יש להכניס
את הפת שעליו רשומי הש והאותיות של אחת מ
הרשימות המתמודדות לוועד המומי .בבחירות הפע
מתמודדות לוועד המומי ארבע רשימות .הה"בעה היא
לרשימה ולא לשמות מתו הרשימה )בדומה לבחירות

אי המערכת אחראית לתוכ העיתו או לתוכ
המודעות .תוכ המאמרי באחריות הכותבי.
תוכ המודעות באחריות המפרסמי.
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לכנסת ,שבה הה"בעה היא עבור מפלגה כלשהי ולא
ישירות עבור המועמדי שלה(.
הבחירות לוועד המומי מתנהלות בשיטה היחסית.
בוועד יכהנו תשעה חברי ,וכל רשימה תשלח לוועד את
נ"יגיה יחסית למספר הולות שהיא יבלה .לדוגמה:
א רשימה א +תבל  66%מ הולות ורשימה ב +
 ,33%ייכנסו לוועד ששת החברי הראשוני ברשימה
א +ושלושת החברי הראשוני ברשימה ב .+יש כמוב
אפשרות שכל אחת מארבע הרשימות המתמודדות
הפע תזכה במנדטי  -הכול לפי מספר הולות שהיא
יבלה.
א מסיבה כלשהי חבר ועד שנבחר יפרוש בעתיד
מתפידו ,ייכנס במומו הש הבא ברשימה שמטעמה
הוא נבחר .לדוגמה :א חבר ועד מרשימה א ,+שיבלה
 6מנדטי ,יפרוש מ הוועד ,ייכנס במומו מספר 7
שבאותה רשימה ,וכ הלאה .לפיכ מומל /לכל אחד מ
הבוחרי לבחו את הרשימה שלמענה הוא עומד לה"ביע
ולראות א כל השמות שבה  ולא ר תשעת השמות
הראשוני  -ראויי בעיניו ,שכ כל מי שרשו ברשימה,
ג א הוא עומד כעת במו בלתי ריאלי לכאורה ,עשוי
בסופו של דבר להיכנס לוועד.

מאת ד"ר שרה טאניס
לפני כשבועיי ימי נפגשנו תושבי היישוב ע אבי רואה,
סג ראש המע"ה .בפגישה איתו ה"לחנו להכיר אותו
יותר מרוב ולשאול שאלות השייכות לרמת מודיעי.
להל תמ"ית הדברי שנאמרו באותה פגישה.
אבי רואה אמר לנו שהוא בוגר טכניו ,גמר הפולטה
לאווירונאוטיה ועבד לאחר מיכ בתעשייה אווירית
ופרש ב  .1994ב"ה"ל סיי את שירותו בתפיד פיודי.
לאחר מיכ היה יו"ר אמנה ורכז הבנייה ביישובי יש“ע
כ 8-שני.
ב  2002ה"טר למוע"ת מטה בנימי ובתפידו כסג
ראש המע"ה היה אחראי על השר ע היישובי
הכפופי למוע"ה .בתחו המוע"ה גרי מעל 44,000
תושבי ב 32יישובי שייכי למוע"ה ,מטה בנימי
נחשב למטה חז.
מה היא התכנית לחמש שני הבאות?
ברב היישובי אי תכנית לטווח ארו ולו אפילו לשנה.
אני מתכוו ללוות כל ועד מומי להכנת ת"יב שנתי
ולטווח יותר ארו ע תכנו לפיתוח היישוב ,החינו
והביטחו.
הוא יית תמיכה לכל וועד ע“י ייעו /של אנשי מ"וע.
כל התכניות יובאו לדיו למוע"ה וע אישור התכניות
המוע"ה יכי התכנית הרב שנתית וע הת"יב הדרוש.
בנושא חינו& ,מה הוא מתכנ לייש?
במוע"ה יבנו תוכניות לנוער מעל כיתה ו‘ ,אני רו"ה לפתח
חוגי יחד ע הנוער ולהכי את דור ההמש ביישובי
שיהיה לה חיבור לאר /ישראל.
אבי רואה מ"יי עוד נושאי שה חשובי ושיש
לפתח באזורינו וה :תיירות  ,מרכזי תעשייה ,ופתיחת
מכללה.
מה אתה מתכנ ביחס לרמת מודיעי?
בנושא גדר הפרדה אני חושב שיש אפשרות לשנות מיו
הגדר ול"ר עוד אדמות מדינה ליישוב .בנושא המווה
ליישוב אני מתכוו לתמו בפרויט ,וכמו כ לתת
יותר תמיכה לישיבה תיכונית ולנושא ביוב .הוא "יי
שבאחריות המוע"ה החזת מערכת הביוב מחו /למגרש
כל דייר.
בהמש הוא התייחס לתפיד יו“ר מוע"ה ו"יי שבר"ונו
לתת יותר שיפות על מה נעשה במוע"ה במיוחד ניהול
הת"יב .בתפידו כסג היו“ר לא היו לו סמכויות לבי"וע
וההחלטות נתבלו באופ אישי ע“י יו“ר המוע"ה .כמו כ
"יי שבמוע"ה לא היה תכנו לטווח ארו ,בושי לשנה.
למה ביישובינו לא מרגישי את המועה?
אני רו"ה לשנות רמת השירותי הניתני על ידה ולשנות
ההרגשה היימת עד כה .אני ידרוש מכל יישוב לבוע
התכנית שלו ,היישוב יבע סדר עדיפויות והמוע"ה,
בעזרת יוע"י ,ילווה כל ועד יישובי .יתיימו פגישות
בתדירות של מינימו פעמיי בשנה בי מטה המוע"ה
והוועד המומי למעב בי"וע התכנית.
נפרדנו מאבי רואה ע איחולי לה"לחתו בבחירות
הבאות.

ב .הבחירות לניג היישוב במועה

במעטפה המיועדת לבחירת נ"יג היישוב במוע"ה יש
להכניס את הפת שעליו רשומי הש והאותיות של
הרשימה של נ"יג היישוב )וסגנו( למוע"ה .האד הנבחר
לתפיד זה מיי"ג אותנו במוע"ת מטה בנימי והוא בע"
המיועד לשמור על האינטרסי שלנו במוע"ה.

ג .הבחירות לראש המועה

במעטפה המיועדת לבחירת ראש המוע"ה יש להכניס
את הפת שעליו רשומי הש והאותיות של אחד מ
המתמודדי לתפיד ראש המוע"ה .השנה מתמודדי
על תפיד זה שתי אנשי .אי "רי לומר עד כמה תפיד
זה חשוב .ראש המוע"ה הוא הובע בסופו של דבר את
אופ ה"את הת"יבי ליישובי השוני .מאז הו
היישוב ולאור כל שנות יומו יפחה אותנו המוע"ה
ולא ה"תה לנו את הת"יבי המגיעי לנו על פי גודלנו.
לפיכ "רי כל אחד ואחד מ התושבי לבחו היטב
את בחירתו לראשות המוע"ה ולראות מי הוא המועמד
הטוב ביותר בשבילנו .כוח ההשפעה שלנו גדול ביותר
מכיוו שמבחינת מספר בעלי זכות הבחירה אנו היישוב
השלישי בגודלו במוע"ה .חשוב שנתאחד סביב מועמד
אחד ושהרוב המכריע ביישוב י"ביע בעדו .א מועמד זה
ייבחר לראשות המוע"ה אי ספ שהעובדה שהוא זכה
כא לתמיכה מסיבית תשפיע על יחסו ליישובנו.

אל תשכחו!
יו שלישי ,י"ז בכסלו 27 ,בנובמבר
יו חשוב לעתידו של היישוב!
בואו להביע! זו זכותנו וחובתנו!
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עוד יפוח יישובי מערב בנימי ויישובי ה"ה של
המוע"ה.
המת ארבע המנהלות האזוריות תהווה
כתובת רובה לתושבי ולמנהיגות המומית
בכל יישוב ,וראשי המנהלות ייחו אחריות
לידו הפרוגרמות ותכניות העבודה היישוביות
והאזוריות .המוע"ה חייבת להתחיל לבל
אחריות על הנעשה בישוב.
על ראש המוע"ה ומחלת החינו לעמוד לימי
הישיבה התיכונית האזורית "נר תמיד“ המחנכת
את ילדינו לתורה ויראת שמי .על ראש המוע"ה
ו"וותו למ"וא כל דר י"ירתית
להרחיב את הישוב בשטחי
הפנויי ,כולל בשכונת "נופי
חשמונאי“ .זו חובתו הבסיסית של
ראש המועצה כלפי תושביו.
אי זו הבמה לפרוש את מ"ע
הבחירות בכללותו ולה"יג את
תוכניות העבודה המפורטות
המרכיבות את חזו השינוי
בבנימי .אני פונה אליכ כי אני
מאמי ביישוב שלכ וביכולת
שלו להיות הרבה יותר ממה
שהוא היו .את ,שנמ"אי
בשער המערבי לחבל בנימי,
מהווי את הגשר שלנו למימוש
החזו שאותו אני מ"יב :הפיכת
בנימי לחל בלתי נפרד ממדינת
ישראל .מרבית אנשי חשמונאי
נמ"אי מבחינה דתיתערכית
ע יושבי ההר ,א שותפי מובילי בחיי
המעשה ע אנשי החו.
את השינוי הגדול לא אוכל לב"ע לבד ,אני זו
לתמיכתכ ולעזרתכ.
האזור שלנו יר מאוד לליבי .בתפידיי השוני
כראש פורו יישובי מערב בנימי בנינו תוכניות
פיתוח אזוריות של"ערי חל לא התממש.
בתפידי כמנהל בכיר במגזר העיסי וכסמנכ“ל
בחברת הייט למדתי שבאמ"עות ה"בת חזו
ויעדי וחתירה מתמדת למימוש נית הגיע
להישגי כבירי.
אני מאמי בכוחנו המשות לה"עיד את בנימי
לדר חדשה ולטפל ג בכל אות התחומי
בה הוזנחת לאור השני .א נשב ב"ד ונית
לדברי להתנהל כפי שהתנהלו עד היו  -לא
ירה דבר .א נפעל לשנות  -בעזרת ה‘ נעשה,
ונ"ליח.
˘¨ÌÎÏ
ıÈÓ È„Ú

