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המש� בעמד הבא

מרא דאתרא הרב אורב� שליט"א
"א" בחו תי תלכו....ונתנה האר� פריה". באר� ישראל 
האר�  באמ#עות  אומתו  ע"  $שיח  דו  מנהל  ה ב"ה 
ע"   כאשר  ופירותיה. 
באופ%  מתנהג  ישראל 
לברכה  זוכה  נאות 
במסכת  האר�.  בפירות 
מגלה  אבא  ר�  סנהדרי% 
לנו שה � הברור ביותר 
פירות  דר�  מתגלה 
ש"  יש  ישראל.  אר� 
ומיוחד,  ארו�  ויכוח 
ישראל  ע"  גאולת  הא" 
מותנית בתשובה או לא. אומר ש" ר� אבא "אי% ל�  � 
תתנו  ענפכ"  ישראל  הרי  "ואת"  שנאמר  מזה  מגולה 
ופריכ" תשאו לעמי ישראל כי  רבו לבוא". כאשר אר� 
ישראל נותנת פירותיה לע" ישראל באופ% יפה ונאה זהו 
סימ% ברור של גאולה. במש� מאות רבות של שני" היתה 

חג  לאילנות,  השנה  ראש  נחגוג  אנחנו  שבט  בחודש 
התחדשות הטבע. נטיעת הע� בא לבטא את תחיית הע" 
הזאת  עמי$כש מה  ימי  הע�  "כימי  באר�  והשתרשותו 
שהיא עושה באר�". ע� הש מה מסמל אור� חיי" וכושר 
הישרדות גבוה בתנאי"  שי" ביותר. וכ� ג" הוא עמינו, 
השורד כאניה ביו" סערה את התנודות החז ות המנסות 

להפילה.
אנחנו יכולי" לראות ג" ביישובינו, שתושבי חשמונאי" 
ע#י"  הרבה  לנטוע  ה#ליחו  #מודי  ר ע,  בתי"  בנו 
ונהני" היו" מפריחת". בשנה האחרונה ג" זכינו שבגני" 
חיבורינו  את  המסמלי"  #מחי"  ע#י",  נטעו  וברחובות 

לאדמה.
של  היסוד  אב%  הנחת  להזכיר  יש  יו"  באותו  ג" 
האוניברסיטה העברית בירושלי", נפתח הטכניו% בחיפה, 
הראשונה,  הכנסת  לכה%  והחלה  ברחובות  ח לאי  מכו% 

סמל הדמו רטיה בישראל.
חברי"  ע"  המ ומי  הועד  לפעול  התחיל  אלה  בימי" 
חדשי". תוכלו ל רוא בגיליו% שבידכ" מה ה" הנושאי" 
דר�  באותה  להמשי�  ונשתדל  יד",  על  המטופלי" 

בגיליונות הבאי".
יישובי  של  לה ות  בי%  תחרות  הת יימה  כסלו  בחודש 
מחשמונאי"  לברוח"  לא%  "אי%  והלה ה  בנימי%  מטה 
זכתה במ ו" הראשו%, אנחנו מברכי" את חברי הלה ה 

ומודי" על הכבוד והכרה שהביאו ליישובינו.
שונות  שארגנו  בו#ות  אירועי"  שני  הת יימו  כ%,  כמו 
פעילויות  וטבת.  כסלו  לחודשי"  ה שורי"  בנושאי" 
נהנו  כול"  בה".  להשתת+  תושבי"  למאות  הביאו  אלו 
כל  ל רב  הזדמנות  ובמת%  בתוכ%  העשירות  מהתוכניות 

 הילות של היישוב.
ולתרו"  המערכת  ל#וות  לה#טר+  אות�  מזמינה  אני 

מידיעת� וזמנ� לעיתו% חדשמונאי" .
האילנות  חג  התושבי"  לכל  מאחלי"  המערכת  חברי 

שמח.

                         שרה טאניס
העיתו� הבא י"א לאור ל!ראת ר"ח אדר א  תשס"ח

הנוכחי,  בגיליו%  פורסמו  שלא  טוב  מזל  למדור  הודעות 
ההודעות  להעביר  נא   .120 מס�  הבא  בגיליו%  יפורסמו 

בטל�: 9760771. (שרה טאניס)
שבט  י"ח  עד  לשלוח  נית�  ופרסומי�  תגובות  כתבות, 

תשס"ח (25.01.08).

 

דבר המערכת

פרי האר�
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ט ס החלפת הועד המ ומי
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מ%  י#או  היהודי"  כאשר  ושוממה.  חריבה  ישראל  אר� 

החומות והחלו לגאול את  ר עות האר� ולעבד" החלה 

התפתחות מרת ת. האר� השפיעה ומשפיעה את ברכת 

באר#נו  ביותר  היפות  החוויות  אחת  ויבולה.  פירותיה 

היא הבי ור בשו . השו  שאני אוהב לב ר בו הינו שו  

מחנה יהודה בירושלי". ש" אנו נפגשי" ע" שפע פירותיה 

ומתרבה  השפע  מתחז   לשנה  ומשנה  ישראל.  אר�  של 

וכ% בטעמ" המשובח.  ויר ות,  פירות  בסוגי" רבי" של 

ריבוי הפירות ואיכות" המעולה  ה" סיבה טובה להודות 

לה ב"ה על הטוב שהוא גומל עמנו.

את  מו#אי"  אנו  במ ראות  עמי".  ימי  הע�  "כימי 

ההשוואה בי% האיל% לאד" מישראל ובמיוחד ל#די .

ה#ומח  כמו  ישגה",  בלבנו%  כארז  יפרח  כתמר  "#די  

זוכי"  אנו  פירותיו,  שפע  את  הנות%  האר#ישראלי 

נוער  ולתפארת".  לגאו%  האר�  "פרי  בדורנו  לראות 

בריא אר#ישראלי החוב  וחוש  בהרי אר#ו ובכל רגבי 

אדמתה, דב  במורשתו הכפולה התורה והאר�, ומיישב 

בכל  מפוארות  ומכונ%  הילות  ודש  שממות  ומפריח 

ב הילות  ה דושה  אר#נו  את  ממלא  אר#נו.  מרחבי 

מיוסדות על טהרה ו דושה.  בשוב ה� שיבת #יו% היינו 

מטוב  ,ליהנות  והגדולה  הכפולה  הזכות  על  כחולמי", 

והנשגב המרומ"  בנוער הטהור  ולחזות  וברכתה,  האר� 

אותנו לפסגות נעלות של טהרה, תורה ו דושה . השילוב 

המרת  הזה נוטע בנו ת ווה ואמונה שנזכה מהרה לבוא 

דוד  #מח  לה#מיח  נחלת�  בהר  עמו י"  שרשי"  וליטע 

עבד� ולכונ% את השכינה מעפרה בבני% בית הבחירה.  

        
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

       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%

מאת רויטל פול!

הספר : המורה
הסופר: פרנ! מ! !ורט

בימי" אלו, לאחר שביתת מורי" 

מתמשכת ושביתת מר#י" ארוכה, 

מעניי% ל רוא את הספר הזה. 

מורה  ע"י  שנכתב  אמיתי  סיפור 

אפשר  הוראה.  שנות   30 לאחר  

היה לראות את ילדותו האומללה 

באירלנד כמ ור לכל ה#רות שבאו 

בלתי  לכמעט  אותו  הפכה  ילדותו  בחיי".  אחריו  עליו 

כשיר לחברה אנושית אבל .... לא אחד כפרנ  מ �  ורט 

ילדותו  - הוא הפ� את  יתייחס למ#יאת כ� אלא להפ� 

לע#מו  אימ�  נחישות  ושמה  אחת  תכונה  ע#ו".  למנו+ 

ואיתה המשי� את חייו.

