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גליו� מספר
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פרשת מ�

כ"ח כסלו תשס"ח
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מרא דאתרא הרב אורב� שליט"א
מזכירי�  האורות  הנרות.  ומאירי�  דול�י�  בחנוכה 

ימי� �דומי� מלאי גבורה והוד.

ההלכה היהודית �ובעת שאנו מברכי� להדלי� נר של 

די  אי�  כוללת ב�רבה הוראה,  נוסחת הברכה  חנוכה. 

את  להדלי�  עלינו  דול�י�,  שהנרות  אור,  שיש  בכ� 

הנרות. הדל�ה עושה מ�ווה. הלכה זו מבטאת תפיסה 

רוחנית עמו�ה, עלינו ללמוד מ� החשמונאי�, שהשכילו 

החששות  את  מליב�  שהניסו  המערכה,  אש  לה�ית 

והספ�ות וי�או להלח� ביוני�. ג� כאשר רוחות עזות 

הנר.  הדל�ת  מ�ות  עלינו  מוטלת  מנשבות,  וסוערות 

עלינו   �הני�ו ל�פד את  יזדרזו  נחשולי ההרס  ג� א� 
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גיליו� זה יו�א ל�ראת החודש העשירי, חודש טבת. הוא 
החודש הגשו� בחודשי השנה באר�נו, הוא מעונ�, �ר 
ומעוט שמש מכל חודשי השנה, הימי� ��רי� והעונה 

גשומה.
כולנו מ�פי� שיהיה חודש זה גשו� ומבור� לאר�נו.

בחודש זה יש מספר תאריכי� שבר�וני ל�יי� וה�:
ט! בטבת, יו� פטירת� של עזרא ונחמיה, מנהיגי הע� 
ייסדו  וא,  ירושלי�  חומת  בניית  את  שחידשו  היהודי 

את בית המ�דש השני; 
י! בטבת, תחילת המ�ור של הבבלי� על ירושלי�, מ�ור 
אשר נמש� שלוש שני� ולבסו, הוב�עה החומה ונחרב 
בבל  לגלות  י�אה  היהודי  והע�  הראשו�  המ�דש  בית 
ויו� זה נ�בע ליו� ה�דיש הכללי וי"ט בטבת, שנוסד 

ה��"ל לעידוד לרכישת �ר�עות באר� ישראל.
דומי�  אירועי�  לפני  עומדי�  אנחנו  אלו  בימי� 
על  אויבינו  ע�  מדברי�  היהודי  הע�  מנהיגי  באר�נו, 
מסירת נחלת אבותינו שזכינו לרשת מחדש בדור זה ועל 
ירושלי�, עיר ה�ודש, שנמ�את עוד הפע� בסכנה כמו 

בשני� �דמוניות.
ביישוב  הנעשה  על  דיווחי�  תמ�או  הנוכחי  בגיליו� 
בנושאי� שוני� כגו� חינו�, ה�מת פרוי�טי�, �ידו� 

ביטחו� התושבי�, ועוד ועוד.
חברי המערכת מברכי� את חברי הוועד הנכנס, שנבחר 
לנהל  למופת,  שנוהל  בחירות  ביו�  התושבי�  רב  ע"י 
החברי�  לכל  ומאחלי�  מודיעי�  רמת  תושבי  חיי  את 
הבאות.  שני�  לחמש  הרבה  בעבודת�  רבה  ה�לחה 
היו�א,  הוועד  לחברי  רבה  תודה  אומרי�  אנחנו  ג� 
הרחובות,  בפיתוח  ה�  היישוב,   ל�ידו�  רבות  שתר� 
גינות, סלילת כבישי�, ני�יו� המדרכות, ועוד נושאי� 
שכל תושב נהנה ממנו. מאחלי� ה�לחה רבה לחברינו 
במוע�ת  היישוב  כנ�יג  שנבחר  בתפ�יד  חסי�  אדמונד 

מטה בנימי�.
המוע�ה  יו"ר  את  מברכי�  המערכת  חברי  כ�,  כמו 
הנכנס, מר אבי רואה, ומאחלי� לו ה�לחה רבה בעשייה 

לטובת תושבי בנימי� ובמיוחד לרמת מודיעי�.

ÒÈ‡Ë ‰¯˘                                           
העיתו� הבא י"א לאור ל�ראת ר"ח שבט תשס"ח

הנוכחי,  בגיליו�  פורסמו  שלא  טוב  מזל  למדור  הודעות 
יפורסמו בגיליו� 119. נא להעביר ההודעות לטל�: 9760771

חברי המערכת מזמיני� אות� לה�טר, לוועדה "מערכת חדשמונאי�".

כ!  עד  לשלוח  נית�   119 לגיליו�   �ופרסומי תגובות  כתבות, 
טבת, 27%12%2007%
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saratanis@runbox.com משלוח כתבות ותגובות

judyfreedman@gmail.com “�פרסו� ל“המפרס

dov@gilor.com �פרסו

saratanis@runbox.com ברכות

לשרה טאניס  בפ�ס: 9791428 חומר לה�לדה

להמשי� לש�וד ללבותו ולאמ�ו. עד יהי הני�ו� ללפיד 

והוא  יהיה לאור אבו�ה שתאיר את כל המחשכי� 

המרד  נס  את  להני,  שזכתה  החשמונאי�  משפחת 

ביווני� לא שאפה ל�ח�וחי חרבות ולא טיפחה תרבות 

של מלחמה. גלי הרשע ששטפו את אר� יהודה ובנימי� 

בתיה�  ממחי�ות  ל�את  החשמונאי�  את  הכריחו 

החשמונאי�  היו  אמונה  מלאי  ח�רותיה�.  ומגדרות 

שלחמו על זכות� להיות ולחיות כיהודי� על אדמת�. 

כמו דור יו�אי מ�רי� כ� דור החשמונאי� ה� מבועי 

י�יאת מ�רי�  באר�ו.  ישראל  ע�  לחרות  וחיי�,  אור 

כמו מרד החשמונאי� ה� פרנסי הגאולה הנ�חיי� של 

ע� ישראל. ג� כאשר היה נראה שחלילה פסה ת�ווה, 

לנו  והודיעו  אורותיה�  ברמזי  החנוכה  נרות  נ�נ�ו 

ולעול� כלו כי יש ת�ווה לאחרית�. גבורת החשמונאי� 

ישראל  בגאולת  יסוד  ואב�  לבסיס  היו  ועו�מת� 

האחרונה. לוחמי חרות ישראל בדורותינו י�או למרוד 

מתו�  באר�נו  ששלטה  הע�ומה  האנגלית  באימפריה 

אמונה ות�ווה שפועל� של החשמונאי� ואמונת�, ה� 

אליה�  ולשאו,  מה�  לשאוב  שנית�  אמיתיי�  נכסי� 

ג� בדורות שלנו. זכינו וגיבורי עמינו לוחמי המחתרות 

התחייה  דר�  את  וסללו  האנגלי�  את  מאר�נו  גרשו 

וכל  החשמונאי�  אמונת  להתמלא  עלינו  והע�מאות. 

גיבורי הדורות  להאמי� ולפעול למיגור הטומאה הרשע 

והזדו� ולבנות באר�נו ממלכת כוהני� וגוי �דוש. יהי 

ביד  טמאי�  �די�י�  ביד  רשעי�  תית�  שמהרה  ר�ו� 

טהורי� וזדי� ביד עוס�י תורת�. ונודה לשמ� במשכ� 

�ודש� על כל ניסי� ונפלאותי�.

       עריכה:                  ד“ר שרה טאניס
חידו�:                      יהודית פרידמ�

 בדי�ה לשונית:    אביגיל כתב אמת
הפ"ה:          רות ביי�ר
תרגו�:                 אילה רבלי�

    פרסי�:                    כל בו כוכבי
 http://rammod.net  כתובת האתר של היישוב

אי� המערכת אחראית לתוכ� העיתו� או לתוכ�
המודעות. תוכ� המאמרי� באחריות הכותבי�.

תוכ� המודעות באחריות המפרסמי�.

דב גילאור, ד“ר שרה טאניס      חברי המערכת:
אביגיל כתב אמת, יהודית פרידמ�

 ÌÈ·¯ ÂÙ¯Ëˆ‰ ‰˘‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ Ï‡

 ÌÈ·¯ÂÚÓ  ÂÈ‰ ÌÏÂÎ ÈÎ

¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ˙¯˘Ï ÂÒÎ ˙ÂˆÂ·˜ Ú·¯‡

˙Â·ÂË ˙ÂÂÂÎ ˘È ÌÏÂÎÏ

 Ì„˜Ï ÌÈˆÂ¯ ·Â˘È‰ ˙‡

¯Á‡ ÌÂÁ˙· Â‡ ‰Ê ÌÂÁ˙·

 ·Â˘È‰ ¯·ÂÚ ‡ÏÙ ÍÈÏ‰˙

Â¯¯ÂÚ˙‰ ÌÏÂÎ Ú˙ÙÏ

ÌÈ¯Á‡‰ ÏÚ ÂÎÓÒ ‡Ï ¯·Î

·Â˘È‰ Ï‰˙È ÍÈ‡ ·Â˘Á ÌÏÂÎÏ Ú˙ÙÏ

ÌÈ·˘ÂÁ ÌÏÂÎÂ ¨ÌÈ˙·‰ ÔÈ· ÌÈˆˆÂ¯˙Ó

˙Â‡·‰ ÌÈ˘· ¯˙ÂÂÏ ‰Ó ÏÚÂ Ì„˜Ï ‰Ó

¨‰ˆÚÂÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ· Ì‚ ÔÈÈÚ ÌÈÏ‚Ó

¯˙ÂÈ· ·ÂË‰ „ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ÌÈˆÂ¯ ÌÏÂÎÂ

Ì„˜Ï ÍÈ¯ˆ˘ ÔÈ·ÈÂ  ÔÂ·˙È Â·Â˘ÈÈ ÏÚ˘

ÌÈ‚¯ÂÁ ÌÈ„ÏÈ „ÂÚ Â‡ ÔÈ‡Â

 ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ„ÏÈ ¯·Î Â‡ ‰˘ ÌÈ¯˘Ú ¯Á‡Ï

¨Â·¯˙‰Â Â˙È‡ ÂÏ„‚  ÂÈÎ¯ˆÂ

ÌÈÓ˘‰ „Ú ÚÂÂ˘Ó ˘·ÂÈ Ï˘ ÌÈ˘ ¯Á‡Ï

ÆÌÈ˙Ú·˘ ‰¯ÊÚ ÂÁÈË·‰ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰

 ‰„·˙ ‡Ï˘ ‰ÂÂ˜˙ Â‡

ÆÌÈÈ˜˙È ÔÎ‡ ÁÈË·‰ ¯˘‡ ‰ÊÂ

˙Â˘Ï ÌÈÏÂÎÈ Â‡ ÔÈ‡ Â¯ÚˆÏ ¨‡Ï Ì‡Â

Æ˙Â·¯ ÌÈ˘ „ÂÚ· ¨ ˙Â‡·‰ ˙Â¯ÈÁ·· ‡Ï‡

¯Á· „ÓÚÂÓ‰˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ÈÎ

¨ÔÓ‰Ó ‡Â‰ Ì‡ ‰Ï‚Ó ‰˙‡

Æ‰ÁË·‰ ÏÎ ÌÈÈ˜ÈÂ ‰Ó‡ ˙¯˘È

* לוועד היו"א(תודה על שיפור פני הישוב ועל 
העשייה המרובה. ג� א� היו �יטורי�, ר� בשל 

העשייה ה� נאמרי�.
 

*לוועד הנכנס מרב הה�לחה. יהי ר�ו� שישרו 
בניכ� שלו�, שלוה ואחווה. הרבה עשייה 

משותפת  וברוכה.

*ל� אבי רואה, ראש המוע�ה החדש, אנו 
מאחלי� ה�לחה ושאת המוע�ה תנהל ביד  

רמה ובתבונה.