תושבי חשמונאי הירי.
את חיי ביישוב נפלא .השכלת לבנות הילה
חזה ,מוסדות חינו מבושי ואיכותיי,
וחזות יישוב נאה.
אול כמתבונ מ ה"ד וכשכ שלכ ממערב
בנימי אני חייב להעלות את התהיה  מה מכל
אלו נבנה בזכות המוע"ה האזורית ,ומה מאלו
מורו באנשי הנמר"י והאיכותיי שה ס
כל המרכיבי של חשמונאי?
הא המוע"ה ה"עידה את
היישוב דימה? נתנה בידיו
כלי ל"מיחה וביסוס?
המ"ב כיו הוא שיישוב
גדול כחשמונאי ,המעשיר
היטב את ופת המוע"ה
של
המסי
מתשלומי
התושבי ,לא מבל את
מה שראוי שיבל ברמה
המוני"יפאלית הבסיסית:
מווה הנשי שהובטח וא
תוכנ ,טר הו; ה"חנה
העולה מנחל מודיעי בגלל
הביוב הזור ,מטרידה חל
גדול משכונות היישוב; אי
פתרונות מתאימי לזוגות
ה"עירי בני דור ההמש של
היישוב ,המבשי לבנות
בית בחשמונאי ל"ד הוריה; לא נבנו ביישוב
מתני ספורט ופנאי דוגמת בריכת שחיה ,אול
ספורט או מועדו גיל הזהב ,תחושת הביטחו
מעורערת והפרי"ות לבתי הפכו לעניי יומיומי.
אפילו בית עלמי בחשמונאי  -עדיי אי )נשמע
מוזר ,אבל ג זה חל מביסוסו של יישוב( .ואלו
ר דוגמאות.
את "ריכי לדרוש ,ולבל ,את המגיע לכ
בדי ולא בחסד.
אני סבור שאפשר ו"רי ומגיע לכ יותר :יותר
שירותי הילה ודת ,יותר ביטחו ,יותר "מיחה.
יש "ור בתפישה חדשה של ניהול המוע"ה :מת
תשובות בזמ אמת למ"וותיה של התושבי
)למשל ,בכוונתי להי מוד פניות ה"יבור ,106
שיית מענה לכל בעיה מוני"יפלית תו מחויבות
ללוחזמני "ר( ,מת תשומת לב לפרטי
הטני ,הטמעת גישת " Civil Servantמשרתי
"יבור“ ברב עובדי המוע"ה ,חלות משאבי
שוויונית בי האזורי השוני של המוע"ה  ולא
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התמודדות כניג תושבי חשמונאי
למועת בנימי

מאת אדמונד חסי
בעוד מספר שבועות ייערכו הבחירות לראש מוע"ת מטה
בנימי ,לוועד המומי ולנ"יג היישוב למליאת המוע"ה.
חשבתי שאוכל לתרו את חלי ליישוב כנ"יג תושבי
חשמונאי למוע"ה.
בדר כלל הנ"יגי למוע"ה ולוועד המומי מ"יגי מ"ע
מרשי לגבי התוכניות העתידיות אות ה מתכווני
לב"ע במידה וה ייבחרו.
ל"ערי ,שה מאד כמועמד היישוב למוע"ה להתחייב לגבי
פרויטי ספ"יפיי או ת"יבי ייעודיי שהמועמד
ישיג ליישוב )וא לעמוד בהתחייבויות.(...
נ"יג היישוב במוע"ה הינו אחד מ 33נ"יגי החברי
במוע"ה .לעניות דעתי עליו לפעול בפשטות וביעילות

לטובת היישוב בפרט ולאזור מערב בנימי בכלל.
ר"וי שהנ"יג יהיה שות לא ר בישיבות המליאה
אלא ג בועדות חשובות ובפורומי מ"ועיי ,שכ
במהל העבודה במוע"ה עולות הזדמנויות ,מורות
ת"יביי שנית לנ"ל ,פרויטי ומיזמי שבחל
יתאימו לתושבי מערב בנימי וליישוב שלנו בפרט.
על נ"יג היישוב להיות שוב וערני להזדמנויות אלו ולתעל
אות לרווחת התושבי במידת האפשר.
מנגד ,במידה וליישוב ,למוסדות החינו ,לבתי הכנסת
או לועדות המ"ועיות יעלו "רכי שוני ,אשמח להיות
המענה לכ ואשתדל להשיג את המסימו עבורכ
עבורנו .ברשותכ ,אמנע מהבטחות שווא ומה"הרות
פורמאליות שיאכזבו אתכ ואותי .אבטיח להשתדל,
ללחו ,/לפעול ולד ובעזרת ה +נעשה ונ"ליח כול
ביחד.
תודה על אמונכ,

חברי הרשימה

יח הרטמ ,רפי ברזני ,יח שטיינברג ,איל ברייטברט ,ר רימ ,גלעד אבינוע ,שוי הולנדר ,לאה מדעי ,בי
ברנר ,מאיר בנטולילה ,יאיר חברוני ,מישל פלנסי ,יונה שרוני ,נעה לאש ,יעב ב דרור ,אלו ב דוד

מע לבחירות לניהול הוועד היישובי הוא:
חינו&

ידו כל מוסדות החינו בישוב למ"וינות וערכי הולמי ,באמ"עות פעילות נמר"ת מול משרדי
הממשלה והמוע"ה ,להבאת ת"יבי למוסדות.

נוער

ההתייחסות לנוער בסדר עדיפות עליו ,טיפול באמ"עות אנשי מ"וע.

דת

שמירה של ה"ביו הדתי של הישוב וחיזו והרחבת הפעילויות התורניות.

בטחו חו+
פני

שינוי בתפיסת הביטחו שיית מענה תי יותר בשני תחומי:
א .מ"יאת פתרונות להגברת בטחו הפני ע דגש על פרי"ות לבתי ,ע"מ לבל רמת בטחו בסטנדרטי יותר
גבוהי.
ב .תוספת אמ"עי לאיומי ביטחוניי מבחו./

ליטת עליה
חברה:

א .תשומת לב לליטת העולי החדשי לתו החברה הישראלית בכלל והישוב בפרט ושילוב בעשייה בישוב.
ב .ידו פעילות חברתית בי כל ההילות בישוב.

דור המש&

פעילות לאיתור רעות להרחבה ולבניה למשפחות "עירות .עידוד לבניית גיבוש חברתי לזוגות ה"עירי.

תרבות
וספורט

א .שאיפה להמת אול תרבות ,אול ספורט וספריה.
ב .ארגו פעילות עבור הנוער והאוכלוסייה הבוגרת ובכלל זה פעילות ייחודית עבור הגמלאי.

מנהלה

א .שר ופיוח ישיר על עבודת המזכירות תו שיפות מלאה וישו החלטות הועד.
ב .הידו השר בי המזכירות וחברי הועד ,ובי תושבי הישוב.

פיתוח

א .המש פיתוח הישוב תו שיתו פעולה ות"יבי מהמוע"ה:
סידור "ומת הכניסה לישוב ,סלילת כביש הטבעת ,סיו פיתוח שטחי ירוי ואחזת היי.
ב .שאיפה לבניית מבני "יבור :מווה ,בריכת שחיה.
ג .לוודא שכספי מס מבני "יבור יופנו כול לישוב.

איכות סביבה

שיתו פעולה ע יישוביי הסביבה לפתרו בעיית היתושי והביוב
ועמידה על טיפול סביבתי כולל.

אחריות
לאומית

טיפוח תודעת אחריות כלפי הישובי סביבנו  -להיות נכוני לסייע
לכשיידרש.