שגויס  עד  עבד  שה   , לארה"ב  הגיע  נחישות  אותה  ע" 

ל#בא ארה"ב. אחרי שנתיי" בגרמניה הל� לאוניברסיטה 

משוחררי"  חיילי"  חו   בזכות  מורה  להיות  ללמוד 

המאפשר לימודי" גבוהי" ללא תשלו". לכ% כשהוא ב% 

27 הפ� למורה.

איזה מורה הוא היה?

אי� התנהל ע" התלמידי"?

מה למד? אי� למד? ומה למד מה"?

רו#ו לספריה ל רוא את  ספר שכתוב ע" המו% הומור! 

הספר, שווה  ריאה!

הספר: מה שלמדתי מילדיי
הסופר: פיירו פרו" י

אחר  עו ב  איטל י  פסיכולוג 
אות"  ומלווה  ילדיו  התפתחות 
רגשיות  הרפת אות  של  בדר� 
מהאמת   $ התלהבות  מלאות 
מההתלהבות,  הילדי",  של 
מהס רנות ומהמס נות שלה". 
או  ילד  שגידל  מי  שכל  ספר 
מתחבר לילדי" של אחרי" ימ#א 

בו עניי%.
 ריאה מהנה!

sara tanis 9791428

מזכירות
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בי ורת,   ועדת  לה י"  #ריכה  המוע#ה  כ%,  כמו 
בוועד  ולא  המוע#ה  באחריות  ר   נמ#א  התפ יד 
ע"  יחד  עבודת"  יעשו  הבי ורת  ואנשי  המ ומי, 

חברי הועד.
ג" נכח מזכיר המוע#ה, מר בני כה%, שהוא אחראי 
על נושאי הביטחו%, הרווחה ותיאו" בי% מחל ות 
המוע#ה. הוא הבטיח לנוכחי" שיתו+ פעולה מלא 

לשני" הבאות.
הרב  דאתרא,  מרא  לישיבה  ה#טר+  מכ%,   לאחר 
אורב� שליט"א, והביא את ברכתו לנבחרי" לוועד 
המ ומי ולאבי רואה ובר� את חברי הוועד היו#א 
על כל הנעשה על יד" וכ% הודה לפנחס ולרשטיי%, 

שהנהיג את המוע#ה לבניית יישובי" חדשי".  
הרב אורב� #יי% את חשיבות כינו% וועד מ ומי ע" 

אנשי" בעלי ניסיו% לנהל את יישובינו.
בי%  הועד,  ליו"ר  שאלות  העבירו  תושבי"  מספר 
היתר, ב שו הפ#ת הפרוטו ולי" של ישיבות הועד 
שונות  ועדות  וה מת  חשמונאי"  תושבי  לידיעת 

לנושאי" ספ#יפיי".
כל הנושאי" הועברו לטיפול הועד.

חברי המערכת מאחלי" ה#לחה רבה בכל הנעשה 
ע"י כל האנשי" שנבחרו לתפ ידי" השוני".

מאת ד"ר  שרה טאניס

ביו" שישי כ"ז כסליו (7/12/2007) הת יי" ט ס 
החלפת הועד המ ומי והעברת סמכויות בי% עו"ד 
אי#י   לבי%  היו#א,  הועד  יו"ר  מהודר,  שמשו% 
שטיינברג, יו"ר הועד הנכנס. עו"ד שמשו% מהודר 
הועד  בש"  לה#לחה  איחולי"   ע"  הישיבה  פתח 
שהת יימו  בבחירות  הנבחר  הועד  לחברי  היו#א 

ב27.11.07$ .
הודיע  הרשימה,  בראש  העומד  הרטמ%,  י#ח   מר 
בח#י  הועד  כיו"ר  יכה%  שטיינברג  י#ח   שמר 
בח#י  אי"ה,  יכה%,  והוא  ה דנ#יה  של  הראשו% 
השני. יש לו שתי סיבות לשינוי: הראשונה, שיש לו 
התחייבויות  ודמות לפני שנבחר לתפ יד והשנייה, 
התפ יד שוח  מאוד והחלפה לעחר שנתיי" וח#י 
כ%,  ויזו" לפעילויות חדשות. כמו  רענו%  מאפשרת 
הוא מבר� את חברי הועד היו#א ומאחל ה#לחה 
חברי  ע"  משותפת  בעבודה  הנכנס  ה#וות  בגיבוש 

הועד הנוכחי.
הת יימה ה#בעה בי% החברי" למנות יו"ר. שישה 
בלי�  מר  בעד  שטיינברג,  מר  בעד  ה#ביעו  חברי" 
על  הודה  שטיינברג  מר  נמנע.  ואחד  אחד  בחר 

בחירתו.
לעבוד  הר#ו%  #יי%  שטיינברג  מר  פתיחה,  בדברי 
בשיתו+ פעולה ע" כול". כבר נ בע מועד לישיבה 
להעביר  היו#א  הועד  מחברי  וב ש  הראשונה 

הנושאי" הנמ#אי" בטיפולו ב#ורה מסודרת.
בישיבה ג" השתת+ יו"ר המוע#ה, שג" הוא נבחר 
מעוזריו  ושלושה  רואה,  אבי  מר  הנ"ל,  בתארי� 

מהנהלת המוע#ה.
הועד  חברי  ולכל  מהודר  לעו"ד  הודה  רואה  מר 
הנכנס  לוועד  ואיחל  הפורייה  עבודת"  על  היו#א 

בהתחלת פר  חדש ל5$ שני" הבאות.
על דר�  #יי% שלפני הבחירות התווכחו  אבי רואה 
חשמונאי"  של  התושבי"  המוע#ה.  של  הניהול 
להתייחס  לא  הבטיח  הוא  הדר�.  בשינוי  בחרו 
היה   שלו  המסר  ביישוב.  ש יבל  ה ולות  למספר 

שהוא מתכוו% לנהל ביושר, באמינות ובנאמנות.
והשתדל  ה הילות,  יחז   שהוא  לנוכחי"  הסביר 
לתת מענה כל ל#ורכיה", יהיה שיתו+ פעולה מלא 
בי% מזכיר היישוב וחברי הועד  ע" עובדי המוע#ה. 
יהיו מפגשי" מזמ% לזמ% בי% עובדי המוע#ה וחברי 

הועד המ ומי.

לסדר מסגרת בעמ
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מראיינת ד"ר שרה טאניס

היישוב  לתושבי  ספר  שאלה: 
מ #ת מ ורות חיי�

לשושי,  נשוי   ,52 ב%  אני  תשובה: 
יש לנו 4 ילדי" , גרי" ביישוב מעל 
עד  ב#בא  בע  שירתתי  שנה.   18
לפני 10 שנה, וסיימתי בדרגת סג% 
לי תואר ראשו% במנהל  יש  אלו+. 

עס י" וכיו" עובד ברשות הנמלי" 
בתפ יד ניהולי.

 אני בי% מ ימי בי"ס יסודי, וכיהנתי כיו"ר ועד הורי" 
6 שני" וג" הייתי חבר בוועד ביטחו%.

מתכוו%  שאתה  העי ריי"  הנושאי"  מה  שאלה: 
להתמ ד בה"?