מאת "יונה שרוני 

 ̇ ÂÎ¯·



3

     

56.8%



4

מאת הרב שמעו� בוחני�
רבת  למסורת  בהמש� 
השני� בישוב חשמונאי�, 
כסלו  א�  ראשו�  ביו� 
התורני  החידו�  הת�יי� 
לסיכו�  ששו�",  "�ול   -
שנת תשס"ז, בשיתו, ע� 
חידו�  לרחל".  "נר  �ר� 
בסדרת  השמיני  היה  זה 
"�ול  תורניי�  חידוני� 
השנה  היה  אשר  ששו�" 
ל�יו�  חגיגית  במתכונת 

שנת השלוש עשרה לגיליו� 
"�ול  השבועי  התורני 

ששו�".
החידו� היה מיועד לילדי 
א�  מכיתות  חשמונאי� 
י�רי  פרסי�  ונשא  ו�  עד 
זה  לחידו�  החומר  ער�. 
רוכזו  בה  חוברת  הוא 
השבוע,  מפרשות  ת��יר 
על  השאלות  עשר  ושני� 
מהגיליו�  השבוע,  פרשת 

השבועי "�ול ששו�". 
ע�  שנער�  החידו�,  את 
מאוד  מרשימה  תוכנית 
נפלאה,  ובתפאורה 
ארגנו נ�יגי� מכל הישוב 
 �בחפ מלאכת�  שעשו 
ר�ו�  יהי  ובשמחה.  לב 
ישלח  מרומי�  ששוכ� 
במעשה  וה�לחה  ברכה 
השותפי�  כל  של  ידיה� 

לעשייה ברוכה זו.
כיבדו  החידו�  את 
בנוכחות� רבני� חשובי� 
ובכלל�  �יבור  ואנשי 
מרא דאתרא הרב איתמר 
רבני  שליט"א,  אורב� 
הרב  מודיעי�,  העיר 
שליט"א  אלחרר  אליהו 

והרב דוד לאו שליט"א.
�יי�  אורב�  איתמר  הרב 
שנשא   הברכה  בדברי 
את  ול�הל  לילדי� 
של  וחשיבות  המעלה 
�יו�  תו�  התורה,  לימוד 
ב�  יוסי  ברבי  המעשה 
במסכת  המובא  �סמא 

מודיעי�,  העיר  של  רבה  אבות. 
שליט"א  אליהו  אלחרר  הרב 
הדגיש בדברי ברכתו את הזכות 
בה זכו הילדי� להידב� בתורה 
הרב  ובלומדיה.  ה�דושה 
את  העלה  שליט"א  לאו  דוד 
הנפלאה  ההכנה  של  החשיבות 
החידו�  ל�ראת  הילדי�  של 
הטבת   - להכנה  אותה  ודימה 
בבית  המנורה  של  הנרות 
הגדול.  הכה�  ידי  על  המ�דש 
שליט"א  בוחני�  שמעו�  הרב 
בדבריו הדגיש את חשיבות� של 
זכה  בה�  המרכיבי�  שלושת 
שלמדו  הילדי�  ובפרט  דורנו 
ע�  ה�:  הלא  בתורה,  ועס�ו 
 �ואר ישראל  תורת  ישראל, 
�יומו  יסוד  ה�  ואשר  ישראל 

הנ�חי של ע� ישראל.
זו  והייתה  יפה  עבר  החידו� 
היה  מרוממת.  רוחנית  חוויה 
יפה לראות כי למרות שבשנה זו 
הועלתה רמת השאלות בחידו�, 
הרוב המוחלט של הילדי� גילו 
ב�יאות רבה ומדהימה בחומר. 
נחמה לכל מי שהחמי� שנה זו, 
לחוות  נוספת  הזדמנות  י�בל 
נחת  ולספוג  רוחנית  חוויה 
בע"ה בשנה  והנערות  מהנערי� 

הבא. 
המוס,  הער�  כי  ספ�  כל  אי� 
והידע  הב�יאות  הוא  העי�רי 
הרב לו זכו כל הילדי� והילדות 
יחד  לחידו�.  והתכוננו  שלמדו 
ע� זאת, ראוי ל�יי� את שמות 
בחידו�  וה�:  בחידו�  הזוכי� 
לשיכבה הבוגרת: תפארת שרו�, 
יעל ע�ני�, יהודה �רסנטי, �רי 
בשיכבה  דוד.  ב�  ויונת�  ג�א� 
ה�עירה: אודיה ובנימי� בוחני�, 

נועה עמיחי וליאור מאירי.
זה המ�ו� להודות לדוד אביטל, 
הממ"ד,  הספר  בית  מנהל 
על  הריס,  �בי  הספר  בית  ורב 
שיתו, הפעולה המבור� ועידוד 
ולהשתת,  ללמוד  התלמידי� 
על  חסי�  לאדמונד  בחידו�. 
מאחורי  הברוכה  הפעילות 

יונת� ב� דוד עונה לשאלות

חלו�ת פרסי�



5

ה�לעי�. למיכל אביטבול ול�וות שאיתה, על ארגו� האול� והתפאורה. לאלו� ב� גיאת 
לשמולי�  השמחה.  לאווירת  רבות  שתר�  הנפלא  המוזי�לי  הליווי  על  ברזאני,  וששו� 
תפילי� על המ�גת הנאה שער�, ולאביו ר� ניסי� תפילי�, על התמיכה הלוגיסטית באול�.

לאית� סימ� טוב על החסות הכוללת את כל ההו�אות הכרוכות בחידו�, לר� מאיר ב� טולילה 
על חיבור השאלות ועל ההנחיה הנפלאה והרשימה, לשמעו� �רסנטי ויור� סבא�, על חיבור 
השאלות, והסיוע הכללי בתכנו� וארגו� החידו�, לעוזי אסייג על הטיפול הלוגיסטי המסור: 
תעודות, פרסי� ועוד. ל�וות השופטי� הנאמני� ר� גד חדד, ר� שלומי תמ� ור� אמיר ג�נח. 
בנוכחות�,  לאו, שכיבדו את החידו�  דוד  והרב  לרב איתמר אורב�, הרב אליהו אלחרר 

וברכו בברכת תורה את התלמידי�. לר� מאיר ע�ני�, על ה�ילו� ותיעוד האירוע.
וכמוב�, ברכה רבה לאחרוני� החביבי� והמיוחדי�, לכל הילדי� והילדות, שלמדו ושיננו, 

ופיארו את התורה בכתר של ש�דנות נפלאה.

היות והשנה הזאת מעוברת יש אפשרות ל�יי� התרמת ד� נוספת בי� ר"ה ופסח, מועדי� ה�בועי�. �בעתי ע� בנ� 
הד� של מד"א  תארי� נוס, ביו� ו�,  כ"ו טבת, 4 בינואר, מ(8:30 עד 11:30. �בענו את התארי� בערב שבת מתו� 

מחשבה שביו� שישי, רוב האנשי� אינ� עובדי� בו, הוא יו� נוח לאנשי� רבי� שיבואו לתרו�. 
בנוס, אנסה להפעיל שיטה שונה במ��ת: "הזמנת תור מראש". לפחות שתי מיטות יו��ו למזמיני� תור מראש, 
פנויות  תהיינה  לפחות  מיטות  שתי  במ�ביל,  המזמיני�.  למספר  בהתא�  ישתנה  לזה  המיועדות  המיטות  ומספר 
לתורמי� אשר לא הזמינו תור מראש. אני מ�ווה 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 ל�ראת בו�ר ההתרמה ע�מו.
השעה שתי�בע תהיה זמ� מת� התרומה ע�מו, ולש� מילוי הטפסי� והתשאול ה��ר י�די� המזמי� כ(20(15 ד�ות 

מ� השעה שנ�בעה לו. הפרטי� המדוי�י� בעניי� זה יתפרסמו סמו� למועד ההתרמה. 
אני מודה שוב לכול� ומ�ווה להיענות גדולה עוד יותר במועד ההתרמה הבא. 

אי� סיבה שזה לא י�רה ביישוב כה גדול כשלנו. 
ihartman1@bezeqint.net את הטופס נית� למסור במזכירות או בדוא"ל

י�ח� הרטמ� ו�וות האמבולנס
שלו�
______________________________________________________

______________
כדי ליעל התרמת הד� אשר תת�יי� ביו� ו�   4/1/08 נערכת הרשמה מראש. 

אנא דרגו 3 זמני� מתאימי� ל� כאשר 1 מסמ� הר�וי ביותר ו(3 הכי פחות ר�וי. ע� יש זמני� אשר בכלל לא באי� בחשבו� 
אנא סמנו אותו� ב X. הזמ� אשר סומ� הוא שעת ההתרמה. 

אנו לא יכולי� להבטיח שנענה לכל הב�שות אבל נעשה את המירב לעונות על כמה שיותר. לכ� ר�וי שלפחות זמ� אחד יהיה 
רחו� יותר מיתר הזמני� אשר סימנת�.

לפני ההתרמה יש �ור� למלוי טפסי� וכל תור� �רי� לעבור תשאול ��ר. לכ� כדי סיי� את ההכנות עד שעת ההרמה יש 
לה�די� בכרבע שעה לפני השעה הנ�בע ל�.

ש�: ______________      _____________
משפחה פרטי     

8:009:0010:0011:00
8:159:1510:1511:15
8:309:3010:3011:30
8:459:4510:45

סמ� א� את/ה מב�ש תזכורת באותו בו�ר והדר� לתיזכורת
 אני מעוניי� בתיזכורת ביו� ההתרמה.

  בדוא"ל _______________________________ אנא רש� כתובת דוא" ל
רש� את מספר הטלפו�    SMS בטלפו� סלולרי ______(____(__05 

הישוב מנסה לארג� משלוח הודאות דחופות וחירו� בטלפוני� בסלולריי� הא� את/ה מסכי� להעביר את מספר טלפו� 
הנ"ל למזכירות להוסיפו לרשימה?              כ�    לא

יהיו מספר מיטות מיעדי� לתורמי� אשר לא ב�שו/ הספי�ו לב�ש תור מראש. לכ� ע� את/ה רו�ה לתרו� לא הספ�ת� 
למלא את ב�שת� על תהססו להגיע נ�בל אות� בידי� פתוחות.
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וג�  בריכה,  אחד 
מפעל.

אחר  שבט 
התכתבו ע� סני, 
להכיר  בכדי  לוד, 
שוני�  סוגי� 
אנשי�,  של 
חניכי�.  של 
שאלו  במכתבי� 

שבי�  בהבדלי�  ודנו  תשובות  ו�בלו  שאלות   החניכי� 
סגנו� הסניפי� והשונות שביניה�.

בימי� שלפני השבת, ימי� של עבודה מאומ�ת במיוחד, 
החברה התחברו ע� הסני,, נהנו להיות ש�, ביחד. הורי� 
הייתה  והאווירה ששרתה  אוכל  להביא  פע�  מידי  דאגו 

טובה.
השנה  שנה.  מידי  כנהוג  שליחי�,  ביישוב  ארחנו  בשבת 
זכינו בשני שליחי� מיוחדי�, אלישע ואריה, מישיבת בית(

אל. ה� ה�חי�ו והתחברו לילדי חבריה א� וג� ה�ליחו 
לרת� את החברה מחבריה ב�. הכל בדר� תיאטראלית, 

בח� ובשמחה.
בהופעות  לעשות  הגדילו  חניכיה�  ע�  יחד  המדריכי� 
ובמיוחד  טובה,  ברמה  ובימוי  כוריאוגרפיה  בעלות 

בשיתו, כלל החניכי�.
שאיפתינו  ש�  על  "דביר",  הוא...  החדש  השבט  וש� 

לממש את בניי� הבית להשכי� בו את שכינת ד� במהרה.
הנושא  של  יישומו  התחיל  אירגו�  שבחודש  חושבת  אני 
במלוא העו�מה( כל היישוב ל�ח חל� בהרמת הפרויי�ט 
הזה שנ�רא חודש אירגו�.  כל החניכי� מכל 
המזכירות,  ב�,  חבריא  א�  חבריא  הגילאי�( 
החניכי�  של  ההורי�  היסודי,  הספר  בית 
ושל המדריכי�, הבוגרי�, הנוער. כול� ל�חו 
באווירה  חשוב(  והכי  והשתתפו.  עזרו  חל�, 
אני  טוב.  ור�ו�  חיו�  ע�  טובה  ברוח  טובה, 
האירגו�  חודש  ובעזרתנו  שבעז"ה  מ�ווה 
ועשייה  פעילות  מלאת  לשנה  תנופה  יהווה 
טובה,  ברוח 
ברוח התורה 
 . ה ד ו ב ע ה ו
 , � ת א ש
ר  ע ו נ ה
ו  כ י ש מ ת
ת  ח � ל
ליזו�  חל�, 
ל  ו ע פ ל ו
 � י ר ה ל ו
פרויי�טי� 
את�  שר� 
 � י ל ג ו ס מ
לדחו,  ולתמו�,  לעודד  ההורי�,  ושאת�,  להרי�. 
אנחנו  בלעדיכ�  כי  והתחדשות תמידית!  לעשייה  אותנו 

לא יכולי�.

 

מהי המהות של חג החנוכה?
�וראי� י�רי�, ה� עמכ�!