מי נמא בראש הרשימה?
יח הרטמ תושב היישוב מעל  16שנה .ההוא כיה כיו"ר הוועד להמת בי"כ רמת
מודיעי על ש גלנווד .גבאי הבי"כ בשלוש דנ"יות .מתנדב מג דוד אדו כבר  13שנה
ומארג התרמות ד בישוב .היה חבר הועד המומי מ  1997עד  .2002פעיל להשגת
ת"יבי ממשרדי הממשלה ומתורמי המחו /ליישוב.
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מתפידה של ועדת הדת לפעול מתו מגע מתמיד ע הרב
ולראות שכל "ורכי היישוב בעניי החשוב הזה אכ נעני.
 .7נוער :ילדינו ה עתידנו! אי יר לנו מה! עלינו לעשות
הכול כדי להבטיח שמעשיה ידועי לנו ושניתנת לה מלוא
האפשרות לפעול בכיווני חיוביי .אסור לנו להזניח
ולהניח לה ללכת בטל.
 .8ספורט :נשמה בריאה בגו בריא .הספורט חשוב לכולנו,
נוער ומבוגרי כאחד ,ורשימת יחד תשי עליו דגש מיוחד.
די להזכיר בעניי זה שהיישוב שלנו זכה בכמה וכמה פרסי
ומדליות .בתחו זה נותרו עדיי כמה פרויטי שלא
הושלמו ובה המת מגרש טניס ומגרש כדורגל ,בניית
מגרש כדור בסיס )בייסבול( ,סלילת שביל מיוחד להליכה
ורי"ה ועוד  -כול פרויטי חשובי שרשימת יחד תביא
להשלמת.
 .9השר של היישוב ע המועה :לאור השני היה השר
של היישוב ע המוע"ה רופ ביותר .בשני האחרונות א
לא נהנינו מכל נ"יגות רשמית במוע"ה ,נ"יגות שאנו זכאי
לה .רשימת יחד תעבוד בשר הדו ע המוע"ה ותוודא
היטב שאנו מבלי  -לכל הפחות  -את כל אשר אנו זכאי
לבל.
 .10היחסי בתוכנו :רשימת יחד רואה לע"מה מטרה ברורה
לי"ור יתר הרמוניה ואחדות ביישוב .הוועד בראשותה של
רשימת יחד ישיע את מלוא המאמ"י בעניי זה וישא
להעמיד את היישוב חשמונאי דוגמה וסמל ליישוב שכל
תושביו ,ילידי האר /ועולי ותיי וחדשי ,פועלי כול
יחד מתו אחדות ושיתו פעולה פורה ופרודוטיבי.
 .11התנדבות :רשימת יחד מאמינה שיש לעודד ביישוב רוח
של התנדבות ור"ו לעשות .דבר זה נית לעשותו בדר של
הענת סמכויות לכל מי שבאמת רו"י לעשות ומאמיני
שאי להסתפ בדיבורי על מה שיש לעשות .רשימת יחד
תי ועדות נוספות ,ותושבי אשר יר"ו ליטול בה חל
יבלו את מלוא הסמכות לבי"וע בפועל תו גיבוי מלא של
הוועד המכה .רשימת יחד א תפיד על מת גישה ישירה
של התושבי אל הוועד.
 .12איכות חיי :יש לנו מלוא המשאבי לעשות את
חשמונאי מו ני ,היגייני ובריא .הוועד בראשותה של
רשימת יחד מעמיד לו למטרה להגשי זאת על ידי טיפול
בלתי מתפשר בכל הבעיות שבתחו איכות החיי והסביבה
 הביוב ,נייו היישוב ,אחזת הכבישי והרחובות ,טיפול
במפגעי וענייני רבי נוספי .אנו נעודד העלאת רעיונות
ושיתו התושבי בעניי זה ונפעל לשיפור פני היישוב מכל
הבחינות לרווחת התושבי כול.

חברי הרשימה

שמואל בלי ,+יריב אהרו ,איל ב דוד ,נוה גלבנד ,מר
וישלבאו ,אדיט אפשטיי ,ישראל פלדמ ,רינה טובר,
רונדה לויד
רשימת "יחד" מבשת לשת את התושבי במספר נודות
עיריות בה תדאג לייש אות:
 .1שיפות וניהול תי :אחת המשימות המרכזיות של
רשימת יחד היא לדאוג לניהול תי ,יעיל ושו של היישוב.
רשימתנו תדאג להי בו"ה טנה אשר תפח על הניהול
השוט תו מת עזרה ל"וות היי ,ואשר תדרוש מהמוע"ה
אחריות על ענייני שוטפי ,תו נתינת מענה לכל תושב
ותושב .כ ,למשל ,נדרוש כי נ"יגות מהמוע"ה תגיע ליישובנו
אחת לשבוע על מנת להיפגש ע תושבי שיש לה ענייני
המ"ריכי את טיפול המוע"ה תו ריכוז פניותיה ,בדיה
ונתינת מענה לה.
 .2מיסי :רשימת יחד מתנגדת להעלאת מיסי בכל
"ורה שהיא .אנו סבורי שנית לגייס כספי ה באר /וה
בחו"ל .יש לדרוש ת"יבי מ המוע"ה ומ הגופי השוני
במשרדי הממשלה .כספי מחו"ל נית לגייס באמ"עות
הנ"חת יירי לש בי"וע פרויטי שוני כגו גני
"יבוריי ,מגרש טניס ,אול ספורט ,מרכז הילתי ,בריכת
שחייה ועוד.
 .3חינו& :רשימת יחד רואה חשיבות בשיתו פעולה הדו
יותר ע ביה"ס הממ"ד היי וכ ע ישיבת נר תמיד ,תו
בדיה והטיית אוז שבת לבעיותיה והושטת עזרה עד
כמה שנית .אי כל סיבה שבתי הספר ביישוב כשלנו לא
יעמדו על הרמה הגבוהה ביותר ,וא אי הדברי כ ,עלינו
לבדו מדוע ולשפר את הטעו שיפור.
מתפידו של הוועד א לעוב אחר רמת ואיכות של גני
הילדי הרבי ביישוב.
 .4ביטחו :רשימת יחד סבורה כי לתושבי זכות בסיסית
להרגשת ביטחו ה בבתיה וה ביישוב בכללו .ועדת
הביטחו חייבת לבל סמכויות של ממש כדי להבטיח זאת.
יש להשיע מאמ"י רבי יותר לש מיגור תופעת הפרי"ות
לבתי ותופעות וונדליז שהיישוב סובל מה.
 .5פיתוח :עלינו להשיע מאמ"י לא ר בפיתוח כי א
ג באחזתו ובשמירה עליו באופ שוט .א לא נתחז
כהלכה את היי אנו עלולי לאבד תו שנהשנתיי את
תו"אות הפיתוח הנאה שבו"ע בהשעה של מיליוני .עלינו
לבוע ברורות מה ה תוכניותינו לשנה הבאה וא לחמש
ועשר השני הבאות .רשימת יחד א רואה מתפידה לדאוג
להגדלת מספר מומות החניה ומעברי הח"ייה ביישוב,
לדאוג לשיפור התמרור ועוד.
 .6שירותי דת :אנו חיי ביישוב דתי ,והוועד  -באמ"עות
ועדת דת " -רי לראות ע"מו אחראי לעודד פעילות בתחו
חיי הדת שלנו .ועדת הדת "ריכה לראות ע"מה פועלת
בשר הדו ע בתי הכנסת השוני ביישוב ולעודד יותר
ויותר שיעורי והר"אות ההולמי את "ורכי התושבי
כול .יישובנו נתבר ברב שכל יישוב היה רו"ה להתבר בו.

מי נמא בראש הרשימה?
שמואל בלי :+ב  ,54אב לחמישה ילדי וסב לשני
נכדי,מתגורר ביישוב זה 19
שנה .מנהל הו"את ארטסרול
מסורה ,יו"ר ועד בית הכנסת
"רמת מודיעי" )"גלנווד"( ,חבר
הוועדה המרכזת של מפלגת ליכוד,
חבר בלשכה מפלגת הליכוד וחבר
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הוועד המנהל של חטיבת דוברי
האנגלית בליכוד.

יעב טאוב ,פנחס נדב ,שייע מרילוס ,גאולה פלח,
שלמה תמ ,יח מושכל ,בייה כה ,ריי פאולי,
בני דולנסי

באינטרנט ובלוח המודעות של המזכירות ,חו /ישיבות
הנוגעות בבעיות אישיות ובנושאי בטחו מסווגי .הוועד
יאפשר השתתפות התושבי בישיבות.
נושאי משרה בישוב :הוועד ידאג להגדרה ברורה של כל
נושאי התפידי ומשרות בישוב ויבעו נהלי עבודה
בהתא.
פיתוח הישוב :הוועד ידרוש מהמוע"ה לשפ /את כביש
הטבעת ולסיי את סלילת הכביש לגני מודיעי  .כמו
כ ,הוועד ידאג להמש פיתוח השטחי ה"יבוריי
בישוב ,טיפוח היי והוספת ע"י ודשאי במומות
החשופי; ה"בת תמרורי תנועה בישוב ו"יו שמות;
הגדלת מועדו הנוער והמת בית תרבות למבוגרי;
הגדלת האמפיתיאטרו שיכיל את כל תושבי הישוב;
המת ספרייה "יבורית במו נגיש לכלל התושבי;
המת בריכת שחייה ואול ספורט בחשמונאי; הוועד
יחפש פתרונות אפשריי לחנייה בשטחי ה"יבוריי
ה"מודי לכביש הטבעת.
נ"יג הישוב במוע"ה :הוועד יהיה בשר הדו ע
נ"יג הישוב במוע"ה; יזו העלאת נושאי במליאת
המוע"ה בנושאי השורי לישוב; ויהיה מתוא ע
נ"יגנו במוע"ה לגבי ה"בעות במליאת המוע"ה .ישיבת
נר תמיד :הוועד ידאג לדו שיח מתמיד ע הנהלת
הישיבה כדי להבטיח את האינטרסי של תושבי
הישוב ואת מעורבות הישיבה בחיי ההילה בישוב.
חינו :הוועד ידאג לפיתוח מומות בילוי ועיסו
לנוער וידאג לנתב את הנוער לאפיי חיוביי לטובת
ההילה.
מוע"ה מומית :חברי הוועד יעשו מאמ"י להתנת
ממוע"ת מטה בנימי בשאיפה להי מוע"ה מומית
באזורנו.
המי וביוב :ועד הישוב ידאג להמת "מפעל מי וביוב“
בישוב )כס שמיועד להחזת "נרת המי והביוב(.
דת :הוועד ידאג למלא את כל "רכי הדת לשביעות ר"ו
כל התושבי ,כולל בו"ות טנות בנושא בתי כנסת
וידאג להי מווה לנשי וגברי בישוב.
פינת חי :הוועד ידאג להמת פינת חי.