ל#ר+  בישוב,  הכוחות  לאחד  כל,  ראשית  תשובה: 
לנ#ל  ובמיוחד  ביחד,  שנ בע  למטרות  הכוחות  כל 

המשאבי" שיש לתושבי היישוב בוועדות השונות.
לועדות,  זמניי"  יו"ר  נ בעו  הראשונה  בישיבה  כבר 

וה" כדל מ%:
לועדת נוער ופתוח דור המש�: גב� חנה שפיגלמ%

לועדת חינו�: מר י#ח  טובולס י
לועדת דת: מר משה סל"

לועדת ביטחו%: מר אהוד ליפשי�
לועדת  ליטה:מר שמואל בלי�

לועדת תרבות: מר י#ח  שטיינברג
לועדת עיתו% חדשמונאי": ד"ר שרה טאניס

לועדת שיפור פני היישוב: מר רפי ברזני
לועדת גמלאי": גב� #יונה שרוני
לועדת כספי": מר יע ב גוטליב

לועדת חסד של אמת: י בע בהמש�
לועדת ספורט: מר שמואל בלי�

לועדת חגיגות יו" הע#מאות: מר י#ח  שטיינברג
לועדת סיוע: י בע בהמש�

שאלה: הא" יש ל� נושאי" לדווח מישיבות הועד?
לדו%  חשוב  לנו  היה  הדר�  מהתחלת  כבר  תשובה: 
הזמנו  כ�  לש"  התושבי".  ביטחו%  על  מידע  ול בל 
את סג% ני#ב בני ארנס, מפ ד משטרת תחנה בנימי%, 
לישיבת עבודה של הועד.  יכולי" ל#יי% מספר נ ודות 

חשובות בנושא כגו%: 
או  שבירה,  של  סימני"  אי%  מהפרי#ות  בהרבה   .1
לתו�  ופשוטה  כניסה  לה  על  מעיד  זה  ולכ%  פרי#ה 
לא  חלו%  או  דלת  מו#אי"  פשוט  הגנבי"  הבית. 
נעולי" ונכנסי" ב לות לבית. נ ודה נוספת, השארת 

מפתחות מתחת לשטיח או ע#י� או מ ו" "מסתור" 
הידוע לכול". 

ניסיו%  או  פרי#ה  כל  על  לדווח  רבה  חשיבות  יש   .2
לפרי#ה. הדיווחי" משמשי" כעזר למשטרה בהרכבת 
להירתע  אי%  זה.  בתחו"  הנעשה  של  מ#ב  תמונות 

מלהטריד את המשטרה בדיווחי" אלו.
3. כאשר מתכנני" לעזוב את הבית לשבת או לת ופה 
ממושכת, ר#וי לדווח למשטרה וה" שמי" לב יותר 
לנעשה ב רבת הבית, ולעיתי" עורכי" מארבי" מול 
הבתי" לתפישת הפור#י". לא פע" פעולה כזו הניבה 

תו#אות יפות. 
זיהוי החפ#י"  4.  סימו% פריטי" על מנת לה ל על 
ער�  י ר  #יוד  לסימו%  מב#ע  נער�  בעבר  הגנובי". 

בעזרת עיפרו% חשמלי. 
5. להגביר התנדבות למשמר אזרחי. אי% כמו תושב 

אשר מכיר את היישוב ואשר ישי" לב על הנעשה.
לאחר מכ%, הועד החליט לארג% מפגש ע" התושבי", 
וית יי" דיו%  נ#יגי המשטרה  יינת% ס ירה ע"י  ש" 

פתוח אית".
בניית  הוא  פע",  אחר  פע"  שנזכר  חשוב  בנושא 
המ ווה של היישוב. כבר בישיבה הראשונה הת יי" 
דיו% בנושא ומסתמ% שיש התפתחות חיובית, ובע"ה 

בשנת 2008 יתחילו את בנייתו.
הנושאי"  ה"  מה  ל#יי%  יכול  אתה  הא"  שאלה: 

ופרוי טי" שי בלו עדיפות על יד�?
אול"  לבניית  עדיפות  נית%  ספורט,  בנושא  תשובה: 
מאמי%  אני  כושר.  חדר  יכלול  בתוכו  אשר  ספורט, 
בנימי%,  מטה  ממוע#ת  ת #יבי"  לאחד  שנוכל 
מבנה  מאגרת  חל   ובכלל"  ממשלתיי"  ת #יבי" 

#יבורי. 
ע"  ונמשי�  הפיתוח  נסיי"  היישוב,  פיתוח  בנושא 
נית% עדיפות לשילוט  תחזו ת כל הגינות ה יימות. 

הרחובות ותמרורי היישוב.
כלל  המשלבות  תרבותיות  פעולות  על  דגש  נשי" 

ה הילות ביישוב.
להיות  בחרתי  לכ%  לי,  י ר  הוא מאוד  נושא תרבות 
יו"ר הועד. בכוונתי לארג% אירוע נאות לרגל 60 שנה 

לה מת המדינה.
בכוונת הועד לפרס" פרוטו ולי" של ישיבות הוועד 

באתר  rammod.net   ובעיתו% הנוכחי.
המוע#ה,  ליו"ר  ה#לחה  ברכת  שולח  אני  לסיכו" 
לעבוד  הבטיח  הדר�  בהתחלת  וכבר  רואה,  אבי  מר 
היישוב  לחשיבות  בהתא"  לחשמונאי"  ולהתייחס 
ומכיר שעד היו" לא  בלנו ההתייחסות המתאימה.

המזכירות  לעובדי  תודתנו  את  להעביר  רו#ה  אני 
לכל  יד"  על  הנית%  והשירות  המסורה  עבודת"  על 

התושבי". 
כמו כ% הננו מו ירי" את עשיית" של הוועד היו#א 

ומודי" לו על כ�.
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אדמונד חסי�
בי  שתמכו  הישוב,  לכ"$תושבי  להודות  בר#וני  ראשית, 
ובעדי מינ� לראשות המוע#ה. ל#ערי, עדי לא נבחר ואני 
מכבד את ר#ו% תושבי המוע#ה ומבר� את ראש המוע#ה 
הראשונה  הועד  לישיבת  הגיע  אבי  רואה.  אבי  הנבחר,  
כחבר  ואיתי  הנבחר  הועד  ע"  פעולה  לשת+  והבטיח 
המוע#ה. אני סמו� ובטוח שנוכל לעבוד בשיתו+ פעולה 

מלא ע" אבי לרווחת הישוב ותושביו.
בישיבות  בנעשה  אתכ"  לעדכ%  אשתדל  לפע"  מפע" 
המוע#ה, על יוזמות וב שות של הישוב מהנהלת המוע#ה, 

ועל אופ% ההת דמות בטיפול בב שות אלו.
במוע#ה חברי" כ30$ נ#יגי" של ישובי", מתוכ"  3\2 ה" 
 10 ית יימו  חברי מוע#ה חדשי", כמוני. במהל� השנה 
ישיבות של מליאת המוע#ה ועוד ישיבות רבות של הועדות 
מפנחס  נפרדנו  הראשונה,  הישיבה  במהל�  השונות. 
ולרשטי% ששימש בתפ יד ראש המוע#ה במש� 28 שני", 
ו יבלנו ס ירה ראשונה על מבנה המוע#ה ומחל ותיה, 

ועל ת #יב המוע#ה וחלו תו  בי% המחל ות השונות.