"...מבר� אשר  הגמרא במסכת שבת שואלת על הברכה 
�דשנו במ�וותיו ו�יוונו להדלי� נר של חנוכה", "והיכ� 
�יוונו" " של  בלשו�  להשתמש  שיי�  לא  שהרי  "יוונו?" 
על מ�ווה שיסודה בדברי חכמי�. עונה הגמרא ש�יוונו 
של   נר  להדלי�  אותנו  �יוו  וה�  חכמי�  לדברי  לשמוע 
דרבנ�  שיסוד�  למ�וות  טיפוס  אב  חנוכה מהווה  חנוכה. 
המילה,  של  הרחב  במוב�  "ו�יוונו".  עליה�  ומברכי� 
התורה שבע"פ בשיא כוחה מתחילה להופיע בחג החנוכה. 
חנוכיה.  להדלי�  מ�ווה  הייתה  לא  החנוכה  לנס  �וד� 
נעשה נס ודל�ה המנורה שמונה ימי� - נס זה הוליד את 
המ�ווה להדלי� את החנוכיה שמונה ימי�, ואנו, ישראל, 
ההודאה  שו�  על  טובי�  כימי�  החנוכה  ימי  את  עשינו 
החנוכיה.  הדל�ת  והיא  חדשה  מ�ווה  לנו  נולדה  שבנס. 
יסוד החנוכה איפוא, נשע� על ההסמכה מדור לדור, על 
התורה שבע"פ. כוח� של ישראל בא לידי ביטוי בהופעת 
מתוכ�  לחדש  שלה�,  ביכולת  שבה�,  שבע"פ  התורה 
תורה, וזה עומד ביסודו של חג החנוכה. את הכוח הזה 
להבדיל  בחנוכה,  להשמיד  היווני�  ר�ו  ישראל  ע�  של 
מפורי� שבו השמד היה אמור להיות על הגו,, בחנוכה 
השמד היה אמור להיות על הרוח. בחנוכה נלח� ישראל 
על רוחו, על רוח התורה שבע"פ שבתוכו (מתו� שיעור של 

הרב מוטי אלו�). 
וברוח זו, של 

גבורה רוחנית 
אשר מנ�חת 

את הרוח 
המתייוונת, 

עוברת אני לספר 
לכ� על חוויותי 
וחוויות הסני( 

בחודש האירגו�.
לנו  היה  ב"ה 
ארגו�  חודש 
ובסופו  נפלא 

שבת מלאת תוכ� ושמחה. א� מעל לכל, האווירה 
בה נעשו הדברי� הייתה הה�לחה הגדולה ביותר 
היישוב,  תושביי  לכ�,  להודות  בר�וני  כ�  ועל 
ובאהבה  בחו�  טובה,  ברוח  אותי  ש�יבלת� 

מהרגע שהגעתי. 

הנושא של חודש אירגו� השנה היה:

."�"בני ע�יבא% להיות תנועה של ע
ואי� עבדנו על נושא חשוב זה? בשבט אחד נשאלו החניכי�: 
מה היית� רו�י� להכניס ביישוב שלכ�? מה נראה לכ� 
פריט  �בו�ה  כל  ובנו  ל�בו�ות  חול�ו  החניכי�  חשוב? 
אחר. אחד בנה �ניו�, אחד בנה כביש, אחד בנה מגדלי�,  

חודש הארגו� תשס"ח
מאת איילה אדרעי, ה�ומונרית

ÌÈ¯·Á ˙Î¯··
‰„Â·ÚÂ ‰¯Â˙Ï



7

 �הר"מי על   �חולי הישיבה,  ראש  על   �מתי
ושרופי� על הישיבה!

סיכו� מסע פולי� של תלמידי ישיבת "נר תמיד"
מאת אתי דביר

בהשתתפות  לפולי�,  המסע  לסיכו�  שנער�  מרגש  בערב 

תלמידי� והורי� ומלווי הטיול, �בלנו, ולו במ��ת,  את 
התחושה של מה שחוו ילדינו במסע החיי�. בערב נשאו 
ההורי�  נ�יג  גרנות,  פלטי  הרב  הישיבה  ראש  דברי� 
המלווי�, �בי�ה פישהיימר, חנה שפיגלמ�, ה"אמא של 
כול�", המדריכי�: בנ�י ושגיא ושני תלמידי� שסיפרו 
על תחושותיה� ועל אירוע מיוחד שנגע בה� במיוחד.  בי� 
�טעי השיחה,  הושמעו  ג� שירי� אשר ליוו את חברי 
במיוחד  הולח�   אשר  נגינה  �טע  וג�  בפולי�  ה�בו�ה 

לאחר המסע  ונוג� על ידי שלושה תלמידי�. 
מחמאה גדולה  �יבלה הישיבה ותלמידיה, בדברי הסי-
כו� של בנ�י  המדרי�.  בנ�י  התבטא  באופ� ייחודי תו� 

שהוא מתנ�ל על האמירה,שאולי לא תאמה לערב

זו  א�  לפולי�  מסע  של  סיכו� 
הייתה תחושתו:

נוער  בני   �ע בפולי�  "הייתי   
כבר 28 פעמי�, ראיתי בתי ספר 
פגשתי  לא  א�   ...�וטובי  �רבי
תלמי- כמו   ,�תלמידי �בו"ת 

די� אלו,  אשר  !מתי�! על ראש 
 �הר"מי על   !�!חולי הישיבה, 
הישיבה  על   !�ו!שרופי  �שלה

!�שלה
שהערב,  שלמרות  ל�יי�  מעניי� 

אר� כ( שלוש שעות, הייתה דממה באול�, א, כסא לא 
זז וא, רחש לא נשמע במהל� הדיבורי�  והשיחות.

כשתוכנ� הבי�ור בפולי�, חשבו המדריכי� וה�וות על כל 
פרט, ברגישות רבה. בכל יו� בי�רו התלמידי� ג� במח-
נות השמדה, בבתי �ברות ובמ�ומות �שי� אחרי�,  אבל 
מנגד, ה� ג� היו בבתי כנסת ובח�רות של אדמו"רי� ור-
בני� מפורסמי�, בה� ה� ערכו טישי� והשמחה ושירי 
האמונה,  הר�יעו עד לב שמי�.  המחשה מ�ויינת לכ� 
�בלנו בסרט שבו �פינו בסיו� הערב. ג� את הסרט (כמו 
את ההנחייה), ערכו התלמידי� במש� שעות רבות ואנו 

�פינו מרות�י�,  בסרט שאר� שלושת רבעי השעה!
התלמידי�  כל  פר�ו  הערב  בסו, 
המדריכי� והרמי"� בשירה סוחפת 

מלאת אנרגיה ומחממת את הלב. 
לנו כהורי�,  לא נותר אלא,  לאחל 
לה� שהאמונה,  אשר  ספגו ש� על 
והידיעה  בפולי�,  הארורה  האדמה 
תמ- אחרת,    �אר לנו  שאי�  כ�  על 
שי� לדבו�  בה�,  ג� כאשר כל אחד 
מחברי השכבה,  יל� לדרכו א� לי-
שיבות וא� ל�בא ובהמש� דרכ�..

שימ- לה�  מאחלי�  אנו  כ�  כמו   
כ� מיוחדת  כל  להיות �בו�ה  שיכו 

ומאוחדת  ג� בעתיד. 
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מאת "בי�ה פישהיימר

ראשית דברי אני רו�ה להודות ל�וות החינוכי לרמי"� 

הרב שו�י, הרב רוני והרב יוסי לחנה שפיגלמ� שהייתה 

לראש  בראש  לעומד  וכמוב�  במסע  כולנו  של  האמה 

לנו  שניתנה  ההזדמנות  על  ג�   , פלטי  לרב  הישיבה 

כהורי� לה�טר, למסע. זה לא דבר מוב� מאליו, לא 

וכא�  להורי� לה�טר,,  חינוכי מאפשרי�  בכול מוסד 

 ,�בישיבה במדיניות של פתיחות, והייתי אומר ג� אומ

אפשרו ל�בו�ת הורי� לה�טר, למסע כ"כ משמעותי 

בחייה� של הבני� שלנו.

בפולי�,  שהייתי  בסביבה  לאנשי�  מספר  כשאני 

"נו  שואלי�  ראשו�  דבר  נוער,  בני  של  מסע  ושלוויתי 

את  ומחפשי�  לאחור  �מעה  נרתעי�  ואז  נהנתה?" 

זה  "נהנתה",  כי  לשאלה,  המתאימה  הנכונה,  המילה 

בטח לא. אז מה כ�?

אני חושב שהתיאור הנכו� לחוויה שעברנו כולנו, בפולי� 

הוא "חוויה מכוננת".

חוויה מכוננת היא חוויה שמשפיעה על מהל� חיי�, על 

�ורת החשיבה של האד� מכא� והלאה, חוויה שגורמת 

מסוימות,   בנ�ודות  אחרת  לפעול  אחרת,  לחשוב  לו 

ב�מתי� שוני� בחייו.  כל חיי שמעתי, ידעתי ולמדתי 

וכמתבגר  מסיבית  יותר  ב�ורה  כמוב�  כנער  שואה, 

בסרטי�  השואה  ביו�  הרגילות,  המפגש  בנ�ודות 

ובט�סי�. הבנתי, �לטתי אבל לא היה לי שו� מושג 

לגבי העו�מה. וכאשר אתה מת�רב , דור� על האדמה 

הארורה הזו ורואה את הדברי� מ�רוב , עו�מת ההבנה 

עשרות  ומתגברת  משתנה  בדברי�  ההכרה  עו�מת   ,

בעייני  נראי�  הניספי�  היו  לש�  שהגעתי  עד  מוני�. 

ענ�ית  �בו�ה  יהודי�,  של  כ�בו�ה  אחת,  כאגודה 

מהל�  אתה  הש�.  �ידוש  על  ונטבחו  נר�חו  שכול� 

בי� בתי ה�ברות האי� סופיי� ולאט לאט אתה מבי� 

שה� לא. כל אחד ואחד מה� היה אד� לע�מו ועולמו 

שלו מסביבו, וסיגלתי לי מנהג כאשר נשמעו סיפורי� 

לי משהוא שאני  או אלמוני אחר, לחפש  זה  פלוני  על 

מכיר שמזכיר אותו, וזה הזכיר שכ�, וההוא הזכיר אח, 

מי   , מוכרי�  אנשי�  כול�  לעבודה.  חבר  הזכיר  וזה 

אהוב יותר ומי פחות, אבל כל אחד עול� ומלאו, וכל 

העולמות הללו נעלמו כלא היו.

חשבתי לע�מי אי� אפשר לתאר שישה מיליוני�, אי� 

פרויי�טי�  הרבה  נעשו  המספר.  את  לתפוש  אפשר 

ש�"  יש  איש  "לכל  הוא  בה�  שהמפורס�  בנושא, 

שישה  לאסו,  שהחליט  אחד  בי"ס  על  ג�  ושמעתי 

לתלמידיו  להמחיש  בשביל  משרדיות  סיכות  מיליו� 

היו�  אנחנו  שהנה  בדעתי  עלה  ופתאו�  המספר,  את 

למספר  �רובי�  ישראל,  במדינת  החיי�  היהודי� 

זה. שארו בנפשכ� שבו�ר אחד את� יו�אי� מהבית 

והרחוב רי�, נכנסי� לרכב נוסעי� לעבודה הכבישי� 

ברחובות,  משוטטי�  לת"א  נוסעי�  אד�,  אי�  רי�י� 

לחולו� לבת י�, עולי� לירושלי�, ושו� דבר. נפש חיה 

טוב  ולהבי�  לתאר  נוכל  כ�  אולי  ברחוב.  נמ�את  לא 

יותר את המשמעות של שישה מיליו� איש.

אני רו�ה לה�ריא בפניכ� חל� מדברי� שאמרתי ביער 

הילדי�, אחד מנ�ודות השיא  של המסע אשר נחרטו 

היטב בזכרנו של כל מי שהיה איתנו , ור� מי שלב אב� 

יכול שלא להתרגש ולהזדהות ע� מה ששמענו וראינו 

במ�ו� זה. זה היה כבר השבוע השני לאחר שעברנו לא 

מעט חוויות.

היא  כהורה,  לכא�  שבא  מי  של  שההבנה  חושב  אני 

הבנה שונה משלכ�, וזו מהסיבה הפשוטה שמי שאי� 

לו ילדי�, �שה לו להבי� ולדמיי� באמת, מה זה אומר 

שהורה לא מסוגל להג� על הילד שלו ושילדי� נל�חי� 

מהוריה� ללא יכולת תגובה.

ימי המסע  אני חש סוג של מוע�ה ומחנ�  במש� כל 

מה  על  נגמר  הבלתי  הע�ב  הע�ב,  זה   אולי  בגרו�. 

שהתחולל כא� על האדמה הזו, אולי זה הוא הזע�, מ� 

זע� כזה ששמור למ�רי� �י�וניי�, זע� שחונ� את 

גרונ�, ואולי  זו תחושת העלבו�, אי� למע� הש� אי� 

ה�ליחו לעשות לנו את זה, לע� הנבחר, בלא שאנחנו 

�ורה אפ�טיבית  באיזה שהיא  להגיב  נהיה מסוגלי� 

היו  שלא  אלו  לא  לנו,  יעזור  בעול�  אחד  שא,  ובלי 

שונות  ומסיבות  מסוגלי�  שהיו  אלו  ולא  מסוגלי� 

ומשונות לא עשו זאת, ואולי זה הרגש הנ��.

ממעשיו  מרובה  שחוכמתו  "מי  אבות  במסכת  נאמר 

על  חושב  כשאני  חיי  כל  לכ�  מת�יימת".  חכמתו  אי� 

מה  אז  ע�מי  את  שואל  אני  עלי,  שעוברי�  אירועי� 

את  נפי�  ולא  ונלמד  נלמד  ר�  א�  זה?  ע�  עושי� 

הל�חי� ולא נפעל, י�אנו בלא כלו� ממסע זה.