מע לבחירות לניהול וועד היישוב הוא:

מי נמ"א בראש הרשימה?

בס"ד
טז +מרחשוו התשסח+

)(28/10/07

ברכה והמלה

לפני כחודש ימי נפגשתי ע מר שמואל בלי /הי"ו
המתמודד בבחירות לוועד הישוב .בפגישה זו ה"יג
מר שמואל בלי /את עירי מ"עו לבחירות ,כמוב
מעבר לטיפול בענייני השוטפי והמש פיתוח
הישוב ,וה:
התמדות במענה הול לענייני הנוער בישוב,
§
מתו מגמה להגיע להישגי גבוהי ונעלי ,כראוי
לנוער האיכותי שלנו ,בשת ערכי רחבה.
חיזושריהגומליותאויעדיבימוסדות
§
החינו בישוב לבי ועד הישוב.
פעילות מוגברת להגדלת ההשעות של
§
המוע"ה האזורית בישוב ,אשר עד כה היו מזעריות,
עד כדי תחושה של "ב חורג".
עידודוהגברתההתנדבותה"יבוריתוההילתית
§
ברב תושבי הישוב.
מניעה של העלאת המיסוי על התושבי ,אשר
§
בלאו הכי הינו גבוה ביותר.
אי כל ספ כי מ"ע זה חשוב מאוד ונוגע בענייני
המרכזיי אות יש לד בישוב .אני מבר את
מר בלי /ואת ה"וות שאיתו ,שהב"ה י"ליח ביד
לממש את מ"ע ,לרווחת התושבי .כמו כ מפאת
חשיבות הנושא הראשו במ"ע שלעיל בעיני כמו
בעיני רבי ה"עתי לו את עזרתי בנושא זה.
בברכה רבה,
בוחני שמעו

חברי הרשימה

ביחס לתושבי :חברי הוועד יפעלו לטובת הישוב בתו
לב ובהגינות וחברי הוועד יהיו שובי לרחשי הלב של
התושבי.
מזכירות הישוב :חברי הוועד יפעלו לניהול כספי תי,
אמי ומדוי ,בכפו להוראת החו על פי הנחיות רואה
חשבו של הישוב ומבר הישוב .כמו כ ,חברי הוועד
יפעלו לניהול גלוי ובהיר ,באופ שכל תושב בישוב יוכל
לבל ולהבי את המידע המ"טבר בהנהלת החשבונות
של הישוב .יהיה פרסו ר"י של סיכומי ישיבות הוועד

יעב טאוב :תושב היישוב מ  .1987בי היתר,
הוא אחראי לסלילת כביש
הגישה ליישוב .הוא בוגר
ישיבה תיכונית ריית הנוער,
שירת ב"ה“ל כ"י ומפד
יחידה ולאחר מיכ היה מנהל
מח‘ טכנית במוע"ת מבשרת
ירושלי.
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חברי הרשימה
יוס 1אופנבכר ,דב גילאור ,אליוט יפה ,ג0ודי סיימו ,יונה
וורנר ,אברה עבודי ,דוד רוטר ,יהודה נובי ,יהודה
לאופר ,רו אסטרו ,1לואיס בר ,יעל ליזר ,רב מאיר
פרידמ
אנו ,אנשי כ לעניי  )כ( ,מעונייני ר בעתיד היישוב.
ביחד נגשי עתידנו ועתיד ילדינו .אנו
בעד שיפות בפעילות הוועד
בעד הרב והישיבה בישוב כגורמי חיזו להשפתנו
בעד הפעלה נמר"ת של הוועדות בהשתתפות חברי הוועד
ובאמ"עות תושבי
בעד שר בוע ע התושבי ,כולל היענות מסודרת לכל
פנייה ,הסברת השיולי שהביאו להחלטות הוועד
בעד ניטת יזמות התנדבות למע ההילה
בעד בלת פני חמה ,ליווי משפחות חדשות בישוב ,מת
תשומת לב לחיילי ולבנות שירות לאומי תושבי
היישוב
בעד הפעלת תכניות חברתיות ענפות עבור תושבי היישוב
כולל ילדי ונוער ביישוב
בעד חיזו בני עיבא ותמיכה בפעולות ילדנו
בעד עידוד יוזמות חינוכיות בביה"ס ובישיבה כגו הפרדת
כיתות גדולות או בעייתיות ,הוספת שעות ,תכניות,
חוגי ויוזמות חינוכיות משלימות ,עזרה ת"יבית
לביה"ס לרכישת עזרי לימוד
בעד ידו יזמות תוכניות דתיות ותרבויות ביישוב ,ערבי
לימוד ,בימה בועה לשעורי והר"אות ע"י מר"י
ואנשי "יבור בולטי ,ידו חוגי תורניי לבני
ולבנות
בעד הגדלת רמת הבטיחות ביישוב ,שר בוע ור"ו
יותר ע המשטרה ומשמר האזרחי ,ושר ע כוחות
הביטחו בניסיו לשפר את מיגו היישוב ,רכישת אמ"עי
מיגו ,התנת מכשור לחז הסדרת הכניסה והי"יאה
מהיישוב ,וכמו כ שיפור מ"ב הביטחו בכבישי היישוב
בעד מאב חסר פשרות) ,כולל משפטי( ,כנגד אי השתתפות
מודיעי עילית )גני מודיעי( בהו"אות הביטחו
בעד המש פיתוח היישוב באופ מבור למע איכות חיי
טובה יותר לכולנו
בעד ניוי מגרשי ריי באופ מסודר
בעד תחזוה נאותה ובועה של שבילי ,מדרכות ,ספסלי
חדשי וישני
בעד שיפור ייטנות הילדי בי/
בעד וועדת איכות סביבה שתדאג להלח במפגעי
סביבתיי ותדאג א להבאת מתני מיוחדי
ואכסו מיכלי פלסטי ,נייר וכיו"ב
בעד שט שלווה וביטחו לתושבי חשמונאי
הישוב בתנופה! הישוב הרבה יותר יפה מבעבר! אל תעמדו
מ ה"ד!
תרמו ממר"כ ויכולתכ להגשמת עתידנו ועתיד ילדינו
ה"ביעו כ
מי נמא בראש הרשימה?
יוס 1אופנבכר כל החיי היה מנהיג ומנהל .בחשמונאי
הוא גבאי בבי"כ על ש גלנווד .יחד ע אשתו אביבה
מארג באופ שוט אירועי וה"גות לכלל תושבי רמת
מודיעי .הוא בעל תואר שני בפסיכולוגיה ,היה נשיא יבנה
בישיבה אוניברסיטי  ,יש לו ניסיו בחינו ובניהול.

משולח המזכירות

מאת מוטי רוזיליו

תחנת הסעה ב"ומת שילת
בנימי
המוע"ה האזורית מטה
ש י ל ת
שיפ"ה את תחנת ההסעה ב"ומת
וסמנה אותה כתחנת
הסעה לתושבי בנימי
ובכ מוי להל על
תושבי המבשי
טרמפי
לתפוס
ליישוב.
בחירות
לאחר הגשת
אנו
הרשימות
מאחלי ה"לחה למועמדי ובתווה לבחירת נבחרת
טובה שתמשי ותד את היישוב.
הבחירות יתיימו כאמור ב $י“ז כסלו תשס“ח
) .(27$11$2007ביישוב יו"בו  3לפיות במועדו הנוער.
פרטי וחלוה ללפיות יפורסמו במועד מאוחר יותר,
סמו למועד הבחירות.
היטל פיתוח
 כפי שאובטח בחודש נובמבר  2007אנו נזכה את
חשבונות התושבי ב  11,6למטר בנייה בהיטל
הפיתוח.
 מאיד חייבי בעד הפרטי על פי גודל הבית
המעודכ.
 מופ"י שמועות הממלי"י לתושבי לא לשלוח
את ההפרשי מכ מיני סיבות שאי לה על בסיס
ור גורמי לנזי ולהו"אות כספיות מיותרות ולכ
אני ממלי /למי ש"רי הסברי ואינפורמ"יה לפנות
אלי ולהסדיר את התשלו בהד.
שיפו /כביש הטבעת
 בלנו ת"יב בס  250.000מהמוע"ה לשיפו /כביש
הטבעת .הועד החליט לה"ות סכו נוס ובכ לשפ/
את ח"י הכיש ה"פוני ,מהכיכר הראשונה ועד לכיכר
השנייה.
 העבודה תתחיל בעוד שבועיי ,מועד מדוי נפי/
סמו לבי"וע.
 בזמ העבודה התושבי מתבשי לא להחנות את
הרכבי בכביש ולהשתדל להמעיט הנסיעה באזור
העבודה.
תאורה שלב ב‘
בימי אילו הותנו עמודי תאורה במסגרת פיתוח
שלב ב‘ .אני מווה שתו שבוע התאורה תחובר לזר
החשמל.
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מתי?