דרוש - מהנדס מוע"ה
את  חודשי"  מס�  לפני  סיי"  גולדשמיט,  רוני  חברנו, 
הישיבה  במהל�  זכה  רוני  המוע#ה.  כמהנדס  תפ ידו 
המש�  לרוני  מאחל  אני  הטובה.  עבודתו  על  לשבחי" 

עשייה פוריה וה#לחה בדרכו המ #ועית.
המוע#ה מחפשת בימי" אלו מהנדס מוע#ה חדש (אדריכל, 
מהנדס). במידה והינכ" מכירי" אד" המתאי" בכישוריו 

לתפ יד זה, אנא הפנו אותו  אלי או למזכיר המוע#ה.

תי! רופא
בלתי  (ת #יב  תב"ר  המוע#ה  חברי  ע"י  אושר  בישיבה 
רגיל) שהגיע ממשרד הביטחו%, לאספ ת תי י רופא לכל 
הישובי". תי  הרופא יופ ד ברכבו של אחד מהרופאי"  

שנמ#א חל  ניכר מהיו" בישוב.
גדר ביטחו� לישובי�: אד�, נעלה,חרשה, רימוני� ונילי

לשיפור  תב"ר  ג"  המוע#ה  חברי  ע"י  אושר  בישיבה 
בגדר הביטחו% של ישובי" אלו בס� כולל של ח#י מליו% 
תוכנית  להכי%  הישוב  וממזכיר  הועד  מחברי  בי שתי   .
על  תוגש  זו  תוכנית  הישוב.  של  הביטחו%  גדר  לשיפור 
מליאת  ולאישור  הביטחו%  למחל ת  הבאה  בשנה  ידי 
דר�  לשי ו"    150,000 של  ס�  אושר  כ%  כמו  המוע#ה. 

הביטחו% של כוכב יע ב.

פניות ה"יבור למוע"ה
כל תושב יכול לפנות אל אחת ממחל ות המוע#ה באופ% 
בלתי אמ#עי ולב ש את עזרת עובדי המוע#ה בנושאי" 
הישוב  למזכיר  לפנות  עדי+  שמלכתחילה  כמוב%  שוני". 
שמכיר היטב את עובדי המוע#ה ואת דר� עבודת". א� 
כראוי,  נענתה  לא  וב שתכ"  פנית"  זאת  ובכל  במידה 

edmond@bmj.org.il    052$8996213 .אשמח לעזור

מאת בריינה הרטמ�

ÔÓÊÂÓ ¯Â·ˆ‰
 Ê¢Î ¨‡¯‡Â ˙˘¯Ù ˘¢ˆÂÓ·

 Ë¯Ò· ˙ÂÙˆÏ µÆ±Æ∞∏ ¨˙·Ë

∫ÈÊÁ ‰¯ÂÓ Ï˘

È¯Ú˙‰
באול" השמחות של ביה"כ הרימו% בשעה 20:15

דר�  לחייב  אפשרות  אי%  ב ופה,  התשלו"   - לאד"   9 15
הישוב

לפני הסרט תינת% ה דמה מפי רב הישוב,

הרב איתמר אורב�, שליט"א
לאחר הסרט תת יי" שיחה ע" מנורה חזני

                                             נא לא לחנות ברחוב הרימו%

כדאי לרשו": (פרטי" בהמש�) 

ביו� חמישי, ג  שבט, 10.1:

      ה"גת ילדי� 

ביו� שלישי, ח  שבט, 15.1:

     הר"אה מרת!ת על "מסתורי מערת המכפלה" מפי 

הרב משה יע!ב

מערת  מבנה  על  ותרשימי"  ש ופיות  בליווי  הר#אה 

ה בורה במערת המכפלה.

ביו� שלישי, ט"ו בשבט, 22.1:

      הר"אתו של ר  דוד !פאח בביה"כ הרימו�

ביו� חמישי, י"ז שבט, 24.1:

במבח%"  "שמיטה  אספ!ריא:   תאטרו�  של  ה"גה     

נפגשי"  וג" להורי". בה#גה   5 - מתאימה לילדי" מגיל 

הילדי" ע" מ#וות השמיטה והלכותיה ב#ורה חווייתית, 

משעשעת ולימודית. 
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מאת  רותי טאוב

במו#"ש שבת פרשת "ויחי"  הת יי" בישיבת בנ"ע 

נר תמיד ערב מיוחד, פרי יוזמה משותפת של  בו#ת 

הורי" לתלמידי" בישיבה  בני#וחו של נפתלי המר, 

זה  בערב  שטיי%.   ואהבה  היימ%,  אלה  טובר,  ג�יג�י 

הר#תה  הפרופ� ליביה ביטו%$ג� סו% על התבגרותה 

באושווי� ובהמש� הערב הו ר% סרט בהפ ת מחזור 

ח� של הישיבה המתעד את המסע לפולי% שהת יי" 

לפני כשלושה חודשי".

את  שגדש  הרב  ה הל 

המדרש  בית  אול" 

כיבוד,  במעט  הת בל 

פטפוטי"  ולאחר  #ת 

הרבי"  האורחי"  בי% 

מכל  הילות  שהגיעו 

החלה  היישוב, 

הערב  את  התוכנית. 

הנחה אייל ברייטברט, 

ה הל  את  שהכניס 

בהדרגה לתו� האווירה 

ע"י ה ראת  טעי" מספרה של  זיכרו% השואה  של 

אסתר שלזינגר "סוכריות לאמא".

ראש הישיבה, הרב פלטי גרנות, נשא דברי" והדגיש 

לאחר  הישראלית  בחברה  שהתרחש  השינוי  את 

משפט אייכמ%. אז החברה "ה#ברית" החלה פתאו" 

וני#ולי"  בשואה,  ש רה  מה  על  וללמוד  להתעניי% 

המסע  חשיבות  על  דיבר  הרב  ולספר.   לדבר  החלו 

המסע,  בישיבה.  החינוכי  מהתהלי�  כחל   לפולי% 

של  האחרונה  בשנה  שמת יי"  ה�,  שכולו  ידוש 

הלימודי", לפני הי#יאה לישיבות, למכינות ולחיי", 

ה#עיר  הדור  של  מחוייבות  ולי#ירת  לבירור  תור" 

לשליחותו הלאומית.

האחות  ג"  (שהיא  ליביה ביטו%$ג� סו%  הפרופ�� 

י"ב  כתה  תלמיד  פרידמ%,  דניאל  של  הסבא  של 

שי#א לפולי% השנה) סיפרה ב#ורה בהירה ומרגשת 

תהלי�  על  הנא#י,  הכיבוש  בתחילת  על  ורותיה 

בספרה  השחרור.  ת ופת  ועל  באושווי�,  הסל #יה 

שתורג" לשפות רבות (חו� מעברית) היא מתייחסת 

שאי  ספ   אי%  שני".  אל+  נמשכה  כאילו  לת ופה 

אפשר לספר את כל זה בערב אחד, א� כל מי שנכח 

בערב יוכל לספר לדורות הבאי" שהוא שמע ממ ור 

ראשו% תיאור  שה ונרגש מפי ני#ולת שואה שעברה 

את הסל #יה של מנגלה, הייתה ב#פיפות ברכבות, 

וחברי".  משפחה  בני  ואיבדה  ומ ור,  מרעב  סבלה 

רבי" שמעו ו ראו על זה, א� מי שנכח באול" שמע 

את התיאור ממ ור ראשו%.