אנחנו  המדינה,  את  ה�י�  שלנו  ההורי�  של  הדור 

העומדי� בפניכ� ל�חנו את המ�ל מידיה� וממשכי� 

על   , זאת  עושי�  ואי�  מולדת.  על  ובשמירה  בפיתוח 

וגמילות  עבודה  "תורה  עומד  העול�  דברי�  שלשה 

חסדי�" ואני אומר על שלשה דברי� מדינה עומדת: 

על התורה, על העבודה ועל ה�בא. מוב� שללא אמונה 

לא נוכל ולהמשי� להת�יי� לאור� זמ� ואת האמונה 

יו�.   יו�  ב"ה  עושי�  את�  זה  ואת  ולחז�  לבסס  יש 

אנשי�  להיות  הכלכלה,  העבודה,  חשובה  פחות  לא 

שנוכל  בכדי  המדינה  ולכלכלת  לי�ירה  שתורמי� 
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באגדה של פסח "אילו הו�יאנו כדי לראות חבורה זו, 

בשעתה היפה דיינו".

לסיו� אני רו�ה שוב להודות בשמי ובש� כל ההורי� 

פלטי  ולרב  שפיגלמ�  לחנה  הרמי"�  ל�וות  המלווי� 

כמלווי�  לא  הרגשנו  זאת,  כל  לנו  שאפשרו  גרנות 

ראינו אתכ�,  ג�  וכ�  נפרד מהמסע  בלתי  אלא כחל� 

כחבורה  ומפ�חת, אלא  ה�ד  מ�  היושבת  כחבורה  לא 

הנטמעת וזורמת ומכוונת בגובה העיניי� ע� התלמידי� 

ואיתנו.

לכל  תרומתו  את  יתרו�  אכ�  זה  מסע  כי  ת�ווה  כולי 

אחד אישית ויהווה אכ� כחוויה מכוננת ומלמדת לכל 

אחד ממשתתפי מסע זה.

לזה  �וראי�  בנ"ע  כחניכי  ואנו  באר�נו,  להת�יי� 

לכל ה�יו� הזה,  ועבודה. אבל התנאי הבסיסי  תורה 

הוא כמוב� �בא הגנה לישראל, הוא הערובה היחידה 

מספר  חדשי�  בעוד  את�  י�רה.  לא  ש�רה  שמה 

במסגרת  מי  ה�באי,  שירותכ�  את  להתחיל  עומדי� 

של מכינות ומי במסגרת הסדר או כל מסגרת אחרת. 

עליכ� לזכור, ולזכור היטב, שכל אחד מכ� �רי� לתת 

את המ�סימו� שהוא יכול ועוד ��ת. לא כל מי שעומד 

כא� מסוגל להיות חייל בסיירת או טייס, אבל כל אחד 

בכל  אבל  ביכולתו  אחד  כל  בדרכו  אחד  כל  מסוגל. 

יכולתו ועוד ��ת, אחרת לא יהיה ע� חופשי באר�נו 

אחרת לא תת�יי� חוכמתנו.

הכתובת  היא  מכל,  יותר  בזכרוני  שנחרטה  הכתובת 

באנגלית  השאר  בי�  כתוב  ובה  בטרבלינ�ה  שראיתי 

עוד. א� אנחנו רו�י�  NEVER AGAIN, לעול� לא 

ל�יי� את זה אנחנו 

�ריכי� לפעול למע� 

תזכרו  זה  ואת  זה, 

זה  היטב,  היטב 

הוא הל�ח, זו היא 

המס�נה.

עד כא� מתו� הט�ס 

ביער הילדי�.

אחד  לכל   , כהורה 

יש  ההורי�  מאתנו 

כזו  יחסי�  מערכת 

או אחרת ע� ילדנו, 

בתו� הבית פנימה ובמעגלי� המשפחתיי� ה�רובי�. 

לכל אחד מאיתנו יש בי�ורת כזו או אחרת, על הילדי� 

במיוחד בגיל הזה, למה ככה ולמה אחרת, למה אתה לא 

מש�יע מספי� בלימודי�, למה אתה לא עוזר מספי� 

בבית, למה אתה מתנהג ככה לאחי� או אחות�, למה 

אתה הול� לישו� כ"כ מאוחר , למה אתה לא �� לתפילה 

בזמ� ועוד כהנה וכהנה. מה שאנחנו לא זוכי� לראות 

זה את התמונה של הב� שלנו בתו� המסגרת החברתית 

שלו, ולפעמי� ��ת �שה לנו להתבונ� מלמעלה ולראות 

שהשתתפו  שההורי�  חושב  אני  כולה.  התמונה  את 

במסע, זכו לנ�ודת מבט יו�את דופ�, שאינה ניתנת לנו 

כהורי� רגילי� בחיי היו� יו�, ומה שראינו ש� ואני 

חושב שאני מדבר בש� כל ההורי�, היה מראה שמאוד 

אהבנו. ראינו חבורת נערי�, שאכפת לה�, אכפת לה� 

אחד מהשני, אכפת לה� מההיסטוריה של הע� הזה, 

אכפת לה� ממה ש�רה וממה שי�רה, וב�י�ור נערי� 

להתגאות  יכולי�  ונערי� שאנחנו ההורי�  ערכי�  ע� 

וכפי שנאמר  ולומר בביטחו� שה� העתיד שלנו,  בה� 

�מאת הראל רות

מפולי�  בשובינו 
תמיד,  כנהוג  עלינו, 
בכותל  להתפלל 
את  ש�  ולפגוש 
ש�  משפחתינו. 
אלה  דברי�  נשאתי 

בפני חברי:
להתחיל  רו�ה  אני 
במילי�  דוו�א 
�ו�  הרב  שבה� 
מסיי�  היה  ז�"ל 
"עבד  מכתביו:  את 
תו�  �דוש".  לע� 
או  הללו  המילי�  משמעות  את  הבנתי  המסע  כדי 

לפחות את מה מסמל עבורי "עבד לע� �דוש". 
ע� ( שנלח� במי שרו�ה להשמידו, א� בלוחמה, 

ע� בנש� וא� בהברחה של אוכל  לגטו.
הזוועתיי�  במ�ומות  נמ�א  כשהוא  ע� ( שג� 
ביותר עלי אדמות, מחפש אי� ל�יי� מ�וות - תפילי�, 

ספרי תורה, שיעורי�
 �ע� ( שיו�א מגיא ה�למוות בחיי� ומעפיל ופור
על  נופל  אפילו  ולפעמי�  ע�מאותו  על  ונלח�   �לאר

��ידושה במלחמות על הע�, המדינה והאר
ש�  בחייה�,  האחרונות  בשניות  שנעריו   - ע� 

בתאי הגזי�, שרי� "וטהר ליבינו לעובד� באמת"
ע� - שכבר משבוע שני למסע, החברה דברו על 
בה  נזכה  ה�  ובעזרת  בכותל  והתפילה   �לאר חזרה 

ב�רוב מאוד
במהל� המסע הזה הבנתי כמה אני רו�ה להיות עבד 

לע� �דוש באר� �דושה.
עינינו ביחד ע� כל ע� ישראל בבניית בית הבחירה 
ולגלות את הדר� של כל אחד להיות עבד לע� �דוש 

הזה.
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מאת אלו� סילפי�
ראש העי�, ד�  כסלו  תשס"ח

14 בנובמבר 2007
שלו� לדוד,

פי התארי� העברי  על  גוריו�), השבוע  (ב�  דוד  ל�  שלו� 
אלי�  פונה  אני  לפטירת�.  שני�   34 ימלאו  כסלו)  (ו� 
משתי סיבות, האחת בשל ה�רבה "הכמעט משפחתית" 
בינינו, אתה היית ב� בית א�ל שלמה ויינשטיי�, המחנ� 
מהמושבה סג�רה ומושבות נוספות בגליל, וא, השתתפת 
ושרת במסיבת בר המ�ווה של בנו, סבי, שמעו� ויינשטיי� 
שהת�יימה במושבה. היו� אני בי� ממשיכי  דרכו  כבר 
החינו� במסגרת השרות  בתחו�  שנה   למעלה מעשרי� 
ב�ה"ל ובמערכת החינו� בבי"ס התיכו�.  הסיבה השנייה 
וערכית  אחראית  מנהיגות  בישראל  כיו�  שאי�  היא 

שיודעת ל�חת אחריות וסמכות כמו�. 
ר�יתי לספר ל�  כי בשנת השישי� לע�מאותנו המת�רבת 
ובאה מתרחש משבר חמור בתחו� החינו�, התחו� אותו 
לא  זה  ישראל.  מדינת  לעתידה של  ביותר  כחשוב  ראית 
העוני,  הרווחה,  הביטחו�,  בעיות  כל  את  כבר   שפטרנו 
הפערי�  רוב  את  סגרנו  לא  עדיי�  והטכנולוגיה,  המדע 
ואיש  והלאומיי�   התרבותיי�  הדתיי�,  החברתיי�, 
אינו יושב תחת הגפ� או התאנה,  אבל החינו� והערכיות 
בדעיכה,  נמ�אי�  �יומנו  להמש�  ע�ומה  שחשיבות� 
בש�יעה אל פי המ�ולות ולא בשל האנשי� שמתמודדי� 
זו  �שה  בת�ופה  לנו  אי�  החינו�.  במערכת  יו�  יו� 
ויפתור  יתערב  אחריות  שיי�ח  מנהיג  ישראל  במדינת 
את המשבר.  המורי� בישראל הבינו כי החינו� בישראל 
עומד על פי התהו�, החינו� נמ�א ברגע של משבר עמו� 
בישראל  החינו�  רפורמה מהותית,  רעידת אדמה,  וללא 
נמ�אי� היו� בשביתה ממושכת,  ישראל   י�רוס. מורי 
שנכנסה לחודשה השני, לא הייתה זו החלטה ספונטאנית 
לבטי�  לאחר  לדר�  י�אה  היא  המערכת,  את  להשבית 
רבי� ולאחר יותר משנה של ניסיונות לפתור את המשבר 
באמ�עות מו"מ. עד עתה הכול היה לשווא,  יש, תתפלא, 
בממשלת ישראל, בעלי תפ�יד שמחכי� לרגע הזה והיו 
שמחי� ל�ד� אותו. המורי� נטלו יוזמה , הרימו את נס 
המאב� וזוכי� לתמיכה �יבורית רחבה. ה�יבור בישראל 
הממשלה   לעתידנו,  החינו�   חשוב  כמה  עד  הבי�  כבר 

אטומה כנראה עוד לא הבינה זאת. 
לאחר ה�מת המדינה שלחת אותנו ( המורי�( את סבינו 
והורינו אנשי החינו�) אל מחנות העולי�, אל המעברות, 
אל מושבי העולי� ועיירות הפיתוח ללמד עברית ולחנ� 
את העולי� שזה מ�רוב באו לאר� ואנחנו ( דור המורי� 
ההוא) התיי�בנו לשליחות ועשינו אותה נאמנה. בראשית 
לנו שוב למב�ע "ביעור הבערות"  שנות השישי� �ראת 
הנוער  הילדי�,  להשכלת   ולתרו�  וכתוב  �רוא  ללמד 
לגדול  השונות  גורל�  בנסיבות  זכו  שלא  והמבוגרי� 
בי� שזה  זה,  נוער   "לחנ�  כי   חינוכית. אמרת  במערכת 

נוער לומד או נוער עובד או נוער הרחוב, המופ�ר לבטלה 
מרכזי  מנו,  לעשותו  פשע,   לחיי  ג�  ואולי  ולבערות 
לתמורה המוסרית, התרבותית, החברתית, שיש לחולל 
בישוב מנומר ורב �רעי�, על מנת ל�רפו ולמזגו ולהפכו 

לע�" 
אמרת  כי  "חזו� הע� ה�י� את המדינה, אבל המדינה 
עוד לא הגשימה את חזו� הע�"  ואנחנו הלכנו בהמונינו 
לכל ��וות האר� בכדי להגשי� את החזו� , להפו� את 

ה�יבור הגדול הזה לע�. 
לא �לה הייתה הדר�, לא סוגה בשושני�, אבל התמדנו 
ע�מנו  על  ל�חנו  אותה  בשליחות  להמשי�  יו�  יו� 
מר�וננו, עבדנו בשתי משמרות בבתי הספר, התלמידי�  
זכו להסעדה  בבית הספר ו�עד אחר �עד  פעלנו להגשי� 
ת�שורתיי�,  "ספיני�"  בלי  להתהדר,  בלי   , החזו�  את 
וערכי�  חינו�  לבגרות,  זכאות  ואחוזי  דיאגראמות  בלי 