מאת אתי דביר
כמידי שנה ,ג השנה ,נרתמו תלמידי כיתה י“ב לאסו
סכומי כס על מנת לעזור לתלמידי נזי ,במימו
המסע לפולי שהוא אחד מגולות הכותרת של הישיבה.
על מנת שכל תלמיד המעוניי ,ל"את יוכל לעשות זאת.
השנה הגדילו החבר‘ה לעשות.
הפעילות שלה התחילה כבר ביו ירושלי האחרו ,בה
ה מכרו בערב מרגש שנער במגרש,
כיבוד ושתייה.
לאחר מכ ה אירגנו יריד מכירת ילוטי לבית הספר,
וזכו להכנסות נאות.
שבוע לפני ראש השנה ,לאחר הכנות וטירחה רבה ,נער
"יריד חו"ות חשמונאי“ .כל העשייה האירגו והתכנו,
הטלפוני והתיאומי ע אנשי המכירות ,השולחנות ,
המוזיה ,הכיבוד ועוד ועוד ,הכל התב"ע ביוזמה אישית
מבורכת ומו"לחת של תלמידי השמינית..
עוד לא ת היריד ,וכבר המוח הודח שלה חשב על
רעיונות נוספי ,והפע ב"ורת "הופעה“ של מספר
להות חסידיות שאהובות על הנוער )"פרה אדומה“ ,
"עבות“ ושלמה כ .(/חברי הלהות הגיעו בהתנדבות
מלאה ,מלבד סכו ט אשר שול בתו הערב לחל
מ הנגני  .וכל זאת על מנת לתרו ולעודד את בני
הנוער הנפלאי האלו .הרווחי מכל האירועי האלו
היו בהחלט מכובדי.
וכמוב אי לא? ג השנה כמדי שנה ,ה נכנסו ג
לפרויט של מכירת ארבעת המיני.
נחמד היה לראות את מעבדת הישיבה ,רוחשת תלמידי
המארגני את ארבעת המיני בסדר מופתי ומבוגרי
ובעלי בתי ,אשר באו לבדו ,לבחו ולנות את ארבעת
המיני שהוזמנו מראש.
רוב תלמידי המחזור י"או אכ למסע פולי ,כשבועיי
לאחר סוכות )מספר תלמידי מ"ומ" החליט לא ל"את
מסיבות שונות א לא כספיות( .על החוויות הרבות
שלה מש ,מ הסת עוד נשמע .וא יהיה לה זמ,
אני מניחה שה יתכננו ג דברי נוספי על מנת לעזור
לזולת  .ביור כיתה ללא הפסה! כמה טוב שאת המר/
והאנרגיה שלה ,ה מפני לאפיי כל כ חיוביי.
נאחל לה בה"לחה רבה והמש עשייה ברוכה ג
בעתיד..

ביו ראשו א‘ כסלו בשעה 17:00

איפה?

באול של בית הכנסת הספרדי

כללי השתתפות:

לומדי את החוברת לחידו בהתא לגילכ
נית להשיג במזכירות בית הספר או בבית משפחת
בוחני.

שימו לב!

החידו לשכבה ה"עירה ,יכלול שאלות בכתב בלבד.

מי זוכה?

כל משתת יזכה בפרס!
פרסי ירי ער יחולו לבעלי הישגי גבוהי ולזוכי
ב 5המומות הראשוני

פתיחת השתלמויות תשס"ח
לעובדי הוראה בנימי בית$אל
השתלמויות גננות :מתמטיה וחינו גופני יו א‘ ט“ז
חשו  28.11במכללת ליפשי/
בשעות . 16:0019:15
בית מדרש לגננות  -יו ג‘ י“ח חשו  30.11בפסג“ה
בשעות .22:15 19:00
מורי/ות :מדעי  -יו ג‘ י“ח חשו  30.11במוזיאו
המדע בירושלי בשעות 19:15 16:00
חינו לשוני  יו ג‘ י“ח חשו 30.11בפסג“ה
בשעות 16:0019:15
אר /בנימי יו ג‘ י“ח חשו  30.11בפסג“ה
בשעות 19:0022:15

ע“י סא“ל  -במיל :רפי חתוכה
כל מי ששעתו פנויה בשעות הבור ,גברי ונשי מכל
המגזרי ,מוזמני להשתת בהר"אות על ספר שמואל.
בהמש יתיימו סיורי ששורי לנושא .מומל/
להגיע להר"אות ע תנ“ .מוגש כיבוד ל .בשעה טובה
ומו"לחת המפגש הראשו התיי במועדו נוער בי‘ מר
חשוו.
מתי? בימי שני בשעה  9:00בבור.
היכ ? במועדו נוער
לפרטי נוספי נית ל"ור שר ע "יונה שרוני:
9761824
יישר כוח ל"יונה על היוזמה והארגו!
נא לה"טייד בתנ“
הישיבה בנפרד
* מומל /בחו

מידי יו שלישי מתיימי שעורי לנשי מפיה של
רחל לוינגר משעה  ,20:30מלווי בדפי מורות.
היכ :התירוש  ,32מש‘ חכי
· מומל +בחו
פרטי נוספי א"ל שרה טאניס9760771 :
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המת מווה טהרה ה לנשי וה לגברי
בתוספת בריכת לטבילת כלי
מאת יוס 1כ+

ההרשמה ל"הרו "עידית" נמשכת.
ה"הרו כולל:
 .1ה"הרו מיועד ילדי הגני ולילדי בית הספר עד כיתה
ג‘.
 .2ה"הרו מתיי בג תמר משעה  13:20עד שעה .16:00
איסו מתב"ע מכל גני הישוב ובית הספר ללא תוספת
תשלו.
 .3לוח החופשות של זהה למתכונת של מעונות היו של
וי"“ו ונעמ“ת בהתא להנחיות משרד הרווחה .תוספת
של כ  20ימי פעילות בשנה )ללא תשלו נוס(
 .4לילדי מוגשת ארוחת "הריי בשרית או "מחונית
חמה ומגוונת יחד ע תוספת פחמימות וירות טריי
ומבושלי וינוח אחר ה"הריי.
 .5רכזת ה"הרוני  -מ"ועית ומנוסה בשיתו ע "וות
הסייעות מבטיחה תכנית מגוונת ומעשירה.
לפרטי נא לפנות:
אי"י פומרנ,0528285920 - /
עידית פומרנ039080115 / 0522748343 /

להל העת המכתב ששלח מר יוס כ /לוועד יישוב
חשמונאי ולמזכיר היישוב מר מ‘ רוזיליו ביו כ‘ אלול
תשס“ז )(030907
הנדו :בשה חתומה ע“י  150ראשי משפחות רמת
מודיעי להמת מווה טהרה ה לנשי וה לגברי
בתוספת בריכה לטבילת כלי
 .1בהסתמ על מכתבכ מ א‘ אדר תשס“ז19.02.07 ,
תו“ש " 2750העות לפרויטי“ אני מתכבד להגיש
בזה רשימה חתומה ע“י  150ראשי משפחות ביישוב
חשמונאי )רמת מודיעי בלבד(.
 .2יודגש ,שהחתימות הושגו על ידי בעמל רב בשל הושי
להשיג את התושבי אשר יו"אי לתעסוותיה השכ
בבור וחוזרי מאוחר .דבר שהארי מאוד תופת
ההחתמה .למעשה כל יו השגתי חתימה אחת עד
שהשלמתי ל  150איש.
 3יודגש ,שלמעשה כל חתימה של ראש משפחה מיי"גת
יותר מחתימה אחת ,בהתחשב שג לנשי זכות חתימה.
 .4יודגש ,שע" העובדה שהשגתי  150חתימות של ראשי
משפחה מעיד על עובדה שהכמיהה של תושבי היישוב
להמת מוואות היא עזה ביותר ור"ונ שאכ יומו
מוואות ביישוב בדומה לבתי כנסת ופיתוח שהושגו
בכס "יבורי של תושבי היישוב ולא מבאות
ממשלתיות.

מאת יונה שרוני
בש נשות הישוב המשתתפות ביו השבת בשעורי "פרשת
השבוע“ ,אני רו"ה להודות לבית הכנסת "גלנווד“ על
האכסניה הנעימה שלכ .אנו מגיעות מכל "ות הישוב
במש שני רבות בכל מזג אויר ,ואי אנו מוותרות.
השעורי מתיימי כסדר בזכות האכסניה שמחכה
לנו כשהיא ממוזגת בהתא לעונות השנה.
על כ& תודתנו הרבה על הכנסת האורחי החמה ועל
המו שתמיד עומד לשרותינו.
תודה ענית לכל הרבני והמר"י אשר מוותרי על
שעות שינה מתוות למעננו.
בברכת "יגדיל תורה ויאדיר“
לנאוה כה $מזכירת הישוב
תודה מיוחדת על הזמנת המר"י מדי שבוע ועל פרסו
השעורי בבתי הכנסת .על העזרה הרבה ועל מאור הפני
בבי"וע כל משאלה ג מחו /לעבודה.
לרב מאיר פרידמ
תודה רבה מאד על ההר"אות המאלפות שאתה מעביר
במסגרת הספר "מסילת ישרי“ המתיי בבית משפחת
עוזרי יהודה ונעמי מגני מודיעי בכל יו שלישי בשעות
הערב.
תודה למשפחה הנפלאה שפותחת את ביתה למעננו
ומחממת את לבנו ברוח ובחומר.
כל הנשי בישוב מוזמנות לחת חל פעיל בשעורי
אלה .