את  ב"לספר  אישית  שליחות  שרואה  ליביה,  פרופ� 

על  ולספר  לזכור  מהמאזיני"  בי שה  ארע",  אשר 

השואה. זאת חובתינו על מנת להנ#יח את זכר" של 

שנדע  מנת  על  הנר#חי", 

הטוב  כל  את  להערי� 

וכדי  בחל ינו  הנופל 

שנעשה כל מאמ� לשמור 

שע"  בכדי   מדינתנו.  על 

ח"ו  יחזור   לא  ישראל 

ונרמס כפי  להיות מושפל 

ש רה. 

הו ר%  הערב  בהמש� 

לפולי%  המסע  על  הסרט 

י"ב.  תלמידי  ע"י  שהוכ% 

המיוחד  הרוש"  את  ברורה  ב#ורה  ממחיש  הסרט 

שלא  אפשר  אי  התלמידי".  על  המסע  שמותיר 

התלמידי",  שחווי"  הרגש  מעו#מות  להתפעל 

המחנכי" והמדריכי". המעברי" החדי" בי% השמחה 

לבי%  העתי י"  הכנסת  בבתי  והרי ודי"  החסידית 

מתו�  שעולי"  החברי  והחיבו   הדמעות  הכאב, 

ובאתרי  ביערות  במחנות,  הכאב  ע"  ההתמודדות 

הזיכרו%$ ממחישי" את מה שהופ� את המסע לחוויה 

מכוננת עבור מי שנוטל בו חל .

וניכר  הורי",  של  המסע  בו#ה  אל  ה#טרפו  השנה 

לא  זה  מיוחד.  משהו  היה  המסע  עבור"  שג"  היה 

סת" עוד טיול של אב וב%, אלא חוויה ששזורה בכאב 

הדורות  בשרשרת  בוגרת  התבוננות  מתו�  ושמחה 

ובמחוייבות לתורה, לע" ולאר�.

הערב נחת" בשירת הת ווה ואני מאמי%.

ישיבת נר תמיד רו#ה להודות לכל מי שעזר בארגו% 

הערב. 
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 מאת נעמה זיגדו� 
אני רו#ה להתחיל ב#יטוט ממאמר שאלה היימ% כתבה 
לעית% מ ומי כלשהו על מסיבת החנוכה: "בלילה החמישי 
של חנוכה נס  רה בחשמונאי"! בני נוער והוריה" עבדו 
ביחד והכינו את מסיבת החנוכה המדהימה שבה השתתפו 

הרבה מעל ל300 איש". 
לא ר  שה" עבדו ביחד בהכנות לאותו הלילה, ה" ג" נהנו 
מכל רגע..."  $ומי אני ה טנה שאחלו  על אלה היימ%?? 
פרוי ט  דופ%,  יו#א  אירוע  הייתה  אכ%  החנוכה  מסיבת 
מדהי" ומבור� ביוזמת הנוער ( A.K.A  חנה שפיגלמ%...) 
יחד ע" עזרת" האדירה של המבוגרי", שהתבטאה, בי% 
ע"י  והוכנו  בשולחנות  שהוגשו  המאכלי"  במיני  השאר, 
מספר אמהות חרו#ות, ב#יוד טכני שנתר" לנו ובעזרת 

ארגו% הערב בכלל.
שזה  לומר  רו#ה  אני  מהנוער  אחת  בתור 
גדולי"  היותר  הפרוי טי"  אחד  היה 
וחשובי"  מרגשי"  ג"  אבל  ומלחי#י" 
לא  הכבר  חשמונאי"  בישוב  פה  שנעשו 

כ"כ  ט% שלנו.
לפני  וח#י  כחודש  התחיל  הסיפור  כל 
והחליט  התאס+  הנוער  כשכל  חנוכה, 
לממש את הרעיו%. התחל נו לועדות שהיו 
שוני"  תחומי"  מיני  כל  על  אחראיות 
על  אחראית  שהייתה  ועדת  ישוט,  כמו 
האול",  של  היפיפה  וה ישוט  העי#וב 

ועדת אוכל, ועדת תוכנית וכו�, כשכל ועדה פעלה יחד ע" 
ועזרו  שסייעו  מבוגרי"  שני 
את  אירחו  ג"  ולרוב  מאוד, 

הפגישות בבית".
יחד  עבדנו  כולנו 
שהגיעה  באינטנסיביות 
לגבול  מסוימי"  בשלבי" 
נעשה  הכל  הטירו+$אבל 
שגיבש  דבר  ובשמחה,  בכי+ 
כי+  והיה  הנוער  את  מאוד 
ל#פות ול חת חל  בו, כשכל 
למטרה  ביחד  פועל  הנוער 

משותפת.
האמיתי  הלח� 
יו"  התחיל 
המסיבה  לפני 
בבו ר,  בשישי 
ה  ב ר ה ש כ
באו  חבר�ה 
ועזרו  לביהמ"ד 
ול שט  לנ ות 
מיד  והמשי� 

בוא"  ל ראת  ונרגשי"  מוכני"  באו  כשכול"  במו#"ש 
של ההורי" שלשמחתנו באמת שיתפו פעולה, כ� שבאו 

 רוב ל400 איש!
הערב נפתח ע" דברי" מפי הרב איתמר אורב� כשלאחריו 
עלה הרב פלטי, מלווה בתלמידיו שרי דו ו יפ#ו סביבו, 

להדל ת נרות חנוכה.
שהייתה  המרכזית  הפעילות  ע"  המשי�  הערב  מש" 
ברוב"  שהיו  שורי"  תחרותיי"  אתגרי"  של  סדרה 
לישוב, ואות" היו #ריכי" המבוגרי" לפתור תחת לח� 
של זמ%, כשהערב ע#מו נע#ר מדי פע" בשביל המערכוני" 
המ#חי י" או הסרט המוש ע בכיכוב" של כמה מאנשי 

הישוב שהוכנו בשיתו+ של מבוגרי" ונוער ביחד.
הערב  את 
לה ה  ליוותה 
חבר�ה  של 
נ#ח  משבט 
שממש הוסיפה 
ה  ר י ו ו א ל

הכללית.
המטרות  אחת 
של  החשובות 

המר�  את  לתעל  הייתה  הערב 
לאחר  לנוער  שהיו  והאנרגיה 
לעשייה  ארגו%  חודש  סיו" 
שזה  בת ווה  ומועילה,  חיובית 
יהיה ר  פרוי ט אחד מיני רבי" 

שהנוער עוד יעשה בעתיד.
הערב  של  העי רית  המטרה 
התרבויות  בי%  גישור  הייתה  
ש יימות  השונות  וה הילות 
י#א  שלמבוגרי"  כ�  בישוב, 
מחו�  אנשי"  ע"  ולדבר  זה  את  זה  להכיר  לפחות 

למעגל החברי" ה רוב שלה".
שנכנס  אורח  כל  הזאת  המטרה  את  להשיג  ע"מ 
השולח%  מס�  את  שיי#ג  מס�  בהגרלה  לאול"  יבל 
שלו וכ� אנשי" חול ו בא ראיות ועורבבו אחד ע" 

השני. 
בי%  כשעברתי  באה  שה#לחנו  ההרגשה  בשבילי, 
השולחנות והרגשתי את האווירה המדהימה שהייתה 
-לא ר   זה  ע"  זה  דיברו  לא  ש". אנשי" שמעול" 
דיברו אלא ג" שיתפו פעולה באתגרי", #ח ו ונהנו 
מאמ�  טיפת  כל  שווה  היה  הזה  המראה  ביחד$ר  