ה� לא ר� תעודת הבגרות.
מעמד המורה היו� נמ�א בשפל  המדרגה, מעמד שהל� 
ונשח� במהל� השני� בעי�ר בסיוע  ממשיכי דרכ� על 
כס ראש הממשלה, שנתנו יד�, מיעוט�  אולי בתו� לב, 
אבל רוב� מבלי דעת וחשיבה על יו� המחר, כי הרגע היה 
חשוב יותר לשמור על מעמד� הפוליטי, היה �רי� לשמור 
על ה�ואלי�יה. חל�� הולכו שולל על ידי  שרי� ופ�ידי� 
שחיפשו אחוזי זכאות לתעודת בגרות, בכדי להתהדר בה� 
�טנות  לימוד  ,יחידות  וחור,  ג�  ומועדי  ב�  מועדי  וי�רו 
ודר�  השכלה  חינו�,  הדגשת  ולא   , ומי�ודי�  וזעירות 
אר�. חל�� הוכו סנוורי� בידי  שרי� ופ�ידי� שרואי� 
ב�י�ו� ת��יבי� ובהפרטה את ייעוד� בחיי�  וטועני� 
דורות  לחינו�  לדאוג  המדינה  של  מתפ�ידה  זה  שאי� 
יוכלו  הו�   בעלי  שותפיה�  כי  יודעי�  ה�  שלה,  העתיד 
ל�נות  השכלה בכספ� וכל היתר ימ�או ע�מ� במסגרת 
חינוכית מינימליסטית מטע� המדינה ועתיד אפל , אולי 
חסו� למעשה. ה� יודעי� כי בעלי הו� יוכלו לעשות הו� 
ממערכת חינו� פרטית שלדאבוננו הולכת ומתרחבת. כ� 
�ו לה� שעות לימוד רבות פוטרו מורי�, כ� �ופפו את ��ו
התלמידי� בכיתות ונית� היה לחסו� במורי� ובכיתות, 

כ� ג� חוסל מפעל ההזנה לתלמידי� בבית הספר.
נ�ראי�  שניה�  שניי�,  עכשיו  יושבי�  של�  הכסא  על 
דבר  כל  שעל  "הפטפט�",  אהוד  הממשלה  ראש  אהוד, 
יש לו מה לאומר, הוא  שול, תשובות ועמדות מ� המות� 
בימינו  שנ�רא  כפי  "ספינולוג"  לבדו�.  מבלי  בדר"כ 
וחסיד  ההו�  לבעלי  כנראה  �שור  אהוד  בת�שורת. 
משבר  שעל  מאד  מפתיע  �יבורית,  כמדיניות  ההפרטה 
לכ�  מעבר  לאומר  מה  לו  אי�  המורי�  ושביתת  החינו� 
שהוא תומ� בעמדת משרד האו�ר ו�ורא למורי� ללכת 
לעבודה, כמוהו, הוא שכח שהוראה היא שליחות ולא ר� 
הממלכתית  מהאחריות  מתעל�  אהוד  העבודה.  מ�ו� 
שמוטלת עליו כראש ממשלה על מערכת החינו� בישראל 
ועל 600,000 תלמידי� מושבתי� ( שני שליש מה� י�ביעו 
ומאות  שובתי�  מורי�    40,000 ו(    ( הבאות  בבחירות 
אלפי הורי� מוטרדי� ודואגי� לעתיד ילדיה�, הוא אינו 
מתערב, עד מתי ? עד שתסתיי� הח�ירה ה�רובה ? עד 
שתיח�ר הפשלה הבאה ?  עד שיתפרסמו מס�נות "ועדת 
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וינוגראד" ? עד שיסירו את האזהרה ?  הוא כנראה יודע,  
יותר טוב מכולנו, שהוא הגיע לסו, דרכו הפוליטית א� 
בבחירות  אז  בבו�ר  מחר  מזוז  מני  של  באמ�עותו  לא 
ה�רובות ולכ� הוא חושב שיוכל לה�יל ע�מו באמ�עות 

פרי�ת דר� מדינית ?  
על הגדר יושב אהוד השני, שר הביטחו�, אהוד השת��, 
חסיד  הוא   ג�  רועמת,   כביכול  שתי�ה   על  ששומר 
מאב�  ע�  להתמודד   מוכ�  אינו  הוא  הספינולוגיה,  
המורי�,  מה הוא אומר כמנהיג המפלגה השנייה בגודלה 
בישראל ( שמתהדרת כמפלגת� ) והרואה ע�מו כמועמד 
�שור  כנראה  הוא  ג�  הבא,  הממשלה  ראש  לתפ�יד 
לבעלי ההו� וחסיד ההפרטה . יש לו ראיה אינטרסנטית 
החינו�  למשבר  פתרו�  למ�וא  כוונה  כל  לו  אי�  �רה,  
שמשתייכת  החינו�   לשרת  ולסייע  המורי�   ושביתת 
למפלגתו להתמודד ע� המשבר בחינו�.  הוא שולח אותה 
שתי  יש  האו�ר.  משרד  של  בזרועותיו  מחסה  לתפוס 
ומשתייכת  תומכת  החינו�  : שרת  לכ�  מרכזיות  סיבות 
כוונה  כל  (לאהוד)  לו  ואי�    �פר עמיר  למחנה  לדאבונה 
ור�ו� לסייע לה מעבר לכ� שיהיה מוכ� ל�בל "ב�ער רב" 
אחר  למישהו  כאתנ�  ולשל�  העתידית  התפטרותה  את 
את תפ�יד שר החינו� והסיבה השנייה לא פחות חשובה, 
ראש  את  במיוחד  הממשלה,  את  מחליש  החינו�  משבר 
הממשלה וא� המ�ב ימש� יתכ�  והמשבר יוביל לבחירות 
על  להתמודד  שלו  היחידה  האפשרות  היו�  וזו  חדשות 

תפ�יד ראש הממשלה.
כ�, דוד, כמו שאתה שומע, המ�ב הוא �שה, ג� בנימי� 
מנהיג האופוזי�יה "מרעי� בשתי�תו", ג� שרי� אחרי� 
הכישרו�   לה� את  שיש  חושבי�  כלל  בממשלה, שבדר� 
והמומחיות לדבר על כל נושא מהגרעי� האירני ועד זיהו� 
עולי�  ולא  הפע�  פיה�  פו�י�  לא    "�ב"יהופי האוויר  

לשידור באמ�עי הת�שורת בנושא החינו�.  
כ� דוד , אנחנו נמ�אי� בי�  מנהיגי�  "בכאילו" המונעי� 
מתו� אינטרס אישי �ר ולא מתו� חזו�  החינו� לא עמד, 
אינו עומד ול�ערנו ג� לא יעמוד  בראש מעייניה�, הטווח 
ה��ר מולי� אות� והחינו� את פירותיו לא רואי� בטווח 
 10 בעוד  ושמישהו אחר  ה��ר, אז מדוע להש�יע היו� 

שני� י�טו, ? 
נואשנו מהמנהיגות החלולה שמוליכה אותנו, נמאס לנו 
אי�  של  מהל�  יזמנו  רב  בכאב    , והזלזול  מההתנשאות 
ברירה, סגרנו את מערכת החינו� עד שימ�א לה פתרו� 
כי  האמת,   רגע  הגיע  כי  נוותר   ולא  לדרישותינו  הול� 
לגזול את כבשת הרש,   יותר  נית�  . לא  אי אפשר אחרת 
השביתה הנוכחית היא מוסרית מעי� כמוה .  אמרת כי 
הע�  אי�  והאינטל�טואליות  המוסריות  "בסגולותיו   :
נופל מהגדולות שבאומות,  היהודי ה�ט� והמופלא הזה 
וחינוכנו �רי� לטפח ולהגביר סגולות אלו עד שיא יכולת�. 
ר� בכוח� נעמוד בעול� של תחרות שנאה ועוש�".  וברוח 
ב�ניוני�  ב�מתי�,  ברחובות,  יחד   נעמוד  אנחנו   זאת 
בדרכי�  נ�עד  אנחנו  בכיכרות,  בגני�,  ה�ניות,  ומרכזי 
ע� השלטי�, המשרו�יות, הסטי�רי� והבלוני�, נשמיע 
�ולנו בת�שורת, נחתי� על ע�ומות, עד שנרתו� ונשכנע 

את כול�  ב�ד�ת דרכנו כי בלי חינו� אי� עתיד.

David Rotter

This has nothing to do with current yishuv 
politics. As most of us know, the yishuv has 
been experiencing a ridiculous number of 
break-ins and break-in attempts, with at least 
two occurring last week. While all of the party 
lists have security at the top of their platform, 
something has to be done now, without waiting 
for my house or yours to be burglarized (if it 
hasn't been already). 
While most of us know that the yishuv has 
a mishmar ezrachi (basically, residents who 
volunteer to help out the local police), the way 
that the patrols are done in the yishuv are clearly 
not adequate (the guards at the front gate who 
patrol the perimeter are not focused on the 
criminal element). I have spoken to our local 
policeman, who is begging for more people to 
volunteer to help out. 
To "officially" become a member of mishmar 
ezrachi, you must undergo 
some training and take some classes – something 
that takes time. 
Given what is going on now on a day to day 
basis, we need something to be done right away. 
Most of the break-ins are occurring in the middle 
of the night. To that end, the best remedy is 
to have some sort of patrol that actively travels 
throughout the yishuv, whether by foot or by car 
with the flashing blue light – at least to act as a 
deterrent, if nothing else. 
To that end, manpower is needed. If you are 
willing to volunteer to patrol (preferably between 
the hours of 12 (midnight) and 6 AM, please 
contact me with your name, Teudat Zehut 
number, and phone numbers. Yes, I know that in 
theory, this is what the "real police" are supposed 
to do, but it will simply not happen. This is 
something that we can all do ourselves, and given 
what is going on, it is our responsibility to help 
each other sleep well at night. 
Once we see how many people are willing to help 
out, details can be worked out  (such  as  shifts, 
placing "active" mishmar ezrachi volunteers with 
new volunteers etc.).
Thanks in advance to all new volunteers
For  more detail please contact me:
drotter@optonline.net   08 929 8150 
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מאת יוס( כ - תושב היישוב רמת מודיעי�
בתגובה לפרסומי המ�ע (פרוגראמה) מטע� הרשימות 
לת�ופה  היישוב  לוועד  להיבחר  המועמדי�  שהגישו 
בביטאו�  פורסמו  ואשר  הבעל"ט  שני�  חמש  של 
מב�ש  הנני   09.11.07 מיו�   117 גיליו�   - חדשמונאי� 

להגיב כדל�מ�:
לידיעתי כל אשר פורס� במ�ע מטע�  הרשימות של 
כסיסמאות  יותר  נראה  לוועד,  לבחירה  המועמדי� 
ל�יחת  שו�  מאחוריה�  אי�  למעשה  אשר  פרוזאיות 
אחריות לגבי הכוונות שאות�  ה� עומדי� לב�ע במש� 
ת�ופת כהונת� של 5 שני� ולטפל בר�ינות בנושאי� 

החשובי�. א� כ�, למה התכוו� המשורר?
ל�יי�  ומועמדיה�  הרשימות  עורכי  על  היה  לדעתי, 
ה�  ממשיי�  �ונ�רטיי�  נושאי�  לאיזה  במפורש 

מתכווני� לטפל במש� כהונת�.
לגבי  אזכור  כל  אי�  המועמדי�,  וברשימות  היות 
באתי  לכ�  להגשי�,  מתכונני�  ה�  אשר  הפרוי�טי� 
אשר  החשובי�  הדברי�  כל  זה  דעת"  "בגילוי  לפרט 

לדעתי היישוב ז�ו� לה� באופ� מיידי ואלה ה�:
דת: על הוועד הנכנס לטפל בה�מת מ�וואות לנשי� 
ולגברי� בתוספת מת�� לטבילת כלי�. היישוב �יי� 

עשרי� שנה וטר� זכינו למ�וואות. 
יש  רבה.  מ�פיפות  סובל  הממ"ד  הספר  בית  חינו�:  
להרחבת  מהממשלה  ת��יבי�  להשיג  מייד  לפעול 
במודיעי�,  הספר  בתי  של  למבני�  ולהשוותו  המבנה 
רעות, מכבי� ואחרי� אשר לדעתי ה� נראי� כארמונות 
לאומת בית הספר שלנו. וכי אנחנו לא אזרחי המדינה? 
לא משלמי� מסי�? למה מ�פחי� את היישוב? ילדינו 

מופלי� לרעה!!
הערה: לדעתי כל אשר טופל בנחישות ובהתמדה ללא 

לאות יזכה ג� לתשובה חיובית,  בכ� בטוחני. 
פיתוח: הפיתוח של סלילת מדרכות ורחובות הולנדיי� 
נמש� כ( 6 שני� והוש�עו בו כ - 10 מיליו� ש"ח וא, 
לא סיימו אותו. לדאבוננו הרב, "פילרי�" של חב�  בז�  
אשר הות�נו ביישוב לפני למעלה מ( 20 שנה הושארו 
באמ�ע המדרכות ומהווי� מפגע להולכי רגל ולעגלות 

ע� תינו�ות. הייתכ�? מדוע זה �רי� להיות כ�?
עמל  הש�יעה  אשר  הפיתוח  שועדת  בעיני,  תמוה 
וכ�  מי�  �ינורות  לסל�  דאגה  לא  הפיתוח  בנושא  רב 
פילרי� רבי� של חב� בז� מתו� המדרכות וה� נראי� 

"כע�� בגרו�" וכל זה למה, ומדוע?
ע�ירת הפילרי� הנ"ל מתו� המדרכות אשר כבר נסללו 
אז  בהו�אות  לשאת  �רי�  ולא  ליישוב  כס,  יעלה  לא 
לי  נודע  המדרכות?  באמ�ע  הפילרי�  הושארו  למה 
בינימי�"  "מטה  שהמוע�ה  היו�א  הוועד  אנשי  מפי 
הסלילה.  בפיתוח  כספית  והשתתפות  חל�  ל�חה  לא 
לדירתי אנו משלמי� הרבה מסי� ולכ� מגיע לנו לדעת 
על  פירוט  ל�בל  נית�  לא  הא�  כספינו.  ע�  נעשה  מה 

השימוש בכספינו מהמוע�ה, מהממשלה?