 .5בש כל תושבי היישוב ג אלה שלא הגעתי אליה
אני מבש מכבוד הועד ומזכיר היישוב מר מוטי רוגיליו
לעשות כל אשר לאל ידו למע המת מוואות ביישוב
לאלתר וזאת מהיתרות )יתרות( כס מיותר שנותר בבנ
)רזרבות( של כספי היישוב ונ"ברו ועומדי לרשותנו
במוע"ה  -מטה בינימי .ר"“ב:
 .1חמישה גיליונות ע  150חתימות של תושבי היישוב רמת
מודיעי.
 .2העת מכתבכ מ א‘ אדר תשס“ז "ה"עות פרויטי“.
סימוכי מכתבכ מ  13.02.07תו“ש .2750
המכתב נתבל במזכירות ב 100907
העת :תושבי היישוב לידיעת אפי פלס ,גזבר המוע"ה מטה בינימי
ואבי רואה סיו“ר המע"ה

מאת לאה מדעי
בימי א +בשעה  ,02:03תתיי סדנא לנשי בת 21
מפגשי העוסת בבניית השר הזוגי מתו מודעות
ועבודה פנימית בהנחיית מיי דגני ולאה מדעי.
לפרטי בטל:+
לאה 089768076 :או 0523260979
מיי 029975196 :או 054891068
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THE DEVELOPMENT LAW –
INTRODUCTION By Shai Litt

the original calculation was faulty in this regard).
The new ordinance permits approximately 340
m2 and 500 m2 respectively. Single houses that
are on more than one two family lot are permitted
the “potential” of the sum of the lots.
The changes in the zoning ordinance roughly
double the “potential” taxable m2 in the Yishuv
under this development law, which would have
had the effect of halving the amount per m2 each
landowner would pay if the new zoning ordinance
were extant at the time the development law was
passed. But since the new zoning ordinance
was passed during the period the law is effective,
and because the rate per m2 and the cost of
development is ﬁxed, the higher development
potential has both the accounting effect of
roughly doubling everybody’s obligations while
concurrently earning them that money back
because the cost of the development has not
doubled. The result is that everybody pays
essentially what they paid under the old zoning
ordinance.

A development law was passed in November 2001
to permit a tax to raise money for redeveloping the
infrastructure in the Yishuv. The law’s duration is
10 years from the date the law was advertised,
and consists of 5 pages addressing what the
work consists of, what the responsibilities of
our Vaad are regarding the phasing of the work,
where the Vaad was permitted to allow work to be
implemented, and how the Vaad was permitted
to collect monies to fund the work.
The law also contains a clause deﬁning the exact
amount of the tax everybody pays per square
meter of land and building, and who must pay
it (non-residential and non-business uses are
exempt). According to Item 2 (Addition) of the
Law, the rate is applied to “all square meters of
built area OR the maximum area that could be
built on the property - according to the higher”.
DERIVATION OF THE TAX RATE
The tax rate (75.72 NIS/m2 for buildings, 7.97
NIS/m2 for land) became part of the law, but
none of the work used to derive these rates (an
itemized estimate of the work and an assessment
of the “higher of actual or potential m2” for each
house) survived to make it into the law advertised
at the County (moetzah). Nevertheless, the
Vaad’s legal counsel has reportedly advised the
Vaad to relate to these calculations as if they
were part of the law, a decision that has the
potential to net windfalls for 250 resident families,
and wipeouts for 180. A close reading of the law
provides not a hint that the Vaad’s approach is
legally supportable.

The Vaad has been advised by their legal counsel,
I am told, that this is not the proper conclusion to
draw from the text of the law, even though the
text clearly permits no other interpretation. They
claim that because the old taba was in effect at
the time, that that is the taba that is relevant, and
that all houses built according to the new taba’s
“potential” should be obligated to pay according
to the old taba’s “actual”. This results in a further
tax for 180 families, with many paying between
10,000 and 20,000 NIS more, while 250 families
receive small refunds. This interpretation by the
Vaad’s counsel and the Vaad’s decisions based
on that interpretation are faulty on several levels.
1) The Vaad wants to deﬁne the development
work under the law “complete” before its term of
governance ends, even though the law is legally
in effect for another 5 years. The result of this
is that a land owner who has not built on his lot
will be assessed based on the lot’s full potential
under the NEW taba, but when he builds
less than that amount after the law is ends in
November, there will be no mechanism available
for a refund, as the law will have ended.
Conversely, a landowner who has built less than
the potential under the new taba can conceivably
double the size of his house with no additional
tax, as long as he waits until the law ends in
December to do so. If the law were to run its full
term rather than be prematurely ended, these
absurdities would not occur.
2) The Yishuv has grown substantially since the
last election and new residents have had no “say”
in the election of the current Vaad, and thus did

THE ZONING ORDINANCE
Though the new zoning ordinance was mostly
ﬁnalized at the time the law was approved, it new
ordinance was not yet ofﬁcial. Therefore, the
original calculation of “potential” upon which the
rate was based, and which was applied to all
undeveloped lots, was the old zoning ordinance.
As the following illustrations show, the changes
in the zoning ordinance since do not increase
any of obligations of Chashmonaim residents,
it only keeps them the same as they were. The
argument is at this point whether money will be
taken from the pockets of some residents, and
put in the pockets of others. The Vaad’s decision
has no positive impact on the development in the
Yishuv.
According to the old ordinance, the “potential” of
undeveloped lots was approximately 165m2 for
two family lots, and 220 m2 for single family lots
(the potential is actually approximately 20% higher;
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not directly inﬂuence its priorities in spending the
development funds. The incoming Vaad, which
will represent the newcomers as well, should have
the ﬁnal say regarding how the surplus funds (if
any) are spent, or whether they will be refunded
and the law ended. If the law ends before they
enter their positions, they will not be able to do
so.
3) Ending the law now requires those who owe
extra development fees according to the Vaad
to have paid their entire share so that those
who deserve refunds can receive the money the
Vaad says they are owed. Yet, the former have
12 months to pay, and therefore the money won’t
be available in any case until after the next Vaad
is in place.
4) Many feel that the distribution of the burden
on larger houses is fair because larger houses,
they claim, are more likely to have apartments
and thus increase the burden on infrastructure.
Yet, many large houses have no apartments, and
many smaller houses do. Yet, the larger houses
will be over-taxed causing some feel that “justice
has been done”, while owners of smaller houses
that do have apartments will receive refunds.
5) The plain meaning of the law’s text contravenes
the Vaad’s attorney’s interpretation. The law
makes no mention of the supporting documents
used for the calculations that the attorney
allegedly is using, nor does it state that the old
taba determines “potential” development rather
than the taba in effect at the time the obligations
are recalculated (in this case, the new taba).
These are assumptions that the attorney made,
and the conclusion drawn from those assumptions
has had signiﬁcant and deleterious impact on the
ﬁnancial state of 180 families in the Yishuv. If the
interpretation were based on the plain meaning
of the text, nobody in the Yishuv would pay more
taxes, and any refunds would be shared equally
by all families.

 רכזת הילה- בריינה הרטמ
:תכניות לילדי
 הה"גה האריה שר"ה חיבו
8.11 , כ“ז חשו,ביו חמישי
.16:15 בשעה
 ה"גה לכבוד חנוכה
29.11 , י“ט כסלו,ביו חמישי
.16:15 בשעה
ערב נשי מופע של רותי גרינגלי
1.12 ,מו"“ש פרשת וישב
 מופע יחיד של אישה,“למופע וראי "א פע לא לבד
. פרטי בהמש. מופע מרגש ומיוחד.ע גיטרה
מסיבת חנוכה לכל הישוב
נוער הישוב מזמי את ההורי וכל התושבי למסיבת
. בשעות הערב,9.12 , ה‘ חנוכה,חנוכה חגיגית ביו ראשו
. פרטי יפורסמו בהמש.נא לשריי את התארי
:חוגי
 נפתחו בה"לחה בו"ת התעמלות- לפי בשת התושבי
 ב‘ בימי חמישי,‘רע לבני גילאי ג חובה וכיתות א
 כמו כ נפתחה בו"ה לבנות. במועדו נוער13:40 בשעה
4  כעת יש לנו.15:15 גילאי ג חובה בימי שני בשעה
.בו"ות של התעמלות רע
 בשעה,חוג טאוונדו )סוג של ראטה( נפתח בימי ראשו
. במועדו לנערות ע המדריכה אסתי גרי18:00
...הגיע הזמ שנתחיל לחשוב על מבנה לחוגי בלבד
...אול ספורט
רישו לחוגי חייב להיות דר טופס הרשמה! הטופס
 המידע.משמש כחוזה וחשוב שתראו ושתחתמו עליו
 משמש כבסיס לחיובי,בטופס הזה נכנס למחשב
ולמעב אחרי מספר המשתתפי בכל חוג ובסופו
של דבר ובע את גובה התשלו שמגיע למדרי בסו
 כשאני מבשת מכ להירש בדר זו אני לא.החודש
מחפשת להשות על א אחד אלא ליעל את העבודה
 עדי לה"טר לחוג.ולהימנע מטעויות עד כמה שנית
 אפשר להוריד טופס רישו מהאתר של.בתחילת חודש
.( )תודות לחיי דה יונגwww.rammod.net :הישוב
 אל תשכחו שא בר"ונכ לבטל חוג יש לעשות,כמו כ
 נית לפסס. לחודש28 כ בכתב במזכירות הישוב עד ה
9761601 :ל
 אבלhartman.bryna@yahoo.com :או לשלוח מייל
 בד“כ כלל אני משתדלת.כדאי לוודא שהמייל התבל
.לאשר
 באתר. הזכרתי את האתר של הישוב:לוח אירועי
 אני מכניסה את התאריכי של.מופיע לוח אירועי
 מאוד כדאי לנ"ל את הלוח כדי.אירועי יישוביי
.להימנע מ“התנגשויות“ של תכניות לכלל ה"בור