שהוש עה באותו הערב..
ואני  לחודש  עבר  רוב  שכבר  יפה,  יותר  שעוד  מה 
דברי"  טני"  מיני  כל  של   ההשפעה  את  רואה  עדיי% 
בי%  שנו#רו  חדשי"  המסיבה,  שרי"  בע בות  ש רו 
המבוגרי" לע#מ", הלבביות (בהעדר מונח טוב יותר..) 
שיש בי% המבוגרי" לנוער וכו�$ כל אלה דברי" שמעידי" 

שה#לחנו במשימה.
 הד+  #ר מלהכיל את כל התודות שהנוער חייב לכ"כ 
הרבה אנשי" י רי" שתרמו מזמנ" ומע#מ", ולכ% כל 
להתייחס  #רי�  האלו  השורות  את  ש ורא  מה"  אחד 

לזה באופ% אישי$תודה רבה רבה!
ותודה לכול מי שהטריח את ע#מו והגיע אל הערב, נהננו 

מאוד לארח אתכ"..!
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אדמונד וטליה חסין

"ְוַהחֶֹדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהַּפְך ָלֶהם ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב 
ִאיׁש  ָמנֹות  ּוִמְׁשַח  ְוִׂשְמָחה,  ִמְׁשֶּתה  ְיֵמי  אֹוָתם,  ַלֲעׂשֹות 

ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים". 
לנו החג עוד נראה רחוק, אך בשביל הילדים ובעיקר ילדים 
'שאין להם....' החג נראה קרוב. וכנראה שזה הולך להיות 

לא חג שמח לכל הילדים.
וקהילות שונות  לאחרונה הגיעו אלינו פניות רבות מערים 
חסרי  לילדים  תחפושות  ברכישת  לסייע  הארץ,  ברחבי 

יכולת כלכלית. 
עלינו  הבא  בפורים  ולשמוח  לחגוג  יוכלו  אלו  שילדים  כדי 
לטובה, החלטנו לסייע למשפחות אלו ולרכוש באופן מרוכז 

שוברים מרשת 'כפר השעשועים'.
וילדים  בהנחה,  קניה  שוברי  לנו  תמכור  הרשת  הנהלת 
אלו יוכלו להגיע לחנות הצעצועים כמו כל ילד אחר  ולקבל 

תחפושת ואביזרים לחג.
יצטרכו  ולא  טובה  תחושה  יקבלו  ומשפחתו,  הילד  כך 
להיות מתויגים ולהרגיש בושה  בהגעה למחסן תחפושות 
אלו  למחסנים  רבים שמגיעים  ילדים  נזקקות.  למשפחות 
הקרוב  בפורים  נוכל  אם  ערך.  וחסרי  מושפלים  מרגישים 

לחסוך מהם תחושות אלו – דיינו!
מוזמנים  ולתרום,  זו  במצווה  לקחת חלק  הרוצים  חברים 

לפנות אלינו.
ביחד נוכל לעזור להם לשמוח.

תרומות פטורות ממס ניתן להעביר בשני דרכים:
תרומות בשקלים:

(לרשום מאחור תחפושות  הרימון  הכנסת  בית  לפקודת: 
לילדים נזקקים) 
תרומות בדולרים:

PEF Israel Endowment Funds
17 Madison Ave., Suite 607

New York, NY 10017
חשוב מאוד: 

 Please be sure to write “Matan B’seter
 Chashmonaim: Purim Costume Project

in the memo area of the check.

Talia and Edmond Hasin

"ְוַהחֶֹדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהַּפְך ָלֶהם ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב ַלֲעׂשֹות 
אֹוָתם, ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה, ּוִמְׁשַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות 

ָלֶאְביֹוִנים". 
Though Purim seems to be far away, for 
kids- particularly those from less fortunate 
backgrounds- the holiday seems to be just 
around the corner. It doesn’t look like it's 
going to be a fun holiday for all kids. 
Various people and communities have 
approached us, asking for help in buying 
costumes for kids from underprivileged 
families. 
In order to help these children and families 
celebrate Purim we decided help these families 
by buying vouchers from Kfar Hashashuim. 
The managers of chain have agreed to give 
us a discount on the vouchers, sold to us at a 
significant discount. 
The kids and their families will be able to 
come and buy what they need without feeling 
different from any other shopper. Although 
there are costume warehouses for the needy, 
the act of going there is very embarrassing. 
If we can save them these feelings of 
humiliation and unworthiness -  we will be 
satisfied!
If you're interested in taking part in this 
mitzvah and contributing to this cause, 
please contact us. Together we will help them 
celebrate a happy Purim.
Tax-deductible donations can be given in two 
ways:
NIS:
Written out to Beit Knesset Harimon (on the 
back of the check write costumes for needy 
children)
US $:
PEF Israel Endowment Funds
17 Madison Ave., Suite 607
New York, NY 10017
Please note!!!
 Please be sure to write “Matan B’seter
 Chashmonaim: Purim Costume Project in
the memo area of the check.
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לאור  שי#א  גיליו%  בכל  הישוב.  בעיתו%  חדש  מדור  זהו 
מסביבתנו  נתחיל  האהובה.  באר#נו  אתרי"  על  נכתוב 

ה רובה  וע" הזמ% נרחיב את המעגל.
והוא  הטופוגרפיה,  מתחו"  מושג  הינו  34ת  א ה  " מ5 ו

נגזר מ% השאלה הראשונה שנשאלה מעול";
78ה ? היכ% אתה? -שאלתו של ה ב"ה לאד" הראשו%.  4 א

בטופוגרפיה יש לשאלה משמעות שונה. 
בניווטי הטופוגרפיה  ורה שהנווט לא יודע היכ%

בדיו  הוא נמ#א, וכל עוד אינו יודע היכ% הוא נמ#א על 
לפיכ�,  דרכו.  המש�  את  לתכנ%  יכול  אינו  הוא  המפה, 

 וד" שימשי� לנ ודת ה#יו% הבאה
י3ת�, כלומר; עליו לזהות את  עליו לדעת את �מ ו" הא

מ ו" הימ#או המדוי  על המפה.
"מ ו"  על  לכתוב  הראשונה  בכתבה  שראוי  חשבתי 
למחוזות  שנפליג  -  וד"  יישובנו  מ ו"  על  נ3",  י3ת א

רחו י".
ברו� ה�, זכינו לה י" ישוב באר� ישראל. באיזה חבל אר� 
גיאוגרפי בדיו  ?? הא" אנו באזור יהודה או בשומרו% ? 

ובנחלת איזה שבט אנחנו ?
רבי" יגידו: בבנימי%. שהרי אנו שייכי" למוע#ה האזורית 
אפרי".  שבט  בנחלת  היא  התשובה  ובכ%  מטה$בנימי%. 
הגבול בי% בנימי% ואפרי" באזורנו הוא מעלה בית חורו%, 
או א" תר#ו: כביש 443 . מדרו" לכביש, זו נחלת בנימי%. 

ומ#פונו$ אפרי".
משתייכי"  אנו  היו"  הרווחי"  הגיאוגרפיי"  במושגי" 
נמשכי"  יהודה  הרי  השומרו%.  להרי  ולא  יהודה  להרי 
מב עת באר$שבע בדרו" ועד להר בעל ח#ור ב#פו% (1016 

מ). 34,000 דונ"

 יער ב� שמ� - 1.8  מיליו� ע"י�. 
יישובנו נמ#א ב ו רוחב דרומי להר בעל ח#ור ולפיכ� הננו 
מהבחינה  משתייכי"  
 . ליהודה  הגיאוגרפית 
הכל.  לא  עדיי%  זה  אבל 
מי ומנו אינו בהר ממש, 
להתנשא  מתחיל  ההר 
מכבי"  לישוב  ממזרח 
יישובנו אינו בהר  . א" 
החו+  במישור  הא"   -
כמוב%  התשובה   ? אנו 
החו+  מישור  שלילית. 
ועד  הי"  מחו+  משתרע 

לאזור ב% שמ%. היכ% הוא, אפוא, יישובנו ?
מי ומנו הגיאוגרפי הוא בשפלת יהודה ה#פונית,
בשוליה המזרחיי", סמו� מאד להתנשאות ההר.