שני�  מספר  שלפני  לי  נודע  ליישוב:   ספורט  מועדו� 
ת��בה הממשלה לה�מת מועדו� ספורט ליישוב  רמת 
מודיעי� וכאשר עמדו להעביר  לנו את הכס, לה�מת 
המועדו�, יו"ר המוע�ה, מר פינחס ולרשטיי�, החליט 
להועיד את כספי המועדו� ליישוב אחר במטה בנימי� 

וכ� נותרנו ללא מועדו� ספורט עד היו� הזה.
על וועד היישוב החדש אשר יבחר לפעול בנחישות וללא 
לאות בכדי ולהחזיר את הת��יב שנל�ח מאתנו בזמנו 
לש� ה�מת מועדו� ספורט. זו חובה מוסרית ויש לטפל 

בנושא ללא דיחוי, כי מגיע לנו מועדו�( ספורט.
לו�ה בחוסר  היישוב שלנו  שילוט ברחובות היישוב: 
שילוט מתאי� ברחובות המ�שה על אורחי� ומב�רי� 
שלטי�  מות�ני�  לא  מדוע  הרחובות.  את  להימ�א 

ברחובות היישוב כיאה בכל יישוב נורמאלי?
ח"ייה  מעברי 
מכביש  ליישוב 

   :446
 446 כביש  ח�ית 
ראשי)  (כביש 
שער  לכוו� 

רגל,  להולכי  במיוחד  חיי�,  בסיכו�  כרו�  חשמונאי� 
תלמידי� ותלמידות, נשי� ומבוגרי�. על הוועד החדש 
תהיה חובה לטפל בנושא זה מיד ע� כניסת� לתפ�יד, 
על מנת למנוע פגיעה בנפש. י�וי�, שכתושב שחו�ה את 
את  סיכנתי  פע�  לא  חשמונאי�,  שער  לכיוו�  הכביש 
החדש  מהוועד  מב�ש  אני  הכביש.  ח�ית  בעת  ע�מי 

לטפל בנושא באופ� מיידי ללא דחייה ועל כ� תבורכו.
ועדת בי�ורת: גו, כמו יישוב רמת מודיעי� המאכלס 
כ( 600 משפחות על פי החו� חייב שתהייה לו ב�רה - 
וועדת ב�ורת המב�רת את ניהול ההחלטות של הוועד 
וכ� מפ�חת על זרימת הכספי� שנגבו מאיתנו - כל זה 

מעוג� בחו�. כיו� לא �יימת ועדת ב�ורת ביישוב.
אינני יודע מה נעשה בכספי� והא� �יי� ניהול ת�י�. 
היישוב  מטע�  מועמדי�  בי�שה  המוע�ה  לאחרונה, 
לה�מת ועדת ב�ורת. היות והתפ�יד הוא בהתנדבות 

ללא שכר כמוב�,  שא, אחד לא שש להגיש מועמדות.
ולא כל אחד  זו עבודה רבה ו�שה  אי� ספ� שב�ורת 
מוכ� ל�ראת תפ�יד כזה, לכ� אני מב�ש לה�יע לוועד 
ניהוליי�  בנושאי�  המתמחה  מב�ר  שימונה  היישוב 

בתשלו�. 
במידה, והוועד יחליט למנות אד� מ��ועי לבי�ורת, 
תהיה חובה על הוועד לאפשר לתושבי� ל�בל את כל 
המזכירות.  אנשי  לידיעת  ר�  ולא  הבי�ורת  ממ�אי 
ניהול  בי�ורת  עבור  לוועד  מסי�  משלמי�  אנו  א� 
נעשה  אשר  כל  לדעת  זכות  יש  לתושבי�  הכספי�, 
שכל  לי  נראה  כ�,  אשר  הוועד.   להחלטות  ובהתא� 
הנושאי� אשר העליתי בגילוי דעת זה ש�ופי� למדי, 
כי לא טופלו לא על ידי הוועד ולא ע"י המזכירות של 
היישוב, ולמעשה כעת ה� חייבי� ל�בל טיפול מיידי 
וביתר שאת. לגופו של עניי�: אני  פונה לאנשי הוועד 
לטפל  ובנחישות   �באומ שתתארג�  ולמזכירות  הנכנס 
בכל הנושאי� החשובי� לכולנו אשר העליתי כא� ועל 

כ� תבורכו.
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תרומה,  פרשת  במו�"ש  אחרי)  ימי�  (כמה  א�,  אדר 
הערבי�  סגנונות.  מיני  בכל  סנדס  לאה  אתכ�  תר�יד 
האלו מת�יימי� בהרבה מ�ומות ואומרי� שה� כי, לא 

נורמאלי. 

האחרו�  בזמ�  תכניות  מיני  לכל  ב�שות  אלי  הגיעו 
אני  ההתעניינות.  על  שמחה  ואני  להר�אות  מסרטי� 
מנסה לבדו� את האפשרות להביא את הסרט "החברות 
מש�" והר�אה על מערת המכפלה ועוד כמה דברי�. א� 

יש היענות לתכניות אנו אשמח להביא עוד ועוד...

מאת בריינה הרטמ�

נוער:  
חדשות,  רכזות  שתי  לנו  יש  טובה  בשעה  נוער:   רכזות 
שיטרית:   ואילת    052)8858580 טל:   - שבתאי  אודיה 
 2162605(054  שימלאו את התפ�יד בחדשי� ה�רובי�.

מסיבת חנוכה יישובית% 08.12.07:  נוער הישוב מזמיני� 
אתכ� למסיבת חנוכה יישובית במו�"ש של חנוכה. (ראה 

פרטי� בכתבה )

�ורסי� וסדנאות:
האחרו�  מידע  בד,  שכתבתי  כפי  ע"מית:   הגנת  �ורס 
ה�ורס  ונערות.  לנשי�  �ורס  ל�יי�  ה�עה  יש  שי�א, 
עלות  מפגשי�).   10 או   5 (ב(  לימוד  שעות   10 מ  מורכב 
שיש  בתנאי   /  400 בסביבות  תהיה  למשתת,  ה�ורס 
גבוהה  היענות  תהיה  א�  משתתפות.   10 של  מינימו� 

הסכו� ירד.
ושליטה  להתמודדות  כלי�  רכישת  ה�ורס:1.  מטרות 

טובה יותר ברגשות ובמעשי�.
2. סימו� �וי� אדומי� להתמודדות ע� מ�בי משבר.

למ�בי  התפתחות  של  אופייניי�  דפוסי�  ע�  הכרות   .3
סיכו�.

 .�4. פיתוח מיומנות אישית להתמודדות במ�בי לח
במזכירות  �שר  אתי  י�רו  ב�ורס  להשתת,  המעוניינות 

הישוב.
�ורסי� וסדנאות של מתנ"ס בנימי�:  ב�רוב י�א פרסו� 
ל�ורסי� וסדנאות שית�יימו בי� חנוכה לפורי� בנושאי� 
באנגלית  מתבגרי�  של  להורי�  הורי�  חוגי  הבאי�: 
ובעברית ו�ורס לגיל המעבר. ה� ית�יימו בישוב, כנראה 
בביה"ס היסודי, ויהיו פתוחי� לישובי� במערב בנימי�. 

נבד�ת ג� אפשרות ל�יי� חוג להורי� של גיל הר�.

:�תאריכי� שכדאי שירשמו לכ
ערב  מתוכנ�  גוזל:   עו(    %  19.12.07. בטבת,  י!  מו"אי 
בת�  שבנ�/  האחרונות)  בשני�  אר�ה  (שעלו  להורי� 
לתהלי�  יו�דש  הערב  ל�ה"ל.  ראשונה  פע�  מתגייסי� 
נב�ש  בינתיי�  לעניי�.  רלוונטיי�  ונושאי�  הגיוס 
את  להכי�  כדי  הערב  לפני  שאלות  לנו  להגיש  מההורי� 
התשובות מראש ולבדו� כל נושא ש�רי�. על מ�ו� ושעה 

תבוא הודעה.
של  "התנערי"  הסרט   %22.12.07 ויחי,  פרשת  מו""ש 
מנורה חזני. באול� השמחות של ביה"כ הרימו�. הסרט 
שאחרי,  וההתעוררות  השבר  מחומש,  הגירוש  על  מספר 
בתיבות  י�א  מפורט  פרסו�  לאומי.   - אישי  סיפור 

הדואר.
�פאח:    דוד  של  הר"אה   %22.01.08 בשבט,  ט"ו  מו"אי 
ה�בור  את  מזמי�  הרימו�  ביה"כ  בשבט  ט"ו  לכבוד 
להר�אה של דוד �פאח, שכותב, בי� היתר, תור במ�ור 
ראשו�, וכתב מספר ספרי� בנושא ההומיאופתיה ו�מחי 

מרפא.  ההר�אה תת�יי� ביו� שלישי. פרטי� בהמש�.
:  לכבוד ר"ח  ונערות   �ב% 09.02.08 ערב הר�דה לנשי

ÌÈË‰ÂÏ‰ ıÈ˜‰ ÈÓÈ·

ÌÈ¯˜‰ Û¯ÂÁ‰ ÈÓÈ·

‰„‡ÈÙÓ¯Ë· ·ˆÈ È‡

˙ÈÂÎÓ ¯ÂˆÚÏ ËÈ˘ÂÓ È‡ È„È ˙‡

˙Â˜È¯ Ì·Â¯ ˙ÂË˜ Ì‚Â ˙ÂÏÂ„‚

 ˙ÂÙÏÂÁ Ô‰ ÈÙ ÏÚ

˙Â¯ˆÂÚ ÌÈ‡ È„ÈÏ Í‡

ÌÈ¯‰ÓÓ ˘ÓÓ ÌÈ‚‰‰

øÈ˙È‡ ‰ÓÂ

ø¯‰ÓÓ ÈÈ‡ ÒÈÒ·Ï ÌÈ„Ó‰ ˘Â·Ï ¨ÏÈÁ‰ È‡

øÚÈ‚‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡Ï  ÒÙ‡ ¯ÂÚÈ˘Ï ¨„ÈÓÏ˙‰ È‡

 ¯¯ÁÂ˘Ó ÏÈÁ Â‡ ¯Ú‰ È‡Â

‰ÈÂÙ ‰Ú˘  ÏÎ· ‰„Â·Ú ˘ÙÁÓ‰

 ¯˙ÂÈ ÒÚÎ‡ ÈÏÚ ˙È·‰ ÏÚ·

¯Á‡‡ È‡ ˙Á‡  ‰Ú˘· Ì‡

 ‰ÁÙ˘Ó Ò¯ÙÓ‰ ËÂ˘Ù‰ Ì„‡‰ È‡Â

‰„Â·ÚÏ ÚÈ‚‰Ï ÍÈ¯ˆ È‡ ÛÂÁ„

˙ÈÂÎÓ‰ ¯ÒÁ ‰ÏÂÁ‰ È‡Â

˙ÂÙÂ¯˙ Â‡ ˙Â˜È¯Ê Ï·˜Ï È„Î ÍÈ¯ˆ È‡ ˙Â„„Ï

 ÌÈÏÂÁ ¯Â˜È· ˙ÂÂˆÓ˘ È‡Â

ÈÈÁ ˙ÓÈ˘ÓÏ ‰˙Â‡ È˙ÎÙ‰

ÚÈ‚‰Ï ¯Á‡ÓÂ Ú˜˙

ÚÈÒ˙ ‡Ï È˙Â‡ ˙ÈÂÎÓ ÈÎ

ÌÈ‚‰‰ ÏÎ ˙‡ ÔÈ·Ó È‡

ÌÈ¯‰ÓÓ ÌÏÂÎ ËÂ˘Ù

‰ÏÏÎ‰· ¯·„Ï ÈÏ ‰ÏÈÏÁ Í‡

‰ÎÏ‰Î ÌÈ‚‰ÂÂ ‰¯ÊÚ ÌÈËÈ˘ÂÓ ÌÈ‚‰ ˘È ÈÎ

°‰Î¯·‰ Ì‰ÈÏÚ ‡Â·˙

ÌÎ¯„· ÂÎÏÈ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‚‰˘ ‰ÏÈÙ˙ ÈÏÂÎ È‡

Ì˙¯ÊÚ ˙‡ ˘˜·Ó ¯˘‡ ÏÎÏ Â¯ˆÚÈÂ

מאת "יונה שרוני
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"�מאת גרעי� "נופי חשמונאי
ב"ה ביו� ראשו�, כ"ט בכסלו, נר חמישי של חנוכה, 

נעלה שוב, בכוחות מחודשי� ל"נופי חשמונאי�".
מה? שוב?