CONCLUSION
The application of the law, and the terms of its
reassessment, are asserted to be in contravention
to the plain meaning of the Development Law. Any
attempt at reassessment, refund, collection and
distribution of the monies for further development
should await the decision of the next Vaad and an
alternative legal opinion, and the haste to end it
now is unethical, unwise and unfair. Attempting
to end the law now will invite a lawsuit that the
Yishuv will lose. The only winner will be the
Vaad’s attorney.
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DISCLOSURE: Shai has been assessed additional
tax according to the Vaad’s interpretation of the
law.

כשמתוכננות יותר מתכנית אחת באותו שבוע הדבר עלול
להשפיע על הה"לחה של אחד מהאירועי וחבל כשכרו
בזה הפסדי כספיי .א ידוע לי על שמחות שאמורות
להתיי אני ג משתדלת לא לתכנ משהו לאותו ערב.
יו הע"מאות ה  60למדינת ישראל:
עכשיו?!!!! עוד לא הגענו לחנוכה! חברה ,זה הזמ
להתחיל! א יש לכ רעיונות ,בשות ,מוכנות לעבוד על
תוכנית  -ת"רו אתי שר כדי שנוכל להתחיל בימי אלו
ולא בדה ה   90כדי שהשנה נוכל לחגוג בגדול!

חיסוני נגד כלבת יינתנו במזכירות היישוב ביו שני 21
נובמבר 7002 ,בשעה 17:0018:00
יש להביא את הכלב כשהוא מוחז היטב בר"ועה .חתול
יש להביא באופ שאינו מאפשר לו לנוע באופ חופשי,
כגו בכלוב נישא וכדומה.
החיסו והרישיו נתנו ר כנגד ה"גת בלה המאשרת את
תשלו האגרה למוע"ה באמ"עות בנ הדואר.
גובה האגרה:
כלב 120 :ש"ח פלוס  60ש"ח למירו"+יפ ,סה"כ 180
ש"ח
חתול 25 :ש"ח
מי שטר יבל הודעה מ המוע"ה יכול לבל שובר
מוכ מנאוה כה במזכירות היישוב או להשתמש בשובר
תשלו של בנ הדואר.
את התשלו יש לערו& לזכות:
מחלת התברואה  -מוע"ה אזורית מטה בנימי,
מס +חשבו5310507. :

הא את "ריכי "יורי?
פרחי נופי
ג לפי הזמנה
5291679

Do you need some
paintings? -

phone Judy Crown
9761 925
experienced babysitter
would like to watch your
kids Friday mornings
while you shop /cook for
shabbat
2810946250Meira
חוג רמיה לילדי
מתיי בסטודיו של משפ+
ייזר ,בימי ב +בשעה
51.71 - 00.61
שלי6611679 :

Adar Ozeri
Classical homeopathy
connection between body
and soul
I will be happy to answer
!questions
0544373130
Adarr1@gmail.com

ד"ר אפרי ר
וטרינר המוע"ה
טל .המשרד במוע"ה029977209 :

נערה מנוסה מעוניינת לשמור
על ילדכ ביו ו +בבר
כאשר את יו"את לניות או
מבשלת.
מאירה סיימו 2810946250

Rabies Vaccinations for dogs/cats will be given in
Hashmonaim, IY"H,
on
Monday,
November 12,
at
the
Mazkirut between
5:00
6:00
p.m.
The vaccination and license will be given upon
presenting the receipt for
your advance payment to the Moetzah via postal
bank.
Vaccination & license fee schedule:
Dog
)NIS 120 (neutered dog - NIS 42
plus
NIS 60 micro-chip, injected once,
after the rabies vaccination.
Total: NIS180
)Cat - NIS 25 (neutered cat 12 NIS
Please bring your dog under proper leash
restraint.
Cats
should be
constrained
appropriately, such as in a carrying cage.
If you have not received a reminder from the
Moetzah, you may obtain one from Navah
Cohen
'in the Mazkirut or use a blank postal-bank 'shovar
. Payment should be made to:
Mahleket
Tavruah,
Moetzah Aizorit
Mate
Benyamin, account # 5-31050-7.
ו
Dr.
Ephraim
Keren
Moetzah Veterinarian
Moetzah ofﬁce phone number: (02)9977209

ceramics group
for children, at the Kaiser
Studio, every Monday
16.00 17.15
Shelley: 9761166

Hashmonaim+s very own site.

www.rammod.net

? Have been there todayכבר ברת היו

האתר של רמת מודיעי

אדר עוזרי

הומיאופתית לאסית
ההומיאופתיה רואה שר בי
הגו והנפש
ומסייעת למגוו בעיות
0313734450
Adarr1@gmail.com

מורה למתמטיה מכינה
לבגרות  3יחידות בגרות
מחיר
ר בנות
משתל
שולמית 0511979
250 4797567

ביו חמישי700111 ,
נסעתי בטרמפ ע תושב
היישוב

ושכחתי שית ע אלבו
תמונות ,נא להחזיר לשירה
טל9619018250 :+

תרגו עברית  אנגלית
שרות מהיר ואמי
יהודית פרידמ
450 9551284

המעונייני/ות ליי בבית חוגי מלאכה לילדי ,חוגי אומנות
ונשי יבלו חומר והדרכה ע"י "חוגי כל י"ירה חוויה"
פרטי בטל) :0025848450 +רית ספר(
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ל $ג‘יימס טיילור ודו מלי

שניה מאותה תופה ,התפרסמו בסו שנות ה,60
תחילת שנות ה  ;70שניה מדברי אל דור שגדל על
תליטיה ושניה עדיי מופיעי ברחבי העול .רבי
רואי בה הטובי ביותר ,ע שירי נהדרי ,מילי
נפלאות וזיכרונות מחממי לב לכול.
לארי פוגל שר ומנג את שיריה מאז תחילת שנות
השבעי .בעבות ה"לחת המופע שלו "מחווה לסיימו
וגרפונל“ ביחד ע מוני ארנו )שבו"ע בחשמונאי
בינואר  ,2006וממשי להתב"ע באר /ובחו“ל( ,הוא
החליט שג לשני הזמרי האלה נדרש מופע מחווה.
במופע לארי מסביר מדוע הוא מב"ע את מופע המחווה
לשני הזמרי יחד .הוא מספר הרבה סיפורי "רי,
טריוויה משעשעת וסודות מאחורי הלעי על שני
הזמרי/מלחני ,יחד כמוב ע שירי רבי .הוא
מב"ע את המופע ע הרבה אהבה ולרוב הוא חש אכזבה
כאשר סו המופע מתרב.
זהו מופע רגוע בו אפשר להישע אחורה ,לע"ו את
העניי ולשוט בנתיבי הנוסטלגיה.
מו“ש 17 ,נובמבר20:00 ,
אול יפה ,מרכז יהודי גלנווד
חשמונאי
לפרטי ללו לג‘ו 054$818$1462

ישיבת נר תמיד

מ"בע "תבשילי סוכות“ זכה לה"לחה רבתית.
בהכנת התבשילי השתתפו השנה רב הטבחי/ות של
היישוב והכינו לא פחות ולא יותר מ  150תבשילי
שוני ,טעימי ובטוב טע .
וכמה כס נתר ע“י הרוכשי? הפע יותר משני
ודמות ,והיגיע הסכו ל . 25,000
אהבה שטיי ארגנה כל תהלי המכרז ,מאיסו כל
הה"עות למכרז עד לבלת המאכלי וחלות ב"ורה
יעילה ,הכול זר באול "יפה“ למופת.
חברי המערכת מברכי על היוזמה של אהבה ,על שיתו
הפעולה של כל המתנדבי לה"לחת הפרויט.
אהבה מברכת את כל המתנדבי ,ג תורמי המאכלי וג
לרוכשי ולכל אחד/אחת שעזר לחלות התבשילי.
שנזכה לשנה הבאה לתרו ב"ורה כה יפה כפי שהיה עד
עכשיו.
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למספר המזמיני .במביל ,שתי מיטות לפחות
תהיינה פנויות לתורמי אשר לא הזמינו תור מראש.
אני מווה שכ יהיה נית לשמור על זמ המתנה "ר
ביותר למזמיני מראש וג לאפשר לאנשי אשר
לא הזמינו תור לתרו .בנוס ,ההזמנה מראש תית
תמונה טובה יותר לגבי ה"פי ותאפשר התארגנות
יעילה יותר לראת בור ההתרמה ע"מו.
השעה שתיבע תהיה זמ מת התרומה ע"מו ,ולש
מילוי הטפסי והתשאול ה"ר
ידי המזמי כ 51עד  02דות
מ השעה שנבעה לו .הפרטי
המדויי בעניי זה יתפרסמו
סמו למועד ההתרמה.
אני מודה שוב לכול ומווה
להיענות גדולה עוד יותר במועד
ההתרמה הבא .אי סיבה שזה לא
ירה ביישוב כה גדול כשלנו.