יחסית,   , רחבה  שלוחה   על  שוכ%  חשמונאי"  הישוב 
מטרי"  כ300$  של  בגובה  מגבעה  במתינות,  המשתפלת 
זו  גבעה  מתתיהו.  הישוב  הו "  שעליה  הי",  פני  מעל 
מחוברת ברכס אחד ע" שתי גבעות שעליה% בנויה  רית$

ספר, כשעל הגבוהה שבה% (340 מ�), יש בריכות מי" והיא 
מהווה נ ודת ת#פית יפה על הסביבה.

מעל  מטר  כ260$  של  בגובה  נמ#א  חשמונאי",  יישובנו, 
פני הי"  בשני  #ותיו; ב #ה המזרחי של רחוב התאנה 
של  המערבי  בגבול  מודיעי%,  לגני  שממערב  ובגבעה 

הישוב.
הישוב חשמונאי", תחו" בי% שני נחלי". מ#פו%:
נחל  רי ע ומדרו": נחל מודיעי% (ואדי מאל י).

נחל מודיעי% הוא נחל גדול שראשיתו בהר, מדרו" מערב 
לרמאללה, זור" במורד ההר, מ#פו% לכביש 443 ובמ ביל 

לו עד הגיעו ליישובנו.

בדרכו הוא אוס+ מי נחלי" ופלגי", ובסביבתנו

מערבה  דרכו  בהמש�  ומרשי".  עמו   בערו�  זור"  הוא 
הוא מתחבר ע" נחל נטו+ (ואדי א$שאמי)

הי".  וליר ו%$עד  איילו%,  לנחל  נשפ�  הוא  ובהמש� 
הישובי" הגובלי" בחשמונאי" ה":

חורבות  על  שנוסד  שילת,  הישוב  לחשמונאי"  מדרו" 
הכפר הערבי שילטא, שנכבש ללא  רב ב16/7/48$. הוא 
לנגדי  ה�  שויתי  שלו:  התיבות  ראשי  בשל  ג"  כ�  נ רא 

תמיד.
שעליה�  ולפיד  כפר+האורני�   - לישוב  מדרו�+מזרח 
ומודיעי�+עילית.  מתתיהו  ממזרח:   .�בהמש נכתוב 
מ"פו� לחשמונאי�, מעבר לשלוחה, הכפר ניעלי� ש"ריח 

מסגדו נגלה לנו .
ממערב לישוב חשמונאי� שוכ� הכפר הערבי מידיה, 
ובינו לבי� גני מודיעי� , מתנשא לו , תל א+ראס, שיש 

הסבורי�, כי הוא מ!ומה של מודיעי� החשמונאית. 
בגיליו� הבא נפרט !"ת יותר בעניי� הישובי� המ!יפי� 
את חשמונאי�, ובראש וראשונה נעסו! בשאלת מ!ומה 

של מודיעי� החשמונאית, אשר נ!ראו על שמ�.

ְמקֹום ַהַאּיּות מאת רפי חתוכה
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מעגלי� + סדנאות ומפגשי� סביב מעגלי 
החיי� תוכנית חור, תשס"ח 2008

מרכז חוס� משפחתי בנימי� מ"יע מגוו� תוכניות 
יישוביות ואזוריות בנושא הורות ומשפחה.

את� מוזמני� לה"טר, למעגל המתאי� לכ�..
חשמונאי�

מעגל הורי� דוברי אנגלית   
"How to Talk So Kids Will Listen and Listen So 
Kids Will Talk"
This exciting seminar run by Shoshana  Hayman, 
Director of Life Center is based on the best 
selling book "How to Talk So Kids Will Listen 
and Listen So Kids Will Talk". The seminar will 
teach participants practical skills that can be 
implemented in your home with your family. 
The seminar includes 7 separate meetings 
scheduled on Wednesdays between 8:00 pm to 
10:00 pm and held at the Chasmonayim Primary 
School. 
The first meeting will be held on Wednesday 26-
12-2007
The cost of the seminar is 100 NIS per person or 
150 NIS for a couple (this is a special discounted 
price for new olim). 
For further details and registration please call 02 
9977101.

להתבגר ולהתגבר+ סדנא להורי" למתבגרי"
גיל  סערת  בהבנת  העוס ת  מפגשי"   7 של   סדרה 

ההתבגרות ובדרכי ההתמודדות ע" הגלי" השוטפי".
זוגות  ומדריכת  יוע#ת  פייג  פנינה  גב�  של  בהנחייתה 

והורי".
היסודי  בביה"ס   20.00$22.00 השעות  בי%  שני  בימי  

בחשמונאי". מפגש ראשו% ב24.12. 
עלות 200 ) ליחיד ו300 ) לזוג.

גיל המעבר
השינויי"  ע"  המתמודדות  לנשי"  ייחודית  תוכנית 

הטמוני" בגיל המעבר.
בהנחיית פרופ� חנה  ט% מומחית בתחו" הפוריות.

היסודי  בביה"ס    20.00$22.00 בשעות  בימי   מפגשי"   4
בחשמונאי". מפגש ראשו% ב

100 ) למשתתפת 
 (ADD/ADHD) התמודדות ע� הפרעות !שב וריכוז

סדנא להורי" לילדי" ע" ADHD עד גיל 13. 
השאלות  ע"  להתמודדות  וכלי"  ידע  ת נה  הסדנא 
הייחודיות המתעוררות בגידול ילדי" בעלי הפרעות  שב 

 (ADD/ADHD) וריכוז
ומנחה  בו#ות.  פסיכולוג   יאנג  יואל  מנחה$ד"ר 
ההשתתפות מותנית במפגש מ די" ע" המנחה. עדיפות 

לזוגות.

8 מפגשי" בימי ה בי% השעות 20.00$2.30 בביה"ס היסודי 
בחשמונאי" מפגש ראשו% ב27.12

עלות: 200  ) ליחיד ו300 ) לזוג
כפר האורני�

אימו%  סדנת  להיות  בוחר  שאני  ההורה  להיות   �אי
להורי" למתבגרי". 

ומתרגמת  תהליכי"  מפשטת   coaching האימו%  גישת 
#ור�  יש  טובות,  בכוונות  די  לא  לה#לחות.  ר#ונות 

בפעולות ממשיות אשר ישפיעו על המ#יאות. 
12 מפגשי" בהנחיית מר גבי עומר$ מנחה  בו#ות הורי" 

ומאמ%.
האורני".   כפר  במתנ"ס   20:30$22:30 שעות  ב  ה  בימי 

מפגש ראשו% ב27.12.07
עלות$ 300 ) ליחיד 500 ) לזוג.