לא נמאס לכ�? מה את� ממשיכי� לשח� משח�י 
מאות חיילי�  מגיעי�  שנייה  תו�  הרי  ילדי�? 

ומפני� אתכ�...
להש�יע  פשוט  לא  פשוט.  לא  באמת  שזה  האמת, 
ממר��, מכספ� ומזמנ� ולראות כי�ד הורסי� שוב 
ושוב. לא פשוט לאסו, אח"כ את כוחותי� הנפשיי� 
והפיזיי�, לאסו, את ה�יבור ולהמשי� הלאה, כנגד 
 ) הסיכויי�  כל  כנגד  והמכשילי�.  המיכשולי�  כל 

מעטי� מול רבי�, חז�י� מול חלשי�...
לא פשוט ( אבל הכרחי!

ג�  כ�  הה�,  בימי�  החשמונאי�  גבורת  כמו 
לש�וע ביאוש  האפשרות  את  לנו  אי�   ) הזה  בזמ� 
ובחוסר מעש, להיכנע ליווני� ולמתיווני� ולהרי� 
ידיי�. אנחנו פשוט לא יכולי�. אי� אפשר לעמוד 
כנגד חילול ה� הע�ו� המתרחש למול עינינו? כנגד 
מי(יודע( לגבולות  חזרה  על  הדיבורי� הנוראיי� 
איפה, כנגד הנכונות לוותר על הכל( על אר�נו, על 

ע�מנו... זה פשוט בלתי אפשרי!
אנחנו לא יכולי� לשתו� ולא יכולי� להבליג!

מה אנחנו כ� יכולי� לעשות? להתרחב. לא להיכנע. 
אולי זה ��ת סמלי ופעוט ( אבל זה מה שביכולתנו. 
נפרו�, נ�א מהגדרות, מהגבולות ( ובכ� נכריז �בל 
מרגבי  רגב  כל  לנו!  שייכת  הזו   �האר  ) ועול�  ע� 

אדמתה ( שלנו הוא!
לא נוותר, לא נתפשר, לא נ�טמ��! נתרחב, נפרח, 

!��נשגה, נתע
תשאלו ( הא� מישהו מבי� את ה�ריאה הזו?

על כ� יעידו אלפי השוטרי� והחיילי�, חברי הכנסת 
והשרי�, ואפילו נשיאי אומות העול� ( שכל פחו� 
 �מ�פי  ) ה�ודש   �באר נידחת  בגבעונת  �טנט� 
סימני  �ת � שמראה  כל יהודי  בהמוניה�.  אות� 

חי5ת טבעית ויו�א מהגדר ( מיד נבל� בכל הכח.
מת�שי�  �ת � שאנחנו  מה  מזמ�  מביני�  ה� 

לתפוס 
גאולת האר�, גאולת האדמה ( היא היא הגאולה. 
היא הנ�ודה העי�רית, היא הלב, ולכ� מנסי� ה� 

לע�ור בעדנו בכל מחיר ובכל הע�מה.
רחו�ה  כ"כ  שלא  הזו,  שהגבעה  יודעי�  ה� 
מהישוב, ולא כ"כ גדולה ומפותחת ( היא הנ�ודה 
ונ�ליח  נתמיד  שא�   ) המבח�  היא  המשמעותית, 
לא  ממש  ה�  ואת זה,  �רוב,  יותר  כבר  המשיח   )

רו�י�...

לאל,,  יהיה  "ה�ט�  הנביא  ישעיה  לנו  מבטיח 
וה�עיר לגוי ע�ו�". משוכנעי� אנו שברגע שנעשה 
את מה שבידנו, את המעט שביכולתנו ( זה יתפתח 
�עד,  נעשה  אב� �טנה,  נניח  אל,.  פי   ��ויתע
נת�ד�, נשתדל ( וה� ממשי� ונשבע "אני ה�, בעתה 
של  "בעתה",  של  הזה  את התהלי�  ג�  אחישנה" 
גאולה מתו� �ושי, של בחינת "עני ורוכב על חמור" 
אזרז ואחיש, אמעיט את הסבל וא��ר את הדר�.

של  ל�ריאת�  להישמע  הא�   ) לבחור  בידינו 
מהעבר  להשאר  או  אלי,  לה�  מי  החשמונאי�, 

השני, חלילה...
פעוט (  מעט, ל אנחנו �וראי� לכולכ� לה�טר, ל
מ� שמספי� ליו� אחד, נמשי� ונבער  ש שב"ה, מ
יותר מכ�, עד שנזכה ל "אור  ( וא,  שמונה ימי� 

חדש על �יו� תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו".
לפרטי�, עזרה (מכל סוג שהוא) וה�טרפות:

054)7718579 

הנכם מוזמנים לערב היכרות ומידע אשר ייערך, 

בעז"ה, ביום חמישי, י"א טבת (20.12.07)

 בבית משפ' פז, חשמונאים,

בשעה 03.02 בערב. 

בחינות כניסה לחטיבה ולתיכון תיערכנה, בעז"ה, 

ביום ראשון, י"ד טבת (23.12.07), בשעה 9:00 

לפרטים והרשמה אורלי: 9709320–02 

°° ‰ÓÂˆÈÚ· ‰Ó˘¯‰‰

בנות תורניות ואיכותיות 

המעוניינות לבנות ולהיבנות, 

מקומכן איתנו !
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 By Judy Abraham Chai
The rural Moshav Mavo Modi'im home 
of the late Rabbi Shlomo Carlebach 
Zt"l has a day trip option in the heart of 
nature between Jerusalem & Tel Aviv. 
The area is of great historical 
importance especially.
Ideal for groups and families 
 Choose your trip  options :
- Trek in surrounding hills to learn about         
the history of the area and the plants 
and trees on route etc. 
- Guided Tour of Ancient Ruins ancient    
olive and wine press
- Mini zoo & botanical garden with 
biblical explanations  
- Tasty hot lunch varied menu meat -
chicken or vegetarian meal ,beigel cafe 
or Pizzeria 
- Visit the artists of the Moshav pottery, 
jewelry and judaica art work exhibited in 
our new store. 
- Divrei Torah on Chanukah /Parshat 
shavua (Hebrew or English) with a 
history of the Moshav
- Ending with a live concert of beautiful 
Shlomo Carelebach nigunim....  
The price according to your trip options, 
menu and budget. 
For details and registration:
Call - Judy Avraham Chai 0544283646 
or 089264680    or
- Neromama Richman 0507774062 or  
089264675
Looking forward to seeing you soon. 
Project is initiated by the Maccabee 
World Organization.

מאת יהודית אברה� חי

מגורי�  מ�ו�  היה  מודיעי�  מבוא  המושב 

של הרב שלמה �רליב� ז"ל. יש לכ� הזדמנות 

ליו� טיול בתו� הטבע, בי� ירושלי� ותל אביב. 

באזור יש הרבה מ�ומות ע� חשיבות היסטורית 

ומאוד מומל� לבי�ור ל�בו�ות ולמשפחות.

את� יכולי� לבחור בי� האפשרויות הבאות:

של  מהיסטוריה  וללמוד  גבעות  בי�  נסע   )

המ�ו�, ה�מחי�, הע�י�  ועוד, ועוד.

טיול מודר� בי� חורבות עתי�ות של מכבשי�   )

ליי�ור שמ� זית ויי�.

הסברי�  ע�  בוטני  וג�  חיות  ג�  מיני    )

מהתנ"�.

לתאו� ארוחת �הריי� חמה וטעימה ע�   )

מגוו� מאכלי� של בשרי�, 

עו, או �מחוני, בייגעל או 

פי�ה.

סיור א�ל אומני המושב   )

המיי�רי� כלי חרס, 

תכשיטי�, יודאי�ה 

שנמ�אי� בת�וגה בחנות המושב.

דברי תורה על חנוכה ועל פרשת השבוע   )

(בעברית ובאנגלית) ע� היסטוריה של 

המושב.

בסו, הסיור יכולי� לשמוע �ונ�רט מלא   )

חיי� מניגוני שלמה �רלב� .                             
                                                   

מחיר הסיור נ�בע על פי מספר המשתתפי�,

אור� הסיור והתפריט הנבחרת במסעדה.

לפרטי� נוספי� נא להת�שר ל:

גב� יהודית אברה� חי בטל�:

 4283646(054   או 9264680(08

גב� נרוממה ריכמ� בטל�: 

7774062(050 או 9264675(08

ÆÂÏˆ‡ ·Â¯˜· ÌÎ˙Â‡¯Ï ÌÈÙˆÓ ÂÁ‡

 ÆË˜ÈÂ¯Ù· ÍÓÂ˙ ÈÓÂ‡ÏÈ· È·ÎÓ ÔÂ‚¯‡
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By Elliot Jaffe 

The mikveh as allocated by Misrad HaDatot five 
years ago. The budget was 
set, the plans were all agreed and the contractor 
was selected. 
There were three Mikvaot in progress at that 
time. Then the government closed Misrad 
HaDatot.
The budget for building Mikvaot was transfered 
to Misrad HaShikun which was controlled by a 
non-religious party. All Mikveh building was put 
on hold.
After many complaints and pressure Misrad 
Hashikun re-started the process and decided 
that they needed to do re-bid the projects. 
The bidding progressed and a different 
contractor won the bid. Now the 
original contractor took the government to court, 
arguing that there was no need to re-bid since it 
was the same project. They also argued that there 
were irregularities in the bidding process.
So, Misrad HaShikun re-bid the project again. 
This time, the original contractor won the bid. 
The most recent stage was a hold on the project 
until November 10th. After that date, the bidding 
process could no longer be challenged and the 
project could begin again.
So, as we now stand, the money has been 
budgeted, the contractor has been selected 
and approved. The next step is to finalize the 
building plans, get permits and begin building. 
There is a minor challenge in 
that the Mikveh commitee would like to 
build a larger facility and that will mean a 
slightly longer design and permit phase as well 
as making sure that the Vaad and any donors 
have the additional money in hand to pay for the 
addition.

With luck, the building should begin within 
3-6 months and will take about that long to 
complete. This time next year, the Mikveh 
should be operational (barring unforeseen court 
challenges or default by the contractor).

מאת אליוט יפה
הדתות  ממשרד  אישור  �יבלה  ליישוב  המ�ווה  ה�מת 
וג�  אושרו  התוכניות  אושר,  הת��יב  שני�.  חמש  לפני 
ה�בל� נבחר.  היו שלוש מ�וואות מתוכננות במ�ב זה. 

ואז הממשלה סגרה את משרד הדתות.
הת��יב לבניית המ�וואות הועבר למשרד השיכו� והוא 
היה בידי שר ממפלגה לא דתית. כל הפרוי�טי� הו�פאו. 
לאחר הרבה תלונות ולח�י� על משרד השיכו�, התחילו 
להחיות הפרוי�טי� אבל החליטו שיש �ור� במכרז חדש 
�בל�  וזכה  �בל�  לבחירת  חדש  מכרז  פתחו  לה�מת�. 
לבית  פנה  הראשונה  בפע�  שזכה  ה�בל�  מהנ"ל.  אחר 
למכרז  �ור�  שאי�  נימו�י�  ע�  הממשלה  נגד  המשפט 
שהיו  התלוננה  החברה  ג�  הפרוי�טי�.   לאות�  חדש 

סטיות בתהלי� המכרז.
והפע�  חדש,  במכרז  פתח  השיכו�  משרד  כזה,  במ�ב 
ה�בל� שזכה בפע� הראשונה ג� זכה במכרז הנוכחי. היה 
�רי� לע�ור את הת�דמות הפרוי�ט עד 10 נובמבר 2007. 