מאת יח הרטמ ווות האמבולנס

בי יו כיפור לסוכות התיימה התרמת הד הדו
שנתית באול יפה של בית הכנסת רמת מודיעי ע"ש
מרכז היהודי גלנווד .להפתעתנו ההיענות הייתה מעל
ומעבר למ"ופה  מספר התורמי היה כ %05מעל
ה"פוי ,והגענו למאה מנות ד בדיו ,שתיעשרה
מנות מעל השיא הוד שנבע לפני שני אחדות.
יישר כוח לכל התורמי.
גר
התורמי
ריבוי
לעיכובי רבי ול"ערנו היו
שחיכו בשעות השיא מעל
לשעה עד שמיטה התפנתה.
תודה רבה רבה לכל אלו
שהפגינו סבלנות והמתינו
לתור מבלי להתייאש.
נדמה לי שהיו מספר אנשי
אשר למראה התור הארו החליטו לוותר .עמ
הסליחה.
התבל מכתב תודה מבנ הד אשר ג ה הופתעו
לטובה מההיענות הרבה .ג ה מבשי את סליחת
כל אלו שהיו "ריכי להמתי והראו סבלנות )וסיבולת(
רבה.
שה לתאר את מה שהיה באותו ערב .עד סו הערב
לא נחו אנשי ה"וות לרגע ואיש מה א לא התפנה
לנסוע באמבולנס ברחבי היישוב כדי להזכיר ברמול
את ההתרמה .מיד ע פתיחת הדלתות התמלאו כל
המיטות ובכל הערב לא הייתה מיטה בלא תור .היה
זה מראה מלבב ביותר שר התור הארו העיב עליו.
כפי שכבר הסברתי בעבר ,אנחנו מיימי את ערבי
ההתרמה פעמיי בשנה ,בתשרי ובניס ,וזאת כדי
לשמור על מרווח הת 09 ,יו ,בי תרומה לתרומה.
בשנה רגילה ,כאשר יש בדיו שישה חודשי בי
סוכות לפסח שה ללוע למועד מתאי שיית 09
יו בי ההתרמה בתשרי להתרמה שלפני פסח .בשנה
מעוברת החודש הנוס מאפשר לנו יתר גמישות .היות
והשנה הזאת מעוברת בעתי ע בנ הד של מד"א
תארי נוס בי התאריכי "הבועי",והוא יו
ו ,+כ"ו טבת 4 ,בינואר ,מ 8:30עד  .11:30בענו את
התארי בערב שבת מתו מחשבה שיו שישי ,שרוב
האנשי אינ עובדי בו ,הוא יו נוח שיביא אנשי
רבי לתרו.
בנוס אנסה להפעיל שיטה שונה במ"ת :הזמנת
תור מראש .לפחות שתי מיטות יו"ו למזמיני תור
מראש ,ומספר המיטות המיועדות לזה ישתנה בהתא

מרכז שרותי הד
מג דוד אדו בישראל

מער התרמות ד אר"י
"ואומר ל& בדמיי& חיי"
ד +חשו ,תשס"ח
 16אוטובר 2007
תושבי חשמונאי הירי

התרמת ד $הבעת תודה
בתארי  23907התיימה התרמת ד בחשמונאי
במסגרתה נתרמו  100מנות ד ע"י תושבי חשמונאי
התרמות הד המתב"עות בחשמונאי משנת  1994הפכו
למסורת חשובה שעניינה ה"הלת חיי ועזרה לזולת.
מאז  1994נתרמו מעל  1700מנות ד אשר סייעו בה"לת
חיי של מעל  5000חולי ופ"ועי שנזו לעירוי ד
ומרכיביו במהל אשפוז בבתי חולי באר/
כי ,מנת ד  1מילה חיי של  3איש לפחות!
כל עת ,תרומת ד היא מעשה של ה"לת נפשות .כאשר
גובר המחסור במנות ד בבתי חולי ,תרומת ד היא
מעשה הכרחי ונא"ל.
תודה מיוחדת לכ תושבי חשמונאי על השתתפותכ
בה"לת חיי אד!
בברכה
אטיאס יהודית  מ.מ .אחראית בנ הד ירושלי
דרור ריכטר  מנהל מער התרמות ד אר"י
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בטבלה תמ"או שמות של  21ישובי באר /ישראל .ש של כל ישוב מחול לשתי חתיכות.
ל 11מהישובי יש משהו משות והאחרו שיי לרשימה אחרת .מהי יו"את מ הכלל ולמה?

הרו
כמ
ומשח
הנומש
תורוא
ןב

והי
יאנומ
רמ די
םיב
יכד
די

ידומ
פל
רוא
ןמש
הדוהי
ןיע

להולדת הב/בת

נמ
תיב
תתמ
תירק
םיאנ
שח תיב

לחני וסטיב טב על אירוסי הבת טובי ע אייל פרידמ
למינדי וסטיב פרנל על אירוסי הב יוס ע עדי גינזכורג
לאל וישראל פריז על אירוסי הב נתנאל ע נעמה בלאו.
לויי וחיי דה יונג על אירוסי הב יהונת ע רות לוטי
לפרחיה וזרובבל שרעבי על אירוסי הב
לרחל ואריה אמרנט על אירוסי הבת אביטל ע יובל זינטג
לאירית והרב מאיר פרידמ על אירוסי הב יהונת ע חנה

לאילנה ואלי כ /להולדת הב
ליוש ואריאל בלייכר להולדת הבת
לתר"ה ואיתמר דוניגר להולדת הב
לשפי וגוי+ס פרידמ להולדת הב
לענת ויניב כ /על הולדת הבת
לפנינית ויאיר חברוני על הולדת הבת

לנישואי

להולדת הנכד/ה

למשפחת ומר על נשואי בנ
לענת ואירה כהאהרונוב על נשואי הבת מיכל ע יוסי
לעדינה ויני אלפנט על נשואי הב אליהו ע בריאנה ברטני
לחנה ואברה פאר לנשואי הב עודד ע אליה בולרד

לברוריה והרב ב יו ישראלי על הולדת הנכד
לשרה ובי ברנר על הולדת הנכדה בת של משפחת הירש
לרבה וזאב טאוב על הולדת הנכד ,ב של רחלי ורענ טאוב
לנאווה ודב אטנר להולדת הנכדה ,בת של חני ואיתמר ב חיי
לאורנה ואיי פוגל להולדת הנכד ,ב של הדס ומשה רוזלפלד
לאורנה ואיי פוגל להולדת הנכד ,ב של מיכל ואבי רוזנברג
לפר ומרדכי "י להולדת הנכדה ,בת של נחמה ועומר מוסובי/
לרונית ושמואל בונומו להולדת הנכד ,ב של יונה ויסי מלכה.
לברכה ומרדכי רוזנבלו להולדת הנכד ,ב של תהילה ויהודה
זילברמ
לברכה ומרדכי רוזנבלו להולדת הנכדה ,בת של יוכבד ובני וול/
לסנדי ומאיר ניסבכר להולדת הנכדה ,בת של רחל ובינימי
ניסבכר
למרי וי"ח פישר להולדת הנכד ,ב של יעל ויעב פרידמ
לפיי ויהונת טור"י להולדת הנכדה ,בת של דבורה ומרו
גורי
ליהודית ולרי פרידמ על הולדת הנכדה בת של שאול וויי
לאל ולורה פרידמ על הולדת נכד
ליונה ומרווי וורנר על הולדת הנכד ,ב של אביגיל וחגי
לאילה ואבי רוזנפלד להולדת הנכד ,ב של משה והדס פוגל
להניה ורישרד פאולי להולדת הנכד ב של לאה ואריאל
פסטרנ

בני מווה

רונית היימ
עינת ברנד
גלעד ליזר
שלומי עמי רוט

ברוכי הבאי למשפחות החדשות

נתי ותמר שפירו
ישראל ורונית חלמיאל וילדיה
רוב ארנולד ובנו
שרה וזאב אוגנבראו וילדיה
לאודיה ויואל ברוד"י וילדיה
ני"נה ואביאל לייטנר וילדיה
ארי וישראל מאייר וילדיה

תנחומי

לשריל לויט על מות האימא פרל גולדברג
לנייל מרדר על מות האב
לבריינה הרטמ על מות האב יהודה לייב ריי
למש +ביטו על מות האב והבעל משה
לדונה ולטה על מות האב ראוב יעלו
לעזרא שר על מות אחיו

לאירוסי

לפיי וג+וני טור"י על אירוסי הב יוסי ע רותי אדיסו
לויוי ורב יגאל פרידמ על אירוסי הב אייל ע טובי טב
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