נילי
בנושא  הר#אות  סדרת  ומורי�+  להורי�   �חינו במת 
חינו� והורות בשיתו+ בי"ס נילי$נעלה, הבימה מת יימת 

בביה"ס ללא תשלו".
בנילי$  ה הילה  רכזת  רוזנברג,  לפרטי"$מאירה 

0528118501
נעלה

הורות יחידה$
יחיד  כהורה  בהתמודדות  מעשיי"  כלי"  הנותנת  סדנא 

בבית.
בהנחייתה של גב�  יהודית יבנאי, מנחת הורי"/מגשרת 

משפחתית ומנהלת מרכז �הורי" לומדי"� במודיעי%. 
15 מפגשי" ימי ג בי% השעות $17.30$19.00  בחדר מרכז 

משפחה במתנ"ס נעלה. 
ראשו%  מפגש  במ ביל.  הילדי"  להפעלת  אפשרות 

ב25.12.07 
עלות$ 200 ) לכל התוכנית.

גוש דולב+ טלמוני�
�דר�  וביה"ס  האזור  לישובי  משותפת   �חינו תוכנית 

יהודית� בדולב.
שונות  סוגיות  סביב  וחינו�  הורות  בנושא  מפגשי" 

ומשמעותיות.
ב30.12 ה#גתו של אושי גרוס "אי% דבר כזה ילד רע?

פרטי" א#ל מיכל גלעדי$ רכזת ה הילה בדולב$ 9973089 
ודפי מידע היישוביי".

נווה "ו,
גיל המעבר

השינויי"  ע"  המתמודדות  לנשי"  ייחודית  תוכנית 
הטמוני" בגיל המעבר.

בהנחיית פרופ� חנה  ט% מומחית בתחו" הפוריות
4 מפגשי" בימי  בשעות 20.00$22.00  במתנסית היישוב. 

מפגש ראשו% ב
100 ) למשתתפת 

התוכניות מסובסדות ע"י מרכז חוס% משפחתי בנימי%$ 
לכ% מחיר" הנמו� בהשוואה לתוכניות דומות במ ומות 

אחרי".
פתיחת הסדנאות מותנית במספר הנרשמי".

לב שת הנחה נוספת נית% לנות ותאושר לפי ה#ור�.
פרטי" והרשמה ההרשמה במזכירות המתנ"ס  

029977101 פרטי" נוספי": מדור  הילה$ אורנה$ 
0525666795 מיכל 0525666191  

kehila5@matnas-binyamin.org.il -ובמייל

ÔÈÚÈ„ÂÓÓ „ÁÂÈÓ· ¨˙ˆÏÓÂÓ ‰„Ò
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למכירה
אקדח וולטר  9 מ"מ

תוצרת גרמניה
FOR SALE

 Walther gun 9
mm.

 ₪ 006
עוזי 0230238-770

 University student, experienced
 tutor available for physics,math,

and Java for Bagrut exams. 
שיעורים פרטיים בפיזיקה, מטמתיקה 

 JAVA בעברית או אנגלית
 References available upon

request.

Yoni Levitt

054-584-1548

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

8051679     5977725-450

מזל אהרוני
 Bar Mitzvah, wedding,
would you like a house-

 sitter? 
 Contact Judy Crown

9761 925

יוצא לאירוע?
אשמור לכם על הבית

ג'ודי קראון
5291679

Adarr Ozeri    אדר עוזרי  
Classical  homeopathy הומיאופתית קלאסית

ההומיאופתיה מסייעת למגוון בעיות
0313734-450

    Adarr1@gmail.com

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

 Hashmonaim’s very
own site.

www.rammod.net
 Have been there today?

כבר בקרת היום 
האתר של רמת מודיעים

מאת רי!י - מחל!ת דואר חשמונאי�
שעות הפעילות ל בלת דברי דואר במרכז החלו ה 

ביישוב:
ימי" א,ב,ג,ה  מ$ 18:00$19:00   יו" ד�: 09:30$10:30
נא לה פיד לבוא ע" הטופס של  בלת הודעה.  ·
אי% באפשרותנו לתת בואר רשו" ללא הטופס   ·

ש בלת".
* נית% ל בל א#לנו דפי" של זמני נסיעות של   ·

חס� סופרבוס.
בת ווה לשיתו+ פעולה ולשיפור השירות הנית% ע"י 

דואר ישראל 

ספריית מתנ"ס$בנימי% והספרייה היישובית

מכריזי" על:

תחרות הסיפור ה!"ר תשס"ח

תחרות מס  6

בתחרות  להשתת+  בנימי%  תושבי  את  מזמיני"  אנו 

כתיבת סיפורי"  #רי"

התחרות פתוחה לכל תושבי המוע#ה מגיל 17

התחרות נושאת פרסי": 

 700 ס�  על  בסטימ# י  שוברי  ניה    $ ראשו�  פרס 

פרס שני + שוברי  ניה בסטימ# י על ס� 500 

פרס שלישי $ שוברי  ניה בסטימ# י על ס� 300 

תארי� אחרו% למסירת הי#ירות:

י� בשבט, 17.01.08, לספריית המתנ"ס.

פרטי" נוספי" ות נו% ההשתתפות בתחרות נמ#אי" 

באתר המוע#ה:

 www.binyamin.org.il/מתנס/ספריה
או א#ל ספרנית היישוב

פרטי" נוספי" ות נו% ההשתתפות בתחרות 

נמ#אי" באתר המוע#ה:  

   www.binyamin.org.il
/ מתנ"ס / ספריה 

סיפור טוב נובע כמו מעיי�, 
כנוס בנפש,

ובהזדמנות המתאימה פור. החו"ה
?�יש ל� סיפור? ר"ית לכתוב ולא הזדמ� ל

כתבת למגירה?
זה הזמ� להו"יא לאור את הסיפור
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להולדת ב�/בת
למישל ונת% מינ� להולדת הבת

להולדת הנכד/ה
 לרב יגאל ויויא% פרידמ% להולדת הנכדה, בת של

מיכאל ושני פרידמ%
 להני וי#ח  עט י% להולדת הנכדה, בת של שני

ומיכאל פרידמ%
למש�  רייטנברג להולדת הנכד

למש� חכי" להולדת הנכדה בת לאלי

לאירוסי�
למש� בר על אירוסי הב% יאיר

 לברכה וניל רוטנר לאירוסי הנכד הבכור אית%
פלזנשטיי%

לרב ה וחיי" כה% לאירוסי הבת תמי

לנשואי�
למש� שרעבי לנשואי הב% באר

 לעדינה וי#י אלפנט וליעל ושלו" רוזנבלט על
נשואי בניה" י#י ושרה

לבני מ"ווה
אוריאל אדיר
רינת ויינברג

מזל טוב ללה!ה אי� לא� לברוח
 על  בלת מ ו" ראשו% בתחרות הרכבי"
 מוזי אליי" של מטה בינימי% שהת יי"

 בחנוכה. חברי" בלה ה ה": אריאל סימנטוב,
 אלעדי ויזל, משה וינשטיי%, דביר הולנדר, נאור

בוכריס ושיראל לוי

 לניל רוטנר במות אימו

כל הכבוד לשלמה #ו ר שפתר את החידו% של טבת!
ל בלת פרס נא לגשת למזכירות היישוב!   (כמה תושבי" אמרו שפענחו את חידו% א� מתע#לי" לשלוח. למה???)

פתרו% החידו% של טבת: מגדל אור, מהירות האור, ויהי אור,  אור ירו ,  אורי אורב�,   ר% אור (או אור  ולי),  ירושלי" אורו 
של עול", וחג אורי" שמח

מהגליו% הנוכחי הפרסי" יחול ו ע"י מזכירות היישוב, ממתי% לכ" פרס גדול!!