לאחר התארי� הזה, תהלי� המכרז לא יכול להע�ר.
איפה אנחנו עומדי� עכשיו? הכס, אושר בת��יב השנתי, 
ה�בל� נבחר ואושר. השלב הבא הוא לגמור ע� תוכניות 
ולהתחיל  הנדרשי�  האישורי�  �בלת  הפרוי�ט,  תכנו� 
ע� ה�מת המ�ווה. ועד המ�ווה אישרה תוכניות, לאחר 
מח�ר והתייע�ויות רבות, למבנה המתאי� למספר נשות 

היישוב. �יימות תרומות שיבטיחו את כיסוי ההו�אות.
ע� הרבה מזל, ה�מת המבנה �רי� להתחיל בעוד שלושה 
יכולי�  להשלמתו.   זמ�  אותו  ויי�ח  חודשי�  שישה  עד 
ל�פות שבעוד שנה המ�ווה תהייה פעילה (מבלי לחשוב 

על עי�ובי� מטע� בית המשפט או בעיות ע� ה�בל�).
תורג� ע"י ש� טאניס

מאת "יונה שרוני
מרב התודות והברכות

*למאיר ב� נעי� על עבודת� הטובה ,המהירה, והמהימנה 
בהרכבת המזגני� ו�ירות גבס לאול� בית הכנסת "עטרת 

שלו�" עמדת בלוח הזמני� והכנת את האול� בזמ�.
ועל  *לי�ח� אדרי על הארת האול� על הע�ות הטובות 

עמידה בלוח הזמני�.
בזכות נשי� "ד�ניות

לנשות בית הכנסת "עטרת שלו� "
הברוכה  והיוזמה  הכספית  תרומתכ�  על   כוחכ�  יישר 
להת�נת  נכבדה  בתרומה  הכנסת  בית  אול�  את  לשדרג 
מזגני� ורכישת וילונות. בזכותכ� האול� שודרג במהירות 

רבה וכעת הוא נאה למראה ומתאי� לכל אירוע.
 �        בש� מתפללי בית הכנסת % הגברי
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הזדמנות  לחוג יחדיו.....                      

אזרחי� ותי�י� ועולי� נפגשי�,
במו"אי שבת , נר חמישי של חנוכה!!!

ערב הווי חגיגי ומיוחד ביוזמת ובהפעלת הנוער(( 
למבוגרי� בלבד!

ביבי( להזמנות  מחכות  ז�(ט�  (שכבות 
סיטר).בפרוי�ט ראשוני וייחודי , של "נוער מוביל 

�הילה."
למע�   לעשייה  חשמונאי�  נוער  נרת� 

חשמונאי�"."
לוועדות  מחול�י�  ב�,  י�,יא�,י  שכבות  נוער   בני 
שונות כגו�: לוגיסטי�ה, ארגו� , תוכנית, מוזי�ה 
בכל  כאשר  וכיו"ב   ,כיבוד  תפאורה  תרומות, 
ויחדיו  הנוער  ונ�יגי  מבוגרי�  יושבי�  וועדה 
למסיבת  תוכנית  נבנתה   , מלא  פעולה  בשיתו, 
חנוכה ל�א�אי החשמונאי� , בחשמונאי� חברי� 
בי� תושבי  נוספת לחבור  זוהי הזדמנות   ) י�רי� 
היישוב  בי� המנהגי� והתרבויות השונות ,לחבור 
בי� הנוער להורי�,וכמוב� זוהי עשייה חיובית של 

הנוער למע� ה�הילה כולה
ני�ח  כולנו  ובטוחי�  כי  מב�שי�   , מ�פי�  אנו 

חל� בערב מכובד ומיוחד זה.
ותרומות  מוזמ�  לעשייה  לה�טר,  המעוניי�  כל 

ית�בלו בתודה  ובברכה                  
רכזות הנוער: אודיה שבתאי ואיילת שטרית.     
חנה שפיגלמ� וועדת הנוער:,רינה הרטמ�,בריינה 

הרטמ�, שושי ו�בי�ה פישהימר, אנאלי 
ברנשטיי�,פרומה �הא�,אלה היימ�, מרגלית 
ליפשי�, שושנה אבל, מישל �פלנס�י, שרית 

רות�, מיכל אביטבול ותמר רוט.

מאת דוד רוטר
כפי שכולנו יודעי�, היישוב שלנו עובר מכה ר�ינית של התפר�ויות. יש ביישוב שלנו בסיס למשמר אזרחי שכרגע 
מפעיל מספר די מ�ומ�� של מתנדבי�. שוטר ה�הילה מב�ש כמה שיותר מתנדבי�. כידוע כדי להיות חבר "מוסמ�" 
למגר את המכה של התפר�ויות כמה  �ריכי�  אנחנו  כרגע  לעבור �ורס של מספר שיעורי�.  �רי�  במשמר אזרחי 

שיותר מהר.
כדי לעשות זאת, אנחנו �ריכי� כמה שיותר מתנדבי� שמוכני� לסייר ביישוב בי� השעות    24:00 (ח�ות)  לשש 
בבו�ר. מי שמעוניי� להתנדב מתב�ש ליי�ור �שר איתי דר� דואר אל�טרוני או בטלפו�, למסור ש� מלא, מספר 

תעודת זהות ומספר טלפו�.
ברגע שנדע מספר המתנדבי� נוכל למסור פרטי� ב�שר להמש� הפעילויות.

כתובת ד.א: drotter@optonline.net         טל�: 9298150

 Prepared and run by the youth – for the benefit of
the adults!
A great opportunity to celebrate together
Motzaei Shabbat, 5th candle of Hanuka
 (7th – 9th graders are waiting for your calls to
come and babysit!)
Dear Friends,
 As part of a new and unique program of community
 youth leaders, the Hashmonaim youth is working
 together for the benefit of the yishuv.  The tenth
 through twelfth graders, along with adults, have
 worked intensively in various committees –
 program, logistics, music, fundraising, scenery,
 refreshments and others – to plan an exceptional
 event for the adults of the yishuv – the descendants
of the Hashmonaim, in Hashmonaim.
 This is a wonderful opportunity for a fun-filled,
 meaningful experience that will allow us to
 connect with others and show our support for
 the superb youth of Hashmonaim and the great
 effort, dedication and creativity that they have
exhibited.
 Please join us for this special evening – we look
forward to seeing you there!
Contributions will be greatly appreciated.
Please contact us for further information.
 Youth coordinators - Odeya Shabtai and Ayelet
Sheetrit
 Channah Spiegleman and the youth committee,
Rina Hartman, Bryna Hartman
 Shoshi and Zvika Fishheimer. Annalee Bernstein,
 Fruma Khan, Ella Hyman, Margalit Lifshitz,
 Shoshana Abel, Michele Kaplansky, Sarit Rotem,
Michal Abitbul, Tamar Roth
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למכירה
אקדח וולטר  9 מ"מ

תוצרת גרמניה
FOR SALE

Walther gun 9 mm.
 ₪ 006

077-8320320 יזוע

Clothes gemach
גמ"ח בגדים ביישוב!

איריס דרעי מוכנה לקבל בביתה וגם לבוא 
אליכם לאסוף בגדים, נעליים וחפצים

איסוף או מסירה 
9762315      052-7637440
 phone to deliver or have

fetched

ברצונך לקבל פינוק ולהרגיש טוב ונעים גם כאשר כאב לך?
  Swedish Holistic Massage מסג' הוליסטי שוודי

054-5277795     9761508

מזל אהרוני
 ceramics group
 for children, at the

 Kaiser Studio, every
Monday

16.00 -17.15

חוג קרמיקה לילדים

מתקיים בסטודיו של משפ' קייזר  
שלי: 9761166

Hashmonaim’s very own site.
www.rammod.net

?Have been there today כבר בקרת היום 

האתר של רמת מודיעים
Adarr Ozeri    אדר עוזרי  
 Classical  homeopathy

הומיאופתית קלאסית
ההומיאופתיה מסייעת למגוון בעיות

054-4373130
    Adarr1@gmail.com

Math Teacher
מורה למתמטיקה מכינה לבגרות 3 

יחידות בגרות
רק בנות       מחיר משתלם
שולמית 9791150   

0527657974

תרגום עברית אנגלית
יהודית פרידמן 0544821559

המעוניינים/ות לקיים בביתם חוגי מלאכה 
יקבלו חומר  ונשים  לילדים, חוגי אומנות 

והדרכה ע"י "חוגי כל יצירה חוויה"
פרטים בטל' 054-8485200 

(קרית ספר)

האם אתם צריכים ציורים?
פרחים נופים
גם לפי הזמנה
9761925

Judy Crown
paintings to order

מאת "יונה שרוני
אנחנו מעונייני� לארג� חוגי� נוספי� לכל התושבי� שיש 

לה� זמ� פנוי בשעות הבו�ר
פנו אלינו ע� ה�עות לארג� חוגי� בנושאי� הבאי�:

טיולי�  אומנות,  התעמלות,  ספרות,  ע�,  רי�ודי  �יור, 
חודשיי� או ימי כי,, ידע במחשבי�, מסיבות, בילוי בבתי 

מלו�, לימוד שפה אנגלית, הר�אות בנשואי בריאות.
הנושא/י�  ול�יי�   9761824 בטל�:  ל�יונה  להת�שר  נא 

שאת/ה מעוניי� להשתת,.
טיול,סיור  החוג,  לארג�  נשתדל  הרוב,  החלטת  פי  על 

ובמחיר נח לכול�. 

מאת י"ח� הרטמ�

התייחסות להת�דמות פרוי�ט ה�מת המ�ווה, 

עדכו� לכתבה של א! יפה

השיכו�  ממשרד  �בל�  זכה  וח�י  שנתיי�  לפני 

לבניית כל המ�וואות באר� לאותה שנת הת��יב. 

לאחר ת�ופה, ההת�שרות איתו בוטלה. ה�בל� 

מהממשלה  מניעה  �ו  ו�בל  המשפט  לבית  פנה 

וממשרד השיכו�, אשר אסר על בניית 3 מ�וואות, 

כולל מ�ווה של חשמונאי�. 

השר  לידי  הוחזר  במ�וואות  הטיפול  שנה  לפני 

הממונה על ענייני דתות, השר י�ח� כה�. בשנת 

לת��ב  במשרד  הוחלט  הנוכחית,  הת��יב 

לא  בניית�  אבל  בעבר  אושרו  אשר  מ�וואות 

הוחלט  מ�וואת  יותר  לת��ב  כדי  התחיל. 

ל"הוריד" בדרגה אחת את גודל המ�וואות אשר 

ממ�וה  ירד  לחשמונאי�  הת��יב  כ�  תתו��ב. 

בגודל 100 מ"ר ל(65 מ"ר. את הבשורה המשמחת 

התברר  חודשיי�  לאחר   .2007 באפריל  �בלנו 

ושוב  מ�וואות   3 נגד  מניעה  �ו  ש�יי�  למשרד 

ע�רו אותנו.  

הישוב  של  המשפטי   �היוע של  פעילות  לאחר 

של  הרדו�  התי�  על  דיוני�  כמה  הת�יימו 

העתירה  את  למשו�  ל�בל�  נת�  והשופט  ה�בל� 

ו/או להגישה מתו�נת. לפני כחודש ה�בל� הגיש 

עושה  הדתות  משרד  כרגע  מתו�נת.  תבעיה 

מול  ההסתבכות  את  לפטור  גדולי�  מאמ�י� 

בית המשפט וה�בל� כדי ל�את סו, סו, לבניית 

למ�וא  מ�ווי�  הדתות  במשרד  המ�וואות. 

פתרו� תו� זמ� ��ר וכ� מסתמ� שנית� להתחיל 

בפרויי�ט בישוב ב�רוב.

ה�פאתו,  ולפני  האישור  את  �בלנו  כאשר 

בתכנו�  ממתמחה  אשר  אדריכל  ע�  הת�שרנו 

מ�וואות. הוחלט להמשי� ע� ה�בל� עד ס�י�ות 

סופיות ואכ� ולפני מספר שבועות סכמנו ס�י�ה 

סופית איתו. כ� שברגע שנ�בל את אישור הבי�וע 

מייד נית� להתחיל. לפני מספר שבועות �בלנו.

בת�ווה להתחלה מהירה
י�ח� הרטמ� בש� וועדת המ�ווה
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להולדת ב�/בת
למרגלית ויאיר יוס, זלמנובי� להולדת הבת

ליעל ואבי גרינולד להולדת הב�
למשה ועדינה יאנג על הולדת הבת

להולדת הנכד/ה
לפנחס נדב להולדת הנכדה

לרויטל פול� להולדת הנכדה בת לענבר ואיל ויסמ�
למש� יאנג  להולדת הנכדה בת למשה

למש� טייכר להולדת הנכדה בת לדבורה
למש� לויט להולדת הנכד ב� לעליזה

למש� כה� גינדי להולדת הנכד
למש� גרינבלו� להולדת הנכדה בת לאלונה ושמואל 

גלייזר
ללור� ומרדכי רוזנברג על הולדת הנכדה בת למישל 

ושלמה מאיר

               

judyfreedman@gmail.com

לאירוסי�
למש� דוד�בי� לאירוסי הבת מוריה

למש� נת� לאירוסי הב� דורו�

לנשואי�
למש� הרב מאיר ואירית פרידמ� לנשואי הב� יונת�

לבני מ"ווה
עזרה לרר,

אית� אהרו�, 
גדעו� ישראל ב�שי,

ע�יבא מרדכי נמ��י,
עדי סינגר

ברוכי� הבאי� למשפחות החדשות
דליה ושלמה גולדברג

משפחת סו�ר

למרדכי �רייטנברג על מות אימו
לנחמה נובי� על מות אחותה

לשריל סינגר על מות אביה

חברי המערכת מברכי� את חברינו
דב גילאור לחגיגת יו� הולדת שבעי�


