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מרא דאתרא הרב אורב  שליט"א
משתה  �ימי  נ#ראי�  הפורי�  ימי 
את  חוגגי�  שאנו  משו�  ושמחה�, 

חג הפורי� במשתה.
חכמי� הפליגו במ�וות שתיית היי! 
ועשוה כחובה מופלאה "חייב אד� 
ארור  בי!  עדלידע  בפוריא  לבסומי 

המ! לברו� מרדכי".
אמנ� שמחת ה�לת הע� היהודי כולו בימי מרדכי ואסתר 
ראויה לשמחה וא* להרמת כוסית, אול� מדוע ממ#די� 

את ההודיה במשתה היי!?
התשובה נמ�את במגילה אסתר.   עלילת המגילה שזורה 
אשתו  ושתי   ,�המל אחשוורוש   �שער המשתאות  סביב 
והמ!  אחשוורוש  את  הזמינה  המלכה  אסתר  ואפילו 
למשתאות שערכה לכבוד�, ובסו* המשתאות נענש המ! 

ונתלה על הע' שהכי! למרדכי.
למשתה  הזמינה  שאסתר   �לכ רבות  סיבות  מנו  חכמינו 
שאסתר  היא  מה!  ואחת  המ!  את  ג�  אחשוורוש  ע� 
מעמדו  את  לערער  שמטרתה  מתוחכמת  תוכנית  ר#מה 
של המ! �ורר היהודי� באמ�עות הטלת #נאה וכעס בי! 
אחשוורוש להמ!.   בד בבד, היה אמור המשתה להרדי� 
את המ! מי�ירת תכניות חדשות.   ואכ! אחשוורוש והמ! 
ה�  היי!,  במשתה  אסתר  לה�  שהכינה  הפח   �לתו נפלו 
ונתגאו, עד שנלכדו.   בסופו של המשתה  שתו, נתערפלו 

       מזל טוב לעיתון חדשמונאים! 
         הוא כבר היגיע לגיליו! מאה ועשרי�

לאור  להו�יא   �שימשי לעיתו!  מאחלי�  המערכת  חברי 
עוד הרבה גיליונות וי�ליח להביא הרבה חדשות טובות 

ומעיינות לכל תושבי חשמונאי�.  
לא ה�לחנו להו�יא לאור גיליו! לפני ר"ח אדר א�, אבל 
כ! אנחנו אתכ� לפני ר"ח אדר ב� ולפני חג פורי�, החג 
המרכזי של החודש. את� תוכלו למ�וא כתבות על החג 
הבא עלינו לטובה, מה עושה לנו ההומור והשמחה בחיינו 

כדי שנוכל לשמוח ועוד, ועוד.
פעילויות  במגוו!  ולהשתת*  להתרש�  תוכלו   , כ!  כמו 
שמארגני� ב#הילות השונות ובישיבה נר תמיד ל#ראת 

פורי�.
הרבה  מתארגני�  החג,  מ�וות  את  ל#יי�  שנוכל  כדי 
איש  מנות  משלוח  וכ!  אסתר,  מגילת  ל#ריאת  מנייני� 
לרעהו ע"י ארגו! משות* בי! כל התושבי� הכולל מתנות 

לאביוני�.
ישנ� שינויי� לטובת חיי ה#הילה בחודשי� האחרוני�, 
ותוכלו להתרש� עליה� מהדיווחי� שמביאי� לנו נ�יגינו 
הועדות  של  מהפעילויות  המ#ומי  הועד  וחברי  במוע�ה 

השונות.
להת#רב  נוספת,  פע�   ,�אות מזמיני�  המערכת  חברי 
של  מתמיד  לשיפור   �מידיעת ולתרו�  העיתו!  לועדת 

העיתו!.
חברי המערכת מאחלי� לכל תושבי חשמונאי�

 °ÁÓ˘ ÌÈ¯ÂÙ ‚Á                  

                         שרה טאניס

     �יו פסח,  ל�ראת  לאור  י"א   121 מס�  הבא  העיתו� 
הזיכרו�  לשואה ולגבורה ולחללי "ה"ל ויו� הע"מאות  

תשס"ח. 

שלא פורסמו בגיליו!           הודעות למדור מזל טוב 
הנוכחי יפורסמו בגיליו! 121. נא להעביר ההודעות בטל�: 

   .9769771
ב�  אדר  כ"ג  עד  לשלוח  נית!  ופרסומי�  תגובות  כתבות, 

תשס"ח -30.03.2008.
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השני מ�א אחשוורוש את המ! בתנוחת שכיבה על מיטתה 
של אסתר ובכ� הביא המ! על ע�מו את מיתתו.   אסתר 

לעומת� נותרה מאוזנת, מפוכחת ומנ�חת.
המס#נה הנכונה הייתה �ריכה להיות שאת ימי הפורי� 
המערפל,  היי!  מ!  והתרח#ות  שפיות  של  לחג   �נהפו

המרדי� והמתסיס. 
א� כ!, מדוע בחרו חכמי� ל�יי! את החג כימי משתה? 
הייתה  אסתר  נוס*.    פ!  ישנו  המשתה  שבעריכת  אלא 
לא  תבונתה  אול�  ופ#חית.    מנוסה  חכמה,  אישה 
העבירה אותה על דעתה והיא ידעה היטב שכל התכניות, 
אחד  ברגע   ,�להתהפ עלולי�  הנולד,  וראיית  החוכמה 
להיות  עלול  הגזירה,  להעברת  כבסיס  והמשתה,  #ט!, 
מלכודת עבורה ועבור עמה.   המשתה מי�ג פה בע�� את 
תחושת חוסר האוני� בו מ�ויה אסתר נוכח הגל הנורא 
והעכור המאיי� על הע� היהודי.  אסתר מבינה כי לא 
הנוראה  הרוח  את  לבלו�  כדי  ובפי#חות  בעורמה  די 
והמאיימת, וע"כ היא מ�פה ומ#ווה שאולי יראה המ#ו� 

וירח�, אולי יתעורר הע� ויבי! את רוע מ�בו.
מרדכי ואסתר שהובילו את המהפ� הבינו שמעל ומעבר 
למאמ', למסירות, לחכמה ולתבונה שגילו עמד מלכו של 

עול� ומחה את הגזירה, ומנע את ה�רה.
היהודית,  התחושה  את  מבטא  עדלידע  היי!  משתה 
הפנימית שבמש� כל ימות השנה, אנו מתאמ�י� ,ובעי#ר 
בדרכי חכמה, לכלכל ולפתח את חיינו החומריי� ובעי#ר 
מעמי#י�  אנו  בו  בשנה,  אחד  יו�  יש   �א הרוחניי�.   
החיוניי�  החשובי�,  למאמ�ינו  ומעבר  שמעל  להבי! 

וההכרחיי�  יש דבר אלו#י, "דבר� ני�ב בשמיי�". 
אמונה   �מתו למעשה,  נובעת,  בפורי�  הגדולה  השמחה 
�ליהודי�   �וידיעה שלמה בה� ובישועתו אותנו ומתו� כ

הייתה ותהיה אורה ושמחה וששו! וי#ר�.            

                       פורים שמח!

        
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!

sara tanis 9791428

מזכירות

08&9765025
מאת רינת לאה בהר
השבת אבדה  ·

בספרייה נשכחו בגדי�, משח#י�, סימניות ועוד. 
בינתיי� אי! לה� דורש. 

בעז"ה אחרי פורי� אזרו# הכול לפח (את הבגדי� אולי 
אמסור לגמ"ח) & אז מי ששכח כדאי שיבוא ויי#ח!

למתנדבות הידד  ·
נשי� ונערות החלו להתנדב בסידור הספרייה ובהכנת 

ספרי� חדשי� להשאלה (ראו תודות במסגרת). 
המעוניינות לעזור ויש לה! זמ! פנוי, בו#ר או אחה"� 
- בב#שה תת#שרו אליי (9765025) או לאורית כלאב 

(9762005) לתיאו�. תודה ותבוא עליכ! הברכה!
?�אז איפה איפה ה  ·

ספרי� רבי� "ת#ועי�" א�ל מנויי� משני� #ודמות, 
בב#שה החזירו את הספרי� אלינו בה#ד�.

בעז"ה בימי� ה#רובי� אשלח תזכורות בתיבות הדואר.
�ספרי� רבותי ספרי  ·

בחודשי� האחרוני� #נינו ספרי�! הרבה ספרי�! 
לכל הגילאי� ובטעמי� שוני�, כולכ� מוזמני� לבוא 

ולשאול אות�.

כתובת אימייל לספרייה - להזמנות ועוד:  ·

brinat@012.net.il

‰Î¯· ÈÓÏ ‰„Â˙ ÈÓÏ
תודה לבנות מכיתה ז� שמכינות ספרי� להשאלה ועוטפות   ·

אות�: מרי� שר�, סמדר כלאב, מלכה עיד!, דפנה עיד!, רות 
חסי! ותהילה פינ#. 

תודה לאורית כלאב שיוזמת ועוזרת, תומכת ויוע�ת & ב#ניית   ·

ספרי�, בארגו! הספרייה, בעידוד ובפירגו!.        

תודה לטליה חסי! על יוזמתה למ�וא לנו שעו! חדש, ותודה   ·
לשריל סינגר שנענתה לטליה ותרמה לנו שעו! חדש ממש.

תודה ל�יונה שרוני ולחביבה חתוכה על עזרת! במיו! ספרי   ·
העיו!. למרות שהספרי� מאוב#י� מאוד, ה! לא בוחלות 

בעבודה ותו#פות את המדפי� בכפפות ובסמרטוטי�. 
תודה לה! על תרומת! המ#�ועית לספרייה.

תודה לנילי ארז שליוותה אותי ב#ניית ספרי� - שעות של   ·
#ריאת ת#�ירי� ובחירת ספרי�.

תודה ל&ח&ב&י&ב&י&� & הילדי� המתנדבי�, שבאי� באופ! #בוע   ·
כל שבוע: חננאל, נפתלי, סמי, דבי, רב#ה תמר, עינת, שחר, 

שירז, איילת, לינוי, ליאור, רוני, זואי, עמית, יונת!, בר# ושרה. 

תודה מיוחדת להילה ולחנה.

         ∫‰¯ÈˆÈÂ ‰ÏÚÙ‰ ¯ÂÙÈÒ ˙Ú˘  ‰·ÂÁ Ô‚ È„ÏÈÏ
·Â˙ÎÏ „ÂÓÏÏ ‰ˆÂ¯ ÔˆÈÏ‰ È˜ÂÓ

סיפור מאת ענת אומנס#י
ביו� רביעי, כח� באדר א� (5 למר')

בשעה 17:00 בספרייה
עלות:5 ש"ח למנויי� ; 7 ש"ח למי שלא מנוי

שעות פתיחה
יו� א� 17:00 - 20:00
יו� ג� 17:00 - 20:00

 יו� ד�  13:00 - 16:00 
יו� ה� 19:00 - 22:00 

נית! לשאול ספרי�  עד 10 ד#ות לפני הסגירה.



3

מאת ימימה בראזני
תחו� הלי�נות רפואית מתפתח מאוד בשני� האחרונות.

לשמוע  אתפלא  חולי�,לא  בבית  לאחרונה  היית�  א� 
במחל#ה  החולי�  בי!  שעובר  �בעוני  בלי�!  שנת#לת� 

ומנסה לשמח את ליב�.
ה  ת י כ ב
 � ב י
החלטתי 
שהתחו� 
ה  ז ה
 ! י י נ ע מ
ח  מ ש מ ו
י  ת ו א
י  ת ר ב ע ו
ס  ר ו #
ו  ב ש
י  ת ד מ ל
דרכי�  חולי�, על  בבית  המטופל  של  הפסיכולוגיה  על 
להכנת  סדנה  לנו  כאב, הייתה  ע�  להתמודדות  שונות 
ועברנו  שוני�  חולי�  בבתי  בבלוני�, בי#רנו  �ורות 

במחל#ות  השונות. 
"שמחת  בעמותת  רפואית  לי�נית  הייתי  לאומי  בשירות 
חולי�  בבית  בנתניה,  "לניאדו"  חולי�  בבית  הלב", 

"כרמל" בחיפה ו"באיכילוב" בתל אביב.
יש כמה תחומי� בלי�נות רפואית:

(ואני  אנשי�  ויש  הלי�!  דמות  את  שלומדי�  אנשי�  יש 
ה�חו#).  (תורת  בג�לולוגיה  שמתמ#די�  ביניה�)  נמנית 
 �(דר המטופל  ע�  שונות  מפגש  באפשרויות  התעס#נו 
סיפור, #לפי� מיוחדי� שמביעי� רגשות שוני�, #ופסה 
ע� הפתעות שונות, סת� שיחה נעימה) ועבדנו דר� דמיו! 
מודר� על דמות שאנו מתחברי� אליה באופ! מאוד פנימי, 
במחל#ה אלא שהיא  עבורנו תחפושת  לא תהווה  שהיא 

תהיה חל# מאיתנו, שנרגיש בנח איתה.
רו�ה  שאני  למס#נה  הגעתי  רבות  מחשבות  אחרי 
ושונה,  נעימה  אוירה  איתי  תיכנס  למחל#ה  שכשאכנס 
רגעי� שהוא במ#ו�  לכמה  ולו  להרגיש  יוכל  שהמטופל 

אחר, יפה יותר.
בחרתי בדמות של נסיכה ו#ראתי לע�מי "מימי הנסיכה 
הלוחמת"& ר�יתי לעזור לחולה להילח� בכאב וג� ר�יתי 
שהדמות שלי לא ת#וטלג לבנות בלבד. לבשתי שמלה של 

נסיכה, היה לי כתר, שרביט, חרב ותי# הפתעות. 
חשוב בלי�נות רפואית לזכור שזו לא ה�גה שלנו, יש חולה 
שהוא הגיבור של הסיפור ור�ונותיו ו�רכיו הכי חשובי� 
שיר�ו  חולי�  יש  ז#ו#:  הוא  למה  היטב  לבחו!   �ו�רי
מלחמת בלוני�, יש חולי� שיר�ו פשוט להתפ#ע מ�חו# 
על הדמות שלנו ולנו לא נותר אלא לה�טר* אליה� ויש 
וזה חשוב לכבד  יר�ו שניכנס אליה� בכלל  חולי� שלא 

זאת! 
מבט  תחושות:  מיני  כל  שמביעי�  מבטי�  על  התאמנו 
מ�מית שאומר&�או מכא! עכשיו!!! מבט ספ#! א� נות! 
הזדמנות, מבט בייש! א� מעוניי!, שנפו' א�ל מתבגרי� 

שרו�י� #�ת כי* ויחס א� מנסי� להסתיר זאת.
מטרתנו היא לה#ל על החולה בזמ! שהותו בבית החולי� 
#�ת  מזווית  הכואבת  החוויה  על  להסתכל  יחד  ולנסות 
שעבר  במחל#ה  עשר  ב!  ילד  א�לנו  לדוגמא:היה  שונה. 
ניתוח מסוב� ברגל והיה �רי� להיות הרבה זמ! בכיסא 
גלגלי� אז הכנו לו שלט של "נהג חדש" ותלינו לו אותו 

מאחורה ונסענו איתו בכל המחל#ה.
כוויות  ש#יבלה  חמש  בת  ילדה  נוספת:  נהדרת  דוגמא 
ר�יניות בבט! ולא ר�תה לאכול ולהתרח' כשאביה היה 
זוגתי  ומבת  בי#ש ממני  הוא  יו� אחד  איתה במחל#ה. 
כל  היתה  היא  שעות.  לכמה  עליה  לשמור  בשי  ללי�נות 
נתנו  בהתחלה  איתה.  לעשות  מה  ידענו  ולא  ע�ובה   �כ
לה ל�ייר וכשהתברר לנו שהיא מ#ש#שת ב�בעי שחור 
רוחה.  את  שיעודד  משהו  למ�וא  שחייבי�  הבנו  ואפור, 
הכורסא  על  התיישבה  בשי  וחברתי  לחדר  איתה  הלכנו 
בחדר והתמתחה מה שגר� לכורסא להיפתח לספה והיא 
נפלה על הר�פה. זה לא היה מתוכנ! וההפתעה הזו גרמה 
 �לילדה ל�חו# כל כ� ואז היא הביטה בנו וחיכתה להמש
ו#מנו  לעזור לחברתי  והלכתי  אז תפסנו את ההזדמנות 
יחד ושוב נפלנו ואז בי#שנו ממנה שתעזור לנו ל#ו� כי 
אנחנו לא מ�ליחות לבד. היא נהנתה מאוד מהסיטוא�יה 
המ�חי#ה ומהמחשבה שהיא יכולה לשלוט במ�ב, שהיא 
יכולה לעזור לנו. מאז ה#רח נשבר והיא הסכימה לאכול 

ולהתרח'.
בפע�  מבוגרי�.  אונ#ולוגיה  במחל#ת  ג�  התנדבנו 
 �א  .�מגוח יהיה  שזה  פחדתי  לש�,  שנכנסנו  הראשונה 
איתנו  שיתפו  ש�  נהדר&האנשי�  פשוט  היה  להפתעתי 

פעולה ושמחו בנו ואנחנו שמחנו בה�.
שפגשתי  ללבי  #רוב  שהיה  אד�  על  בסיפור  אסיי�  אני 
במחל#ה האונ#ולוגית. #ראו לו אלי א� אני #ראתי לו 
בודד  אד�  היה  הוא  אליו.  נ#שרתי  ממש  כי  אלי  סבא 
וערירי וחולה בסרט! שלא היה לו א* אחד בעול�. בשי 
ואני החלטנו לאמ' אותו בתור סבא שלנו. היו לנו זמני� 
נפלאי� יחד. הוא סיפר לנו סיפורי� מרת#י�, הוא �ח# 
שככל  והרגשנו  זאת  לעשות  אהב  מאוד  הוא  מ�בו,  על 

שאנחנו משמחות אותו כ� הוא  מחמ� לנו את הלב.
מאוד  ואני  חנוכה  נפטר,בערב  אלי  סבא  שעברה  שנה 
מתגעגעת אליו ושמחה שזכיתי להכיר אותו ול�חו# איתו 

בשנתו האחרונה.
הרבי�,  את  ולשמח  לשמוח  שנזכה  לכולנו  מאחלת  אני 

שמחה פשוטה ואמיתית, שמחה שמנ�חת את הכאב.
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מאת רב שמעו� ג�א�
השמחה  משמשת  אחרי�,  רוח  מ�בי  מאשר  יותר 
חיוביי�.  פנימיי�  מהלכי�  של  להופעה  כפלטפורמה 
גורמי� רבי� עשויי� להביא את האד� לשמחה, וסגולת 
השמחה היא, להביא את האד� לפר' של רגשות, חשיבה, 
דיבור ועשייה. התו�ר, יהיה אשר יהיה,  יינ# תמיד את 

כוחו ומשמעותו מכוח טיבה של השמחה שהביאה אליו.
מכא!, שיש חשיבות רבה לבחינת הגורמי� המביאי� את 

האד� לשמחה. 
שמחה  של  רגש  האד�  א�ל  היו�רי�  שליליי�  גורמי� 
יביאו את האד� לפעול מכוח אותו מ�ב שלילי. זהו אותו 
שחו# פסול המופיע בחז"ל, שעלול לשמש בסיס להופעת 
"שחו#   - השמח�  �האד�  מ�ד  ביותר  שליליי�  מעשי� 

ו#לות ראש מרגילי! לערווה" 
שלו"   �בתו דר  שהוא  בשעה  לאד�  "שמחה   ,�מאיד

(ירושלמי מו"# ב� ד�). 
השמחה המתוארת כא! מעטרת אד� היודע את מ#ומו, 
את  לכלכל  ויודע  במגבלותיו  ג�  כמו  ביכולותיו,  מכיר 
למ�ב  או  פנימית,  לשלמות  אותו  שיביאו  באופ!  דרכיו 
המתואר בלשו! הירושלמי: "לדור בתו� שלו". מ�ב של 
שלימות פנימית מביא את האד� לעול� מלא של רגשות, 
את  ומ#בלי�  כול�  הנובעי�  חיוביי�  ועשייה  חשיבה 

משמעות� מכוח אותה שלימות פנימית. 
השמחה היא תו�את השלמות הפנימית. השמחה מבטאת 
הוא  איתה  המ�יאות  וע�  ע�מו  ע�  האד�  של  השלמה 
להיות  יכולה  וג�  זמנית  להיות  יכולה  השמחה  נפגש. 
ר�יפה. זוהי היכולת לראות את העול� הפנימי חי ופועל 

בהתאמה מלאה ע� העול� החי�וני בו הוא נמ�א. 
אי! ספ# כי בגלל חשיבות זו ראו חז"ל את השמחה כבסיס 
להופעת הדברי� היותר נשגבי� ביהדות. שמחה שימשה, 
א�ל חכמי�, פתיח ללמוד תורה; נבואה לא יכולה היתה 
שמחה;  של  במ�ב  שרוי  שהנביא  מבלי  בעול�  להופיע 
שמחה מהווה ג� סגולה לרפואה וא* יותר מכ� משמשת 
לשמח  שיודע  מי  וביותר,  הבא.  לעול�  כניסה  כרטיס 
אחרי�, מי שיכול לחלו# את אותה הרמוניה של שלמות, 

לא ר# ע� ע�מו בלבד אלא ג� ע� הסובבי� אותו.

מאת אייל ב�'דוד בש� וועדת הביטחו�.
הביטחו!  וועדת  חברי  את  לה�יג  מב#ש  אני  תחילה 

החדשי� (לפי סדר הא"ב):
גלעד אבינוע�, יריב אהרו!, אייל ב!&דוד (יו"ר),

אייל ברייטברט, י#י הימלפרב, אהוד ליפשי'
ודוד רוטר.

כל  לעשות  ומתחייבי�  אמונכ�,  על  לכ�  מודי�  אנו 
שביכולתנו לתת ולשפר את הביטחו! ביישוב.

ישנ� שני איומי� #ריטיי� על ביטחו! היישוב:
אירוע פח"ע (פעילות חבלנית עוינת)  (1

אירוע פלילי (בעי#ר הכוונה לפרי�ות לבתי�)  (2
ישנ� כמה גורמי� העומדי� בבסיס ההערכה של מידת 
האיו�, א� בר�וני להתרכז באחד החשובי� והוא (ע"פ 
של  האמו�  "מידת  בנימי!):  מטה  של  הביטחו!  מח� 
וביכולת הגורמי� שמסביב, להתמודד  ביכולתו   �האד

."�בה"לחה ע� האיו
לתת  רו�ה  אני  עליה�  מילי�  שני  ישנ�  הנ"ל  במשפט 

דגש: אמו! ויכולת.
שלכ�  האמו!  את  להגביר  כוונה   �ומתו הזו  בראייה 
ביכולת, אני מב#ש לנ�ל את הבמה שניתנה לנו ע"מ לדו! 

בשני האיומי� הנ"ל.
אירוע פח"ע

יכול  כזה  מסוג  שאירוע  אפשרות  מכלל  להו�יא  אי! 
 �להיער ע"מ  שנית!  כל  לעשות  עלינו  כ!  ועל  להתרחש, 
יתרחש אירוע של  וחלילה אכ!  וחס  וכ! במידה  מראש, 
פיגוע חדירה עלינו להיות מוכני� מראש כדי ליי�ב את 
המ�ב הכי מהר שנית!. יש לזכור שלאור הת#דמות בניית 
גדר ההפרדה, היישוב שלנו נמ�א ב"משפ�" של שב"חי� 
(שוהי� בלתי חו#יי�). בלי #שר לשאלה הא� הגדר ר�וי 
או לא, אי אפשר להתעל� מהעובדה שכעת כל העובדי� 
מול  הכביש  על  לישראל  נכנסי�  בסביבה  חו#יי�  הלא 
היישוב,  על  איו�  מהווה  אינו  כשלע�מו  זה  היישוב. 
הבעייה היא שהיכולת של שב"חי� להיכנס לאר', יכולה 

לשמש פלטפורמה לכניסת מפגעי� ליישוב. 
אירוע פלילי

בשנת 2007  ספגנו כ& 50 פרי�ות לבתי�. נושא זה הוא 
בלתי נסבל. כל הרשימות שר�ו לבחירות הוועד הדגישו 
כ!  ועל  ביותר,  לה�  חשוב  שהביטחו!  שלה�  במ�ע 
גבוהה בה#�את  בוועד היישוב עדיפות  נושא זה מ#בל 
את  נ#בל  שא�  מולכ�  כא!  מתחייב  אני  משאבי�. 
 80% - ב  י�ומ�מו הפרי�ות  ולא  המשאבי� הדרושי�, 
תו� שנה, אני אפנה את מ#ומי כיו"ר הוועד, שכ! בנושא 
עוד  (מה  ש#ובע!  הוא  התו�אה  מבח!  ר#  (לדעתי)  זה 

שמדובר בכספי �יבור...)
אז אי� אנחנו נערכי�?

גו* הבי�וע של היישוב הוא הרבש"' שמפעיל את:
סג! הרבש"�  (1

כיתת הכוננות  (2
חברת השמירה  (3

3 שומרי� במוסדות החינו� ביישוב (ישיבה, ביה"ס,   (4

מאבחני�  חינוכיי�,  פסיכולוגי�  דרושי�: 

תי#שורת,  #לינאיות  בעיסו#,  דיד#טיי�,מרפאות 

מוסי#ה,  באומנות,  מטפלי�  מת#נת,  להוראה  מורי� 

דרמה, ספורט טיפולי.

yoellevin@gmail.com - ו"ח לדוא"ל# 

לברורי� 6394931&050 (יואל)
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ואחד הגני�)
הגופי� שמסייעי� לרבש"' ה�:

המתנדבי� במשמר האזרחי (וכא! אני #ורא לכול�   (1
- �או להתנדב!)

המשטרה  (2
ה�בא  (3

מחל#ת הביטחו! במטה בנימי!  (4
חשוב להבחי! בי! הרבש"' לוועדת הביטחו!.

& מ#בלת החלטות, #ובעת מדיניות  וועדת ביטחו!   ·
ויעדי�, ועוס#ת בפי#וח וב#רה על גופי הבי�וע.

הרבש"' & הוא מי שמייש� את תפיסת הביטחו! של   ·
היישוב בשטח, ע"פ מדיניות הוועד, והוראות ה�בא, 

ומחל#ת הביטחו! של מטה בנימי!.
 2  - ב  בה#שר הזה, הוועד #בע שיש להתרכז מיידית 

תחומי� עי#ריי�:
וערימות  (בעי#ר חשיפת הגדר מכלל ה�ומח  הגדר   (1

העפר + הנחת תלתליות לאורכו)
הכניסה ליישוב (רכש של מערכת טכנולוגית שתזהה   (2

את הרכבי� שנכנסי� בשער היישוב)
הגדר:

ת#�יב,  מגבלות  של  עבודה  בסביבת  חיי�  שאנו  מאחר 
מול  ה�פוני  הגדר  ב#טע  ראשו!  בשלב  להתרכז  הוחלט 

הכפרי� נעלי! ואל מדיה.
אגב, זה המ#ו� לנפ' מיתוס ש#שור לגדר: הגדר שלנו 
לא מיועדת (ולא בנוייה) למנוע כניסת מחבלי� וגנבי�, 
אינדי#�יה  לנו  לתת  ו/או  בחדירה,  אות�  לעכב  אלא 

שאכ! מישהו חדר ליישוב.
מה עשינו בחודש וח�י האחרוני�?

חורי�   10 מעל  וסגרנו  ביסודיות  הגדר  את  סר#נו   v
בגדר

פנסי   8  - ב  התאורה  תגבור  על  המוע�ה  ע�  סוכ�   v
1,000 וואט (אמור להסתיי� בשבועיי� ה#רובי�)

ע"ג  סוכ� ע� המוע�ה על הנחת 3 תלתליות אחת   v
 �תו להסתיי�  (אמור  מבחו'  הגדר   �לאור השנייה 

חודשיי�)
סוכ� ע� היישוב על סיוע בגנני� ע"מ להוריד את   v

ה�ומח מהגדר (אמור להסתיי� בשבוע הבא)
 �הרבש"' פועל להזזת ערימות העפר שהושלכו במש  v

השני� על הגדר (עדיי! לא הסתיימה העבודה)
סימו! הגדר בשילוט של #טעי� ע"מ לתת "כתובת"   v

בעת חדירה
תדרו� ה#פדה וב#רה על הסייר שנע לאור� הגדר  v

הכניסה ליישוב (השער):
אות�  את  היישוב  של  לשער  לתת  הוא  המרכזי  הרעיו! 
יכולות של הגדר, #רי: לה#שות על גנבי� להיכנס ליישוב, 
ולתת אינדי#�יה מדויי#ת על זהות הרכב שאיתו נכנס 

הגנב.
מה עשינו בחודש וח�י האחרוני�?

לאחר בחינה הוחלט לרכוש טכנולוגיה שמזהה את   v
מספרי הרכב, על פני טכנולוגיה שמזהה את מספר 
הטלפו! של התושבי� (למרות שהשנייה זולה יותר)

שערי�  שמב�עות  חברות  ע�  פגישות   4 הת#יימו   v

כנ"ל
עדיי! לא הת#בלה החלטה ע� איזו חברה נ�א לרכש,   v
זה  חשוב  בנושא  בשורה  איש  להיות  בעז"ה  מ#ווה 

בעיתו! הבא
שוני�  בנושאי�  חשובות  החלטות  עוד  ש#יבלנו  כמוב! 
ואי"ה  מלפרט,  היריעה  #�רה   �א הפועלי�)  (לדוגמא 

יפורטו בעיתו! הבא.
לסיו� מה אני מב#ש מכל תושב ביישוב:

כא!  חשוד.  אירוע  כל  על  לרבש"'  לדווח  ראשית   (1
 �המ#ו� להודות לתושבי� שאכ! עושי� את זה, א
חיל# את מספר  ג� לב#ש מכל האחרי�, הרבש"' 
לכול�  שחול#  מ�ו#ה"  ב"מידעפו!  שלו  הטלפו! 
בחודש שעבר, תת#שרו אליו ודווחו לו על האירועי� 
החשודי�. אי! לכ� מושג כמה שזה עוזר לו בי�ירת 
תמונה כוללת. יש בידנו "מידע מודיעיני" שמתבזבז 

כאשר הוא לא מגיע לרבש"'.
למה לה#ל על הגנבי� שפור�י� בלילה? גנב (נטרלי,   (2
שלא הגיע ע� כתובת) לעול� יבחר בית חשו� על פני 
בית מואר. תשאירו אור אחד או שניי� דלו#י� (ולא 
השירותי�), בעלות נמוכה ביותר ת#שו על הגנבי�, 

וה� ילכו למ#ו� אחר.
את� חסרי� לכמה ימי�? תוודאו שמישהו אוס* את   (3
העיתוני� שמ�טברי� ליד הדלת, בעי#ר את עיתוני 

"בשבע" שמהווי� אינדי#�יה מי לא בבית בשבת...
י�את� מהבית? תסגרו חלונות ודלתות, הגנבי� לא   (4
#ל  שהיה  או  פתוח  שהיה  או  ה#יר...   �דר נכנסי� 

לה� לפתוח.
א� את� עושי� אירוע שבו הדפסת� הזמנות, וכול�   (5
תוודאו  בבית,  תהיו  לא  מסויי�   �שבתארי יודעי� 

שמישהו משגיח על הבית.
תתנדבו למשמר האזרחי, מודעות ומעורבות זה חל#   (6

מהערכי� ה#ול#טיביי� ביישוב.
נעשה  הש�  ובעזרת  עבודה,  הרבה  עוד  לנו  יש  לסיו�, 

ונ�ליח.

כל המ"יל נפש אחת מישראל כאילו �יי� עול� מלא..."

אנא ה�טרפו אלינו לשמוע מפי

ברכה רוטנר תספר

על חוויות משפחתה כמשפחה אומנת
יו� ד�, ה� אדר ב�, 12 במר' בשעה 20:15
בבית משפחת אפשטיי!  רחוב הזית 19

כל התושבי� מוזמני�
(השיחה בעברית)

Please join us to hear
Bracha Rothner  speak

about her family�s experiences as a foster family.
 Wed., March 12th 8:15 PM

at the home of the Epsteins    Hazayit 19
Men and women invited

(Easy Hebrew)
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זה מהווה מפגע סביבתי וא* בטיחותי. על מנת שמפגע 
עוזרי  יש �ור� להודיע על&כ� לשוש  יסול#  זה או אחר 
 9977175\25) במוע�ה  עירוני  לפי#וח  המחל#ה  מנהלת 

-02) והמפגע יסול#.
כלבי� משוטטי�

המשוטטי�  הכלבי�  בנושא  לטפל  החליטה  המוע�ה 
בישוב. לידיעתכ�: חל איסור על כלבי� לשוטט בישוב. 

במידה והינכ� מעונייני� להתלונ! על כלבי� משוטטי� 
תלונה  והגישו  הישוב  למזכירות  אמת!)  (בזמ!  פנו  אנא 
בכתב. נאוה תזעי# באופ! מיידי פ#ח של המוע�ה. בעל 

 . הכלב המשוטט יי#נס ב& 660 
#שור.  כשהוא  לטיול  כלבכ�  את  להו�יא  דאגו  אנא 

תודה.
הארכת יו� הלימודי� בגני�

ההוראה,  עובדי  ע�  שנחת�  השכר  להסכ�  בהתא� 
ה#רוב  ראשו!  מיו�  החל   �החינו משרד  הוראת  פי  על 
ולא  יו� הלימודי� בגני� בשעה 13:30,  (10.2) יסתיי� 
13:20 כפי שהיה עד כה. שעת תחילת יו� הלימודי� לא 

השתנתה - 7:30. יו� שישי מסתיי� כרגיל.
במערב  הפני�  משרד 

בנימי!
שהגענו  לסידור  בהתא� 
הפני�,  משרד  ע�  אליו 
על  לה#ל  שמטרתו 
בנימי!,  מערב   תושבי 
#הל  #בלת  שירות  יינת! 
(לת#ופת ניסיו!) בנושאי� 
הפני�  למשרד  ה#שורי� 
נולד,  רישו�  (ת"ז, 
דרכוני�, וכדומה & למעט 
רישיו! נש#), מידי יו� שני 
בי! השעות 17:00 - 19:00 

במזכירות הישוב חשמונאי�. 
לשאלות נית! להת#שר לשוש עוזרי:  5666208&052.

בג"' "שלו� עכשיו" נגד מגרו! 
נוספי�  דיוני�  שני  הת#יימו  שבועות  כשלושה  לפני 
ט�  וגבעה  חרשה  נגד  והאחר  מגרו!  נגד  האחד   - בבג"' 
היא  כי  המדינה  טענה  מגרו!  לבג"'  בתשובתה  בעלי. 
ובכוונתה  פרטית  פלשתינית  היא  שה#ר#ע  מסכימה 
יימ�א  כ!  2008, אלא א�  אוגוסט  עד  מגרו!  לפנות את 
פתרו! מוסכ� למ#ו� חלופי.  הבג"' סירב לב#שת שלו� 
עכשיו לתת להודעת המדינה תו#* משפטי מחייב, ובי#ש 

עדכו! בעוד ששה חודשי�. 
לבג"' חרשה וגבעה ט� השיבה המדינה כי פינוי מאחזי� 
שנבנו לפני מר' 2001 אינ� בראש סדר העדיפויות שלה, 
בג"'  יו�.   45 בעוד  מעדכנת  הודעה  להגיש  בר�ונה  וכי 
כל  על  מעדכנת  הודעה  לו  להגיש  המדינה  על  כי  #בע 
"אר'  בגיליו!  נוספי�  פרטי�  יו�.   60 בעוד  המאחזי� 

בנימי!" שי�א השבוע לאור.
מוזמ!  ועניי!  נושא  בכל  לסיוע  הז#ו#  בישוב  תושב  כל 

לפנות אלי.
052&8996213   Edmond@bmj.org

מאת אדמונד חסי�
יו�  בת  השתלמות  הת#יימה  ינואר  חודש   �במהל
 �במהל הועדי�.  וחברי  המוע�ה  מליאת  לחברי  וח�י 
המוע�ה  מראש  מ#יפה  ס#ירה  שמענו  ההשתלמות 
ועל ממש#י העבודה של  עבודת�  על  ומנהלי המחל#ות 
המחל#ות ע� ועדי הישוב. אתייחס כא! למספר נושאי� 

מרכזיי� שעלו במהל� ההשתלמות.
בטחו!

אל"מ אמיר אבולעפיה - מח"ט בנימי! החדש, סר# את 
הנעשה בגזרת מטה בנימי!. המח"ט מבי! היטב את הבעיה 
שלנו  הישוב  שגדר  העובדה  ואת  בגזרתנו,  הביטחונית 

משמשת למעשה כ"גדר ההפרדה" של מדינת ישראל.
הרבש"�  ע�  יחד  ערכנו   ,15.1.08 שבט,  ח�  שלישי  ביו� 

- זרובבל שרעבי והמח"ט סיור בגזרת הישוב.
בתו� הסיור המח"ט הבטיח שני דברי�:

לה#�ות כוח �באי ייחודי שיפעל באזור הישוב  .1
לעבות  נית!  א�  לבדו#   .2
תיל  בגדר  הישוב  גדר  את 
בפני  נוס*  מכשול  שיהווה 

השבחי"�
הנוער והטרמפי�

הנוער שלנו, כמו בכל הישובי� 
משתמש  בנימי!,  במטה 
ל�את  מנת  על  בטרמפי� 
מנת  על  יותר,  וחשוב  מהישוב, 
תמיד  לא  הנוער  הביתה.  לשוב 
מספ#ת  לב  תשומת  מ#דיש 
שמ�יעה  המכונית  לבדי#ת 
לה� טרמפ. ל�ערנו, היו מ#רי� 
פלילי  באסו!  שהסתיימו  בעבר 

או בטחוני. אנחנו לא �ריכי� לחכות שאירוע כזה י#רה, 
חלילה א�לנו.

�ה"ל הפי# סרט הדרכה להורי� ולנוער. סרט ההדרכה 
האורבת  לסכנות  המודעות  את  להגביר  לכ�  יסייע 

בטרמפי� ודרכי� להימנע מסכנות אלו.
אנא, �פו בסרט יחד ע� בניכ� ובנותיכ�.

בנימי!: מטה  מוע�ת  לאתר  ב#רוב  יועלה  הסרט 
 binyamin.org.il, מומל' לראות!

פרס על ניהול ת#י! לישובי� מ�טייני�
בכל שנה המוע�ה מ#בלת פרס כספי ממשרד הפני� על 
ניהול ת#י!. השנה המוע�ה החליטה לחל# את הפרס בי! 
הישובי� העומדי� ב#ריטריוני� של ניהול ת#י!. הישוב 
 �בס בפרס  נוספי�  ישובי�  חמישה  ע�  יחד  זכה  שלנו 

83,000 +  + 110,000 + נוספי� על פי הני#וד. 
ולכל ה�וות  רוזיליו  אני מבר� את המזכיר שלנו מוטי  

של�ידו, ואת חברי הועד היו�א על עבודת� הטובה.
מכוניות נטושות, פסולת בניה ומפגעי� נוספי�

זמ!  בשימוש  נמ�אות  שאינ!  ישנות  מכוניות  לעיתי�, 
שדבר  כמוב!,  בישוב.  �יבוריי�  בשטחי�  ננטשות  רב, 
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חב� יובל ירד! נגד המדינה.
�ו  ביטול  ולדרוש  נגדית  תביעה  להגיש  החליט  2.הועד 
 19.2.08 ל&  דיו!  נ#בע  ואכ!  חשמונאי�  מ#וה  על  המניעה 
בבית המשפט המחוזי א� הדיו! לא הת#יי� ע#ב השלגי� 
דבר שמנע מהשופט להגיע, הובטח שהדיו! ית#יי� בימי� 
ויוסר  תת#בל  שב#שתנו  להתפלל  לנו  ונשאר  ה#רובי� 

ה�ו.
6. ניהול ת�י�

 5 עוד  ע�  יחד   2007 לשנת  ת#י!  ניהול  בפרס  זכה  הישוב 
ממטה  ישובי� 

בנימי!.
היה  הפרס 
 83000 בגובה 
כ&  ועוד   "
 "  110,000
תוספת לת#�יב 
לשנת  השוט* 

.2007
7. עובדת סו"יאלית

העובדת ה#בועה ילדה ב! במזל טוב וי�אה לחופשה לידה 
לתא�  נית!  בלטמ!,  אוריה  גב�  תהיה  המחליפה  העו"ס 
02 או להשאיר הודעה או בטל�  פגישה בטלפו!  9977102 

נייד:  119590 0528.
 15.00 השעות  בי!  ראשו!,  ימי  נוער,  במועדו!  #הל  #בלת 

- 8.30 בתאו� מראש.
8. דואר

לאחרונה התרבו הת#לות בחלו#ת הדואר ובשירות הנית! 
דיו!  הת#יי�  ולכ!  הטוב,  הטע�  לגבול  מעבר  לתושבי� 
בועד בנושא והוחלט לנ#וט בכל אמ�עי לשיפור השרות עד 

כדי ל#יחת אחריות לחלו#ה. 
אנו   נמ�אי� במשא ומת! ע� רשות הדואר בעניי! ל�ערנו 
אי! לנו הרבה שיתו* פעולה א� לא נרפה מהעניי! עד שיבוא 

על תי#ונו.
�9. שירותי משרד הפני

כפי שפרסמנו אחת לשבוע בימי שני בי! השעות 17.00&19.00 
שירותי  למת!  עוזרי  שוש  הגב�  הישוב  במזכירות  נמ�את 

משרד הפני� כגו! דרכוני� תעודות זיהוי, רישו� וכו�.
10. היטל פיתוח

בכלל  החובות  בגביית  רוח   �אור לגלות  משתדלי�  אנו    
ובפרט בהיטל הפיתוח שהו#מה א* ועדת חריגי� שאפשרה 

למי שהת#שה פריסת תשלומי� ארוכה.
 ל�ערי ארבעה מתושבי הישוב התנגדו לשל� וא* העמידו 
עו"ד\משפט! שיי�ג אות� בתביעה שהוגשה נגד�.      לפני 
כשבועיי� נית! פס# די! שמחייב� לשל� את מלוא ההיטל 
באלפי  שמסתכמות  משפט  והו��  וה�מדה  ריבית  כולל 

ש#לי� ועל כ� יש לה�טער מאוד שהגענו למ�ב זה.
לכל  ו#ורא  יהיה המ#רה האחרו!  אני מאוד מ#ווה שזה 
את  להסדיר  ולפיתוח  למיסי�  חובות  שלה�  התושבי� 

התשלו� ולא להעמיד זאת למבח! בית המשפט.
11. אגרת ביוב

עפ"י חו# העזר והודעת המוע�ה אגרת ביוב תתיי#ר כדלהל! 
 מ& 08\7 - 08\12 תועלה ל& 2 " ל#ו"ב.

מ& 09\1 - 2010\12 תועלה ל& 2.2 " ל#ו"ב.

מזכיר   - רוזיליו  מוטי  מאת         
הישוב 

1.  איוש ועדות
האחרונות  הבחירות  בע#בות 
בחברי�  הועדות  אויישו  לועד 

חדשי�. להל! יו"ר הועדות
אייל ב! דוד ועדת בטחו! -    .1

משה סל� ועדת דת &   .2
י�ח# טובולס#י   & �ועדת חינו  .3

שמעו! תורג�מ! ועדת כספי� &   .4
חנה שפיגלמ! ועדת נוער &   .5

שושי שטיינברג ועדת סיוע &   .6
רות ביי#ר ועדת ספורט&   .7

ועדת עיתו! &       שרה טאניס  .8
רפי בראזני ועדת ש.פ.ה &   .9

אי�י# שטיינברג ועדת תרבות &   .10
2. טיפול בפרי"ות ובעיות בטחו�

הביטחו!  בבעיות  לטפל  מרכזית  כמטרה  לו  ש�  הועד   .1
והפרי�ות במטרה למגר אות�.

      בת#ופה ה#�רה מאז ניבחר הועד, הת#יימו 2 דיוני� 
נוס*  ודיו!  בנימי!.  תחנת  מפ#ד  כולל  המשטרה  נ�יגי  ע� 
ועדת  המוע�ה  של  בטחו!  מח�  משטרה,  ה�בא,  נ�יגי  ע� 

בטחו!.
2. ועדת בטחו! ממשיכה בפעילות מוגברת ע� כל הגורמי� 

הנוגעי� לעניי! וכ! בו�עו מספר פעילויות בשטח:
1) בו�עה עבודה מ#יפה לסגירת פר�ות בגדר.

או  מסתור  והיוו  לגדר   �סמו שהיו  מכשולי�  הוסרו   (2
הסתרת פר�ות.

3) אושר עיבוי הגדר ה�פוני לכיוו! הכפרי� ב#ונ�רטינות 
לאור� 1.4 #"מ. נ#וה שיבו�ע ב#רוב מאוד.

4) אושר תגבור #ו התאורה ב�ד ה�פוני ב& 8 זר#ורי� בעלי 
W1000 כ"א יבו�ע ב#רוב.

5) דר� הפטרולי� תשו#� במהל� שנת 2009.
6) ועדת בטחו! בוד#ת בימי� אלה ה�עות נוספות למערכת 

ב#רה בשער הישוב.
3. גדר הפרדה 

 הבג"� בעניי! גדר הפרדה הסתיי�.
 לפני כחודש הת#יי� סיור ע� נ�יגי משרד הביטחו! לגבי 
למודיעי!  מודיעי!  גני  בי!  שה#טע  הובטח  הגדר,  בניית 
עילית (שכ� ברכפלד) ייסלל במהל� שנה זו 2008 דבר שיביא 
ל�ימ�ו� משמעותי בפרי�ות ומעבר שבחי"� דר� הישוב 

והאזור.
�4. פרוטו�ולי

של  היו�  סדר  וכ!  שהפרוטו#ולי�  החלטה  #יבל  הועד   
הישיבות יפורסמו באינטרנט באתר שמפעיל מר חיי� דה 
יונג& הינכ� מוזמני� לגלוש ולהתעדכ! בנושאי� ובהחלטות 

הועד.
5.  מ�ווה

1. כידוע לכ� לישוב אושר ת#�יב לבניית מ#וה וא* הוחל 
בפעילות תכנו! א� הנושא הו#פא ע#ב �ו מניעה שהו�יאה 
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מאת  יונינה סימו�, אדמונד חסי�   '
 יו"ר ההנהגה המוסדית 

 הגיע הזמ! בו אנו, תושבי חשמונאי�, יכולי� להתגאות 
ארגו!  השנה,  פעיל!  חל#  בו  ל#חת  וג�  ספרנו  בבית 
ההורי� שינה את שמו להנהגה מוסדית. שנוי זה מביע 
ה#הילתי".   הספר  ב"בית  ההורי�  של  האינטגר�יה  את 
מיכל  ע�  בחודש  פע�  נפגשי�  הורי�  וארבעה  עשרי� 
המנהל  וע�  הספר  בית  ובי!  בינינו  המ#שרת  אביטבול, 
דוד אביטל. פגישות אלו נועדות לתרו� תרומה חינוכית 
לילדינו מעבר לתוכנית הלימודי�. מלבד דיוני� בנושאי� 
שוני� המשפיעי� על ההורי� וילדיה�, התחל#נו לחמש 

תת&ועדות כדי לעבוד על פרוי#טי� שוני�. 

60 לישראל: הועדה ל#חה על ע�מה שתי משימות. בשביל 
המשימה הראשונה #בלו התלמידי� טפסי� בה� ה� היו 
 ��ריכי� לכתוב ע� הוריה� אודות טיול משפחתי שנער
באר'. ההורי� ג� התב#שו לבא לכתות ולדבר על טיול 
באר'  הטיולי� המשפחתיי�  על  האלו  הטפסי�  כל  זה. 
י#וב�ו לספר טיולי� של "ממ"ד חשמונאי�". המשימה 
השנייה היא תוכנית לתלמידי� הבוגרי� יותר. תוכנית זו 
תהיה למידה על דמויות היסטוריות ה#שורות לישראל. 
הת#ווה היא כי נוכל ג� לפנות אל אנשי� ב#הילה שיש 
מיוחד,  עניי!  בעלות  שחוו,  חוויות  על  סיפורי�  לה� 
ע�  להת#שר  נא  נוספי�  זה. לפרטי�  לנושא  ה#שורי� 

ורד #ליי!.

חסד ב�הילה:  כתות א� ב� נפגשו ע� האנשי� המבוגרי� 
בישוב, ה! במסגרת בית הספר וה! מחו�ה לו. בט"ו בשבט 
באו הילדי� למועדו! האזרחי� הותי#י�. הילדי� שימחו 
מיובשי�,  פירות  של  במתנות  ורי#ודי�,  בשירה  אות� 
מידי  מתנדבות  יותר  הבוגרות  הבנות  וגילה.  ב�חו# 
שבוע לעזרה למשפחות ע� ילדי� #טני� ותינו#ות, דבר 
מלאה  לב  תשומת  ולתת  מעט  לנוח  לאמהות  שמאפשר 
פרוי#ט  נהדרות.  התגובות   .�לכ שז#ו#י�  לילדיה� 
שתמורת�  למחזור  ב#בו#י�  של  אסיפה  הוא  שלישי 
בילדי�   �התומ רחל",  "מרכז  לארגו!  מועברת  הכספית 
נא  לפרטי�  זו.  בתוכנית  בית הספר מעורב  כל  נז##י�. 

להת#שר ע� מירי חורי.

בה  חשמונאי�,  לתושבי  מוסי#לית  הופעה  זימריה: 
מ!  ותושבי�  המורי�  הספר.  בית  תלמידי  כל  ישתתפו 
תהיה  זו  כי  נראה  זו.  בתוכנית  מעורבי�  כבר  הישוב 
הופעה ייחודית ומרהיבה! פרטי� נוספי� יופיעו ב#רוב. 

לאינפורמ�יה נוספת נא להת#שר ע� #ר! רי��מ!.

תרבותי  גישור  כולל  זה   �מסוב נושא  לבבות:   �ירוב 
ולשוני, #בלת ה"אחר" ושילובו בתוכנו ועוד. אנו מ#וי� 
לשנות את כל הגישה של "בי! אד� לחברו" בתוככי חברת 
יעשה  זה  #ישור  כולה.  ה#הילה  בכל  כמו  התלמידי� 

 �ל�ור ואירועי�.  שיחות  פעילויות,  סדנאות,  בעזרת 
אינפורמ�יה נוספת נא להת#שר ע� ליסה זיי��י#. 

איכפת  יהיה  לילדינו  כי  רו�י�  אנו  הסביבה:  טיפוח 
על איזור  יו� שישי תעבור כיתה אחרת  כל  מסביבת�. 
אחרי�  לאזורי�   �נמשי מש�  לנ#ותו.  כדי  הספר  בית 
האוטומטית  התגובה  את  בה�  להחדיר  וננסה  בישוב, 
 .�לכ המיועד  במ#ו�  האשפה  את  ולזרו#  להרי�  של 
אנו מ#ווי� שזה ג� יוביל לה#טנה בוונדליז�, כשכול� 
ידאגו יותר למ#ו� בו ה� חיי�. נא להת#שר ע� שושנה 

אבל או חנה שפיגלמ! לפרטי� נוספי�.

ג�  תעודד  אלו  נפלאות  יוזמות  על  ש#ריאה  בת#ווה 
אתכ� ל#חת חל# בה�!

.�להתראות בעדכוני� הבאי

מאת ועדת 60 שנה למדינה
�של בית ספר רמת מודיעי

מאת ורד �ליי�
ועדה  הו#מה  ישראל,  למדינת  שנה   60 חגיגות  לכבוד 
בית  של  סיפרית  הבית  ההנהגה  של  ההורי�  מטע� 
ועדה  של  המטרה  יישובינו.  של  דתי  הממלכתי  הספר 
הספר  בית  תלמידי  של  הידע  את  ולהרחיב  ל#ד�  זו 
לכל מה ש#שור למדינתנו. בכדי לא ליפול במכשול של 
"תפסת מרובה - לא תפסת", אנו, חברי הועדה, החלטנו 
להתמ#ד בשני תחומי� עי#ריי�: טיולי� באר' ואישי� 

ה#שורי� למדינה.
הספר  בית  ממשפחות  בי#שנו  באר',  טיולי�  בתחו� 
ד*  ולמלא  שלה�  המשפחתיות  בחוויות  אותנו  לשת* 
שאלו! שיספר את סיפור הטיול המשפחתי ברחבי האר'. 
דפי�  לאגוד  שנוכל  ת#ווה,  אנו  השנה,  סו*  ל#ראת 
רבי� לחוברת טיולי� של משפחות בית הספר. א� יש 
משפחה שבת#ופה זו אי! ילדיה לומדי� בממ"ד ורו�ה 
עזרתכ�  את  ל#בל  נשמח  זה,  לפרויי#ט  עזרה  לתרו� 
- ה! בחוויות של טיולי� משפחתיי� וכ! בעזרה בעריכת 

החוברת.
בתחו� אישי� ש#שורי� לה#מת המדינה, התלמידי� 
המידע  ואת  ב#בו�ות  מח#ר  עבודות  לעשות  יי�טרכו 
שלמדו לשת* ע� שאר כתות בי"ס. ג� בתחו� זה ר�ינו 
יש משפחה שמכירה או  לפנות למשפחות היישוב. א� 
לה#מת  #שורה  או  שתרמה  לאישיות  #שר  לה  שיש 
ולהפגיש  לארח  נשמח  היישוב,  ה#מת  ו/או  המדינה 

אישיות זו ע� תלמידי בית ספרנו.
לפרטי� יש לי�ור #שר ע� אחת מנ�יגות הועדה: ורד 

#ליי!, נאוה גלבנד, מלכי טור�#י ונחמה נובי#.
בתודה מראש 

מודיעי�  רמת  הספר  בית  של  סיפרית  הבית  ההנהגה 
וחברי ועדת 60 שנה למדינת ישראל.
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 at large, through workshops, activities, discussions and
events. For more information, contact Lisa Zeichik.

 Our last sub-committee is tackling clean-up. We want
 our children to care about the environment around
 them. Every Friday one grade will work on the school
 grounds. We will move out to specific areas in the
 yishuv, trying to instill in them an automatic response
 to stop, pick up and throw out any garbage they see on
 the ground. We hope this will lead to less vandalism as
 well, as they come to care about where they live. For
 more information contact Shoshana Abel or Chana
Spiegelman.

 We hope reading about these wonderful initiatives will
inspire you to take part in them!
Looking forward to keeping you updated.

 Yonina Simon, Edmund Chasin Yoshvei

 Rosh Hanhaga Mosadit
 It is time for Chashmonaim residents to be proud
 of our school and get involved! This year the parents’
 association became known as the Hanhaga Mosadit –
 a name change which reflects the parental body being
 an integral part of our ‘beit sefer kehilati’ (community
 school).  Together with Michal Abitbul, who is our
 link to the school and David Avital the principal,
 24 parents have been meeting on a monthly basis to
 contribute to the extra-curricular education of our
 children. Aside from discussions on various topics
 affecting the parents and the children, we split up in
to 5 sub-comities to work on different projects.
 The group that is working on Israel’s 60th birthday has
 undertaken two endeavors. The first is a form that was
 handed out to the children to be filled out with their
 parents about a trip they took as a family in Israel.
 Parents are encouraged to come to the class and talk
 about the trip. All these forms will be compiled to
 create a “Mamad Chashmonaim” book of family trips
 around Israel. The second is a program for the older
 students involving learning about different historical
 figures connected with Israel. Hopefully, we will also
 be able to interact with people from the community
 who have stories and experiences to share on this
topic. For more information contact Vered Klein.
 The second group has been actively working on
 chesed work with various age levels. The first and
 second graders have been meeting with the older
 members of the Yishuv, both in school and out.
 On Tu B’Shvat, the children went to the senior’s
 club for singing and dancing, bringing them gifts
 of dried fruit, laughter and joy. The older girls have
 been volunteering on a weekly basis, with families on
 the yishuv who have small children and a newborn.
 This enables the mother to rest a bit while giving the
 children undivided attention. The feedback has been
 wonderful. A third project has been the collecting of
 recyclable bottles to raise money for Mercaz Rachel,
 an organization that helps disadvantaged children.
 The whole school has been involved and our efforts
 have been much appreciated. For more information
contact Miri Churi.
 The third group is working on a “zimriah” – a musical
 performance for the citizens of Chashmonaim, in
 which the entire school will participate. Teachers from
 the school and people from the yishuv are becoming
 involved in all areas. It promises to be an amazing
 event. Details to follow. For more information,
contact Karen Richman.
 The fourth group is working on connectivity “kiruv
 l’vavot”. This broad topic covers bridging cultural
 and language gaps, acceptance and integration of
 people who are not ‘just like me’, and more. We hope
 to improve the whole attitude towards ‘bein adam
 l’chavero’ within the student body and the community

אדמונד וטליה חסי�

ל  ב א ח7ה, 6מ מ8 9 ! ל8 :7גו � מ �8 ל7ה ; ה8 ר נ < > א ד ח ה "ו8
ח7ה,  מ8 9 ו8 ה  = 8< מ י  מ י8 ת7�,  או ת  9ו ע ל ב  טו  � יו ל8

י�".  ונ י ב8 ת ל7א =7נו ה6 6מ ע ר י> ל8 ת א ח מ7נו ל 8< 6מ
לנו החג עוד נראה רחו#, א� בשביל הילדי� ובעי#ר ילדי� 
�שאי! לה�....� החג נראה #רוב. וכנראה שזה הול� להיות 

לא חג שמח לכל הילדי�.
לאחרונה הגיעו אלינו פניות רבות מערי� ו#הילות שונות 
חסרי  לילדי�  תחפושות  ברכישת  לסייע  האר',  ברחבי 

יכולת כלכלית. 
כדי שילדי� אלו יוכלו לחגוג ולשמוח בפורי� הבא עלינו 
באופ!  ולרכוש  אלו  למשפחות  לסייע  החלטנו  לטובה, 

מרוכז שוברי� מרשת �כפר השעשועי��.
הנהלת הרשת תמכור לנו שוברי #ניה בהנחה, וילדי� אלו 
ול#בל  ילד אחר   יוכלו להגיע לחנות ה�ע�ועי� כמו כל 

תחפושת ואביזרי� לחג.
י�טרכו  ולא  טובה  תחושה  י#בלו  ומשפחתו,  הילד   �כ
להיות מתויגי� ולהרגיש בושה  בהגעה למחס! תחפושות 
למשפחות נז##ות. ילדי� רבי� שמגיעי� למחסני� אלו 
מרגישי� מושפלי� וחסרי ער�. א� נוכל בפורי� ה#רוב 

לחסו� מה� תחושות אלו - דיינו!
חברי� הרו�י� ל#חת חל# במ�ווה זו ולתרו�, מוזמני� 

לפנות אלינו.
ביחד נוכל לעזור לה� לשמוח.

תרומות פטורות ממס נית! להעביר בשני דרכי�:
תרומות בש#לי�:

לפ#ודת: בית הכנסת הרימו! (לרשו� מאחור תחפושות 
לילדי� נז##י�) 

תרומות בדולרי�:
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.
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 will be given in Hashmonaim, on Monday, 
March 3, at the Mazkirut between 5:30 - 6:30 
p.m.
The vaccination and license will be given upon 
presenting the receipt for 
your advance payment to the Moetzah via postal 
bank. 
  Vaccination & license fee schedule: 
 Dog    NIS 120 (neutered dog - NIS 
42) plus    NIS  60  micro-chip, injected once, 
after the rabies vaccination.     
Total:   NIS180
 Cat -    NIS 25   (neutered cat 12 NIS)  
Please bring your dog under proper leash 
restraint. Cats should be constrained 
appropriately, 
such as in a carrying cage.
If you have not received a reminder from the 
Moetzah, you may obtain one from Navah 
Cohen in the Mazkirut or use a blank postal-
bank 'shovar' . 
Payment should be made to:
Machleket Tavruah, Moetzah Eizorit Mate 
Benyamin,
account # 5-31050-7. 
Dr. Ephraim Keren; Moetzah Veterinarian
Moetzah office phone number:
 02-9977209

 יינתנו במזכירות היישוב ביו� שני 3 מר., 2008  בשעה 
 17:30&18:30

 יש להביא את הכלב כשהוא מוחז# היטב בר�ועה. חתול 
יש להביא באופ! שאינו מאפשר לו לנוע באופ! חופשי, כגו! 

בכלוב נישא וכדומה.
החיסו! והרישיו! נתנו ר# כנגד ה�גת #בלה המאשרת את 

תשלו� האגרה למוע�ה באמ�עות בנ# הדואר. 
גובה האגרה: 

 לכלב:  120 מחוסר מי� 42  + 60  לשבב לאחר חיסו� נגד 
כלבת, סה"כ: 180 ש"ח

. , למחוסר מי� 12  לחתול: 25 
מי שטר� #יבל הודעה מ! המוע�ה יכול ל#בל שובר מוכ! 

מנאוה כה! במזכירות היישוב או להשתמש בשובר תשלו� 
של בנ# הדואר.

 את התשלו� יש לערו� לזכות: מחל#ת התברואה & מוע�ה 
אזורית מטה בנימי!, מס� חשבו!: 7&31050&5.

ד"ר אפרי� #ר!
וטרינר המוע�ה

טל. המשרד במוע�ה: 9977209&02
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,�תושבי�  י�רי
ל#ראת חג הפורי� הבעל"ט כל משפחה ביישוב מוזמנת 
לה�טר* למב�ע משלוח מנות יישובי לכלל תושבי היישוב. 
השתתפותכ� במב�ע יחסו� לכ� את הכנת משלוחי מנות 

יאפשר  כ!  וכמו  ולשכני�  � לחברי�  כ ל
לתרו� לגופי� הבאי�:

1    מת� בסתר ' בישוב פועל מת! 
לתושבי�  שמסייע  בסתר 

.�הנז##י� לכ
 �דר  ' שדרות  עיר  נז��י      2

עמותה.  
את  ולשלוח  להכי!  תושבות  מספר  מתנדבות  השנה  ג� 

המנות עבורכ�. 
עלות המשלוח 200 3.

הוא  לעשות  שעליכ�  כל  הדואר.  בתיבות  טופס  חול#   
למלא את הטופס להעבירו למזכירות היישוב או לאחד 
מחברי "�וות משלוח מנות יישובי". יש ל�יי! את אמ�עי 

התשלו� וסוג התרומה עד כ"ז אדר א�' 03.03.2008. 
נית! להעביר את הפרטי� ג� לאחד/ת חברי ה�וות בדואר 

saratanis@runbox.com :אל#טרוני לכתובת
  חברי �וות משלוח מנות יישובי ה�: 

 גב� שרה טאניס (0771&976), 
גב� שושנה ארנולד (8054&929),

גב� ריטה ברונשטיי! (1941&976), 
מר דוד ג�#ובס (2530&976), 

גב� שרו! הימלפרב (1738&976),
גב� רונית חמיאל (8290&979),
גב� רחל טייטלר (8386&979), 
גב� יונה כתריאל (1324&976), 

גב� אביגיל כתב אמת (5760&6),
גב� ברנדה לאופר (7421&9), 

גב� רונית פינ��א# (8029&29),
גב� מרי� פישר (0801&9), 

גב� שושי שטיינברג ( 1917&6). 
להשתת*  ותושב  משפחה  לכל  ממלי�י�  מאוד  אנחנו   

במב�ע זה.

וועדת תרבות מזמינה אות� להיות שות* בה#מתה של 

�מ�הלת  גברי� בחשמונאי
משימתה הראשונית של המ#הלה& הופעה מ#�ועית על 

בימת הישוב במסגרת חגיגות 60 שנה לע�מאות ישראל

עיבוד וני"וח'  זאב וינדיש
פגישה ראשונה תת#יי�   אי"ה   במו�"ש   "וי#רא"  ח� 

אדר ב�   15.3.08
פרטי� במייל היישובי  ובלוחות המודעות ביישוב.

לה�טרפות נית! לפנות לזאב וינדיש טל�:
052&2494151

מאת אי"י� רו�ח, רס"ר, השוטר ה�הילתי.
בימי� האחרוני�, נכנס תי#ו! לת#נה האוסרת שימוש 

בטלפו! נייד במהל� נהיגה.
כולל בלחי�ות  דיבור בכל סוגי הטלפו!  הת#נה אוסרת 
של  במ�ב  מדובר  א�  אפילו  למיניה�,  מירס  במכשירי 
בזמ!  ר�  הינה  המותרת  היחידה  האפשרות  רמ#ול. 

שהמכשיר מ#ובע לרכב.
בזמ�  ביד  לסוגיו  כל מ"ב של החז�ת מכשיר סלולארי 

נהיגה - אסורה.
. לידיעתכ�: ה#נס על עבירה זו הינו 1000 

סעו בזהירות   בברכת חור* בריא.

Attention all drivers,
Sergeant-Major Itzik Rocach,Communal 
Policeman
A new amendment to the law forbidding the use of 
any cellular device while driving has been passed. 
The amendment forbids the use / talking on all 
kinds of cellular phones, including Mirs phones 
and including the use of the phone's loudspeaker, 
unless the device is properly fixed to the car. 
For your information, the fine for such an offence 
is 1000 NIS!!
Drive safely and have a healthy winter, 
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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.

  

                            ·Â˘È· ¯ÚÂ‰ È¯Â‰ÏÂ ÌÈ·˘Â˙Ï
�מאת ועדת נוער : חנה שפיגלמ� , תמר �ירשנבוי

ג� השנה כמו כל שנה אנו רו�י� להיער� ל#ראת פורי� 
המת#רב עלינו לטובה.  רכזות הנוער , הנוער והבוגרי� 

 �מארגני� מסיבות ואירועי� במהל
ימי הפורי� : חמישי - ראשו! .

בר�וננו ,ועדת  &נוער , להעיר את תשומת לבכ�, ההורי� 
ללוח הזמני� ה�פוי לימי הפורי� .
יו� חמישי  י"ג אדר ב� 20.3.08& : 

&   מסיבה לכיתות ז&ח במועדו! נוער.
 &  #ריאת מגילה +מסיבה בישיבת "נר תמיד"  

לתלמידי הישיבה.כיתות:ט�-י"ב ( באחריות ישיבת 
"נר - תמיד"). 

&  בנות  ט�&יב� - בתיאו� ע� רכזות נוער . 
&  מו�אי שבת- ט"ו אדר א� ,22.3.08 מסיבה לנוער כיתות 

:ט� -י"ב בבית מדרש החדש של ישיבת "נר תמיד" .
כל המסיבות והאירועי� יסתיימו בשעה 24:00&23:30. 

המתוכנני�  האירועי�  ה�לחת  לנו  חשובה  כ!  כמו 
והתנהגות הנוער בזמ! הפעילויות ובסיומ� של המסיבות 
ההורי�  שיתו*  את  מב#שי�  אנו  כ!  ועל  המתוכננות 
הנוער  על  באחריות  וכ!  המסיבות   �במהל בשמירה  ה! 
בתו�  הביתה  והגעתו  המסיבות  בסיו�  והתנהגותו 
המסיבות !  ולהימנע משוטטות והתנהגות שאינה הולמת 

את המוסכמות ונורמות ההתנהגות בישוב .
הלילות   �במהל  " הורי�  "סיירת  תופעל    , לידיעתכ� 

הללו. 
א�ל  ולהירש�  להתנדב  ממכ�  מב#שי�  אנו  הורי� 
הורי�".  ל"סיירת  או  במסיבה  לשמירה  נוער  הרכזות 

התנדבותכ� חשובה לכולנו!! 
להת#שר  נאל'   , חריגה  תהיה  שהתנהגות�  נוער  &בני 

להורי� שיי#חו אות� הביתה . 
תודה על שיתו* הפעולה 

ועדת נוער
לפרטי� והתנדבות ל"סיירת הורי� ", רכזות הנוער : 

אילת שיטרית (שפיגלמ�)&  2162605&054  אודיה שבתאי 
 052&8858580   -

  

מאת רויטל פול#

הספר: חבל על הזמ!
הסופרת: רובי! פירס

עוד הוכחה לאמרה - כשאי! ל� ברירה אתה זז!
לרובי! פירס לא היתה ברירה אחרת:

 �בהתחלה היתה אשת חוואי וא� לשישה ילדי� ובהמש
הפכה לא� חד הורית וסוכנת נדל"!.

לא היתה לה ברירה אלא לרכוש מיומנות לניהול זמ! 
נכו!.

בדר� עשתה את כל הטעויות האפשריות ומכא! �מחה 
לכתיבת ספר זה על האופ! שבו אפשר להפי# את המירב 

מהזמ! שיש לנו.
שווה ל#רוא ולאמ' כמה רעיונות.
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�מאת מועדו� "מפגשי�" של גמלאי ישוב חשמונאי
תלמידי� י�רי� שלו� רב

בר�וננו להביע את תודתנו הרבה 
על הסלסלות הנאות  שהכנת� לכבוד ט"ו&בשבט  עבור 
עטופות  היו  הסלסילות  שבישוב.  הגילאי�  מועדו! 
ה�בעי�.  ובכל  הטעמי�  בכל  יבשי�  פירות  וכללו  יפה 

מאת ד"ר שרה טאניס
להשלי�  חייבי�  ביישוב,  התושבי�  מספר  גידול  ע� 
השילוט ברחובות, יכולי� למ�וא בימי� אלו 3 שלטי� 
ברחוב התירוש, בר#ת ולמשל אי! א* שלט ברחוב הזית 
ולא  האחרונות  בשני�  שהגענו  לתושבי�  הי�הר.  וברח� 
מכירי� שמות המשפחות, ב#ושי יכולי� למ�וא כתובת 
ומס� בית לפי ש� השכ!. אנחנו לא יודעי� לזהות כתובת 
בעזרת  ר#  הותי#י�,  התושבי�  של  בשפה  משפחה  של 

מפה אנחנו מסוגלי� לאתר כתובת.
כמו כ!, חסרה מפה של היישוב בכניסה שיעזור למב#רי� 
לזהות כתובת והרבה פעמי�  אי! למי לשאול. האנשי� 
שבוד#י� הרכבי� בכניסה אי! לה� המידע הנדרשת ולא 

יכולי� לתת סיוע למב#רי� ולספ#י�.
זיהוי במ#ו�  כ!, #יי� �ור� שבכל בית יהיה שלט  כמו 
בעל  לכל  לחייב  לוועד:  המל�ה  מהכביש.  לראות  הנית! 

בניי! לשי� שלט זיהוי.
שייכי�  מתנדבי�  ומספר  פורי�,  לחג  מת#רבי�  אנחנו 
ל#טגוריה של תושבי� חדשי�,  ויהיה לה� #ושי לחל# 

המשלוחי� ב�ורה יעילה. 
נא להת#י! שלטי�  בכל רחובות  המל�ה לחברי הועד: 

היישוב לטובת כל התושבי� והמב#רי� 

מאת ד"ר שרה טאניס
להודות  רו�ה  אני  מת"!,  של  בטיול  ממשתתפי  כאחת 
מרת#  כה  טיול  לנו  לארג!  שלו  המסירות  על  לאירה 
ללימוד אר' ישראל ולראות בשטח ולהבי! מספר פר#י� 

.�של ספר התנ"
בכבישי�  אותנו  ל#ח   , בטיול  וידע  מידע  הרבה  #בלנו   
וראינו מ#רוב  כגו!: מס� 446  שרובנו לא הכרנו עד כה, 
ומרחו# יישובי� גדולי� כ#טני� לכל אור� הדר�, עברנו 
דר� כביש מס� 505 ו#בלנו הסברי� מאירה על כל יישוב 
עמנואל, #דומי�  היישובי�  מגודל  מנו* מדהי�,  ונהננו 
ללמוד  ה�לחנו   60 מס�  כביש  של   �הדר  �אור לכל  וכו�. 
בעזרתו על אר' ישראל היפה, התיישבות יהודית, עבודה 
של יהודי� אוהבי עבודת האדמה. חזרנו דר� כביש מס� 
367 ו& 384 ובתו� שעה עברנו מחברו! לחשמונאי�. ה�לחנו 
להתרש� על איזה גודל של מדינה אנחנו מדברי�, הכול 
�פו*, רואי�  השפלה ובתו� כמה #ילומטרי� אנחנו על 

ההרי� וכבר רואי� המדבר. 
אישיי�  סיפורי�  המו!  ע�  אותנו  לרת#  ה�ליח  אירה 

שלא יכולי� להעביר בשורות אלו. 
כולנו מודי� לאירה על השיחות והסברי� שנת! לנו בעשר 

השעות שבילינו יחד.
להתראות בטיול הבא.

הכמות בכל סלסלה הייתה  מכובדת.
מכל  אחד  לכל  סלסלה  והגשת�  מאמ'  המו!  הש#עת� 

הלב.
שהועברו  סלסילות  #בלו  במפגש  נכחו  שלא   גמלאי� 
ע"י מירי חורי וההנהגה הבית ספרית ה� שמחו מאד על 

תשומת הלב.

את  ידעת�  היפה.  המופע  על  ג�  תודה  ב�  כתות  לילדי 
התפ#ידי� היטב ושח#ת� יפה. כל הכבוד.

שמחת� אותנו מאד וכולנו היינו נרגשי�.
תודה על תשומת הלב וההש#עה הרבה.

תודה ענ#ית: לכ�, למוריכ� ולהוריכ� 
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איורי מגילת אסתר בשולי הפיוט "ויתלו את המ!", 
 .�מחזור לייפ�יג, אזור אג� #ונסטנ', 1320 בער

(לייפ�יג, ספריית האוניברסיטה)

האג�  באזור   1320 שנת  סביב  שנעשה  לייפ�יג  במחזור 
אודות  מדרשי  תיאור  מופיע  גרמניה,  בדרו�  #ונסטנ', 
ד*  מגילה  מסכת  הבבלי,  בתלמוד  כמובא  המ!  של  בתו 
בתו  בעוד  סוס,  על  מרדכי  את  מוביל  נראה  המ!  16א.  
עליו בטעות עביט שפכי! מבית הכסא,  של המ! שופכת 
המ!  תלויי�  עליו  הע'  לרגלי  למרדכי.  אותו  בחשבה 
ועשרת בניו נראית הבת המתה, לאחר שהשליכה ע�מה 

בייאושה הרב, מחלו! הבית, משעמדה על טעותה.

 
איורי� למגילת אסתר, חומש רגנסבורג, רגנסבורג, שנת 

1300 בער� (ירושלי�, מוזיאו! ישראל)

מיכל שטרנטל 

פנל סיפורי אסתר, דורא אירופוס, מאה שלישית לספירה

 פרט מכס אחשוורוש

התיאורי� המו#דמי� ביותר מסיפור מגילת אסתר 
בדורא  הכנסת  בית  #ירות  על  מופיעי�  באמנות, 
אירופוס שבסוריה מהמאה השלישית. תיאור אחד 
נראה משמאל, כולל את נ�חונו של מרדכי היושב על 
הסוס ומובל בידי המ! בחו�ות שוש!. בתיאור השני, 
יושב על כס שלמה אשר  הנראה מימי!, אחשוורוש 
ולשמאלו  מדרגותיו  את  מעטרי�  ונשרי�  אריות 
יושבת אסתר המלכה ושניה� מ#בלי�, ככל הנראה, 
דיווח מהשטח על מספר המתי� בשוש! (אסתר ט:
יא). כס אחשוורוש המעו�ב בדמותו של כס שלמה 
בארמית  שנכתב  שני  בתרגו�  המדרש  על  מבוסס 
 �כנראה במאה השביעית&ראשית המאה השמינית א
מ#ורותיו מו#דמי� יותר. המדרש מספר על גלגוליו 
של הכס אחרי מות שלמה עד שהכס הגיע אל שוש!. 
בהגיעו לשוש! בי#ש אחשוורוש לישב על כס שלמה 
ובכ� ביטא את ר�ונו להדמות למל� החכ� וכמוהו 

לשלוט בכל העול�.

מיכל שטרנטל 
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המגילה  מסיפור  ס�ינות  ארבע  רגנסבורג,  בחומש 

אחת  (המסודרות  מימי!  הס�ינות  שתי  מתוארות. 

מתחת לשנייה), מתארות את הני�חו! בסיפור פורי� 

המתגל� בהושטת השרביט לאסתר (למעלה) ובמרדכי 

הס�ינות  שתי  ואילו  (למטה),  הסוס  על  הרכוב 

המתגלמת  האויב  מפלת  את  מתארות  משמאל& 

בתליית המ! (למעלה) ועשרת בניו (למטה). בס�ינת 

לא  באופ!  המ!  נראה  הסוס  על  מרדכי  של  הני�חו! 

שגרתי שוכב שרוע על ה#ר#ע. תיאור זה מבוסס על 

(המ!)  פר# מט: "אמר  דר� אליעזר,  בפר#י  המדרש 

(מרדכי) מעינוי ה�ו�  לו  על הסוס אמר  ורכוב  עלה 

המ!  עשה  מה  הסוס,  על  ולרכוב  לעלות  כח  בי  אי! 

ועלה  �וארו  על  רגלו  מרדכי  ונת!  ע�מו  את  השפיל 

ורכב על הסוס.."

משתה ושתי ואחשורוש, תנ"� של הדוכס מאלבה, 

ספרד, מ#דה (שליד טולדו), 1430

(מדריד, ספריית ארמו! ליריה)

ושתי ש�ימחו לה שני זנבות

התנ"� של הדוכס מאלבה הוא תנ"� נו�רי&ספרדי 

שנכתב עבור איש כנסייה חשוב ב! המאה ה& 15, 

דו! לואיס דה גוזמ!. דו! לואיס בי#ש מרבי משה 

מעברית   �התנ" את  שיתרג�  מגוודלחרה  ארגל 

ל#סטיליאנית ויחבר פירוש המתבסס על מ#ורות 

ועוד).  יהודיי� (תרגומי�, מדרשי�, תלמוד, זוהר 

בי!  יותר  טובה  להבנה  להביא  הייתה  מטרתו 

הנו�רי� ליהודי� בת#ופת מתח #שה בי! הדתות 

ספרד.  לגרוש  כידוע,  דבר,  של  בסופו  שהובילה 

הכוללי�  רבי�   באיורי�  לווה   �התנ" ט#סט 

מדרשי� יהודיי� בהנחייתו של רבי משה. אחד מ! 

האיורי� הללו נוגע לסירובה של ושתי לבוא למשתה 

אחשוורוש.  בתיאור שלפנינו נראה משמאל משתה 

אחשורוש.  משתה  ומימי!  בראשו  וושתי  הנשי� 

במרכז ושתי מוטלת על הר�פה עירומה,הכתר עודו 

על ראשה אול� זנב �ימח לה בראשה וכ! באחוריה. 

ושתי  כי  בתלמוד  האמור  על  מתבסס  זה  תיאור 

הידועה בפרי�ותה סירבה באופ! בלתי �פוי לבוא 

למשתה אחשוורוש משו� שהתביישה בזנב ש�ימח 

מגילה,  בבלי, מסכת  (תלמוד  גבריאל.   �לה המלא

ד* 12ב)
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רפי חתוכה:ליקט וכתב/ יתִאָנמֹוְׁשַחים ַהיִעִדל מֹו ֶׁשּהָמקֹוְמ

מרד החשמונאים נגד 
פרץ השלטון היווני 

. ס"לפנה 167בשנת 
בעקבותיו קמה 
ממלכת החשמונאים 

 200ששלטה במשך 
החל  הכל .שנה ויותר

י ֵׁשְנ ַאאּור ָּבֶׁשֲאּכ"
ל ים ַעִפֹוּכ ַהְךֶלֶּמַה
ים יִעִדיר מֹוִעל ָלַעַּמַה
] לאלילים [ַחֹוּבְזִל
 אּול ָּבֵאָרׂשִיים ִמִּבַרְו
יו ָנָבה ּוָיְתִּתַמּו

 מתתיה בן יוחנן בן ."פּוְסַאְתִה
יב ִרָי מבני יֹו גדולכהן, שמעון

היושב במודיעים , מירושלים
התבקש על ידי פקידי המלך 

.להקריב זבחלגשת לבמה ו
: מתתיהו סרב ובמקום זאת השיב

ר סּו ָלְךֶלֶּמי ַהֵרְבִּדע ְלַמׁשא ִנלֹ"
 לאחר ".אלמְֹׂשין ּוִמ ָינּוֵתָדבֹוֲעֵמ

ל י ָכיֵנֵעי ְלִדהּו ְייׁשב ִאַרָק"שסרב 
ים יִעִדמֹור ְּבֶׁשה ֲאָמָּבל ַה ַעַחֹוּבְזִל
את ה זָֹאָר. ְךֶלֶּמת ַהַּדקּוי ְּפל ִּפַע
ח ַּלַׁשְי ַועּויו ָזָתיֹוְלִכא ְוֵנַקְיה ַוָיְתִּתַמ
 הּוֵטָחְׁשִּיץ ַוָרָּיט ַוָּפְׁשִּמ ַּכֹוּפן ַארֹוֲח
 יׁשת ִאג ֶאַרן ָהָמְּז ַּבֹוּב. הָמָּבל ַהַע
ס רֹוֲהַּי ַוַחֹוּבְז ִלצֹוְּלר ִאֶׁש ֲאְךֶלֶּמַה
). ב',א חשמונאים" (הָמָּבת ַהֶא

?זו היכן התרחשה עלילה 
מולדת ,  מודיעיםםהיכן מקו

האם  הבמה ? החשמונאים 
ראס -היתה בראש תל א

? הנמצא כה קרוב לישובנו 
לשאלה זו אין עדיין תשובה 

אבל רוב החוקרים , מוחלטת
תל ב אינהשאם , סבורים

. לבטח באזורנוהיא אז , הזה
הנמצא ממערב , ראס-תל א

ב  לישובנו ומדרום לישו
הוא המקום הראשון מידיה 

 כמקומה של  "נחשד"ש
.מודיעים

חוקר ארץ , הצרפתי, גרןויקטור 
שהעלה את ישראל הוא הראשון 

היתה  םשמודיעי האפשרות
הדמיון .  מידיה   לכפרבסמוך

שבשמות והמיקום הגאוגרפי 
פחות או יותר את הידוע , התואם

מן המקורות על מקומה של 
חפש הביאו אותו ל, מודיעים

  את שרידיראס-תל אוב מידיהב

שבנה   והמפוארתמצבה הגדולהה
על קברות אבותיו שמעון הנשיא 
.ואחיו במודעית

חשמונאים מסופר בספר  
שבעה מצבה העל  ששמעון בנה

ויקף " לזכר הוריו ואחיו, עמודים
קרנות גבוהות מעשה אותם 
מפותחים כל כלי ועליהן  ,מקלעות

וגם תבנית , מלחמה לזכר עולם
ניות מחוטבות הנשקפות על פני א

 המבנהמראש  ש,כלומר. "הים
היה לראות ספינות בים ניתן 

והספנים אף הם יכלו לצפות 
.באנדרטה זו

 גרןויקטור  הגיע  1870בשנת 
 ראס-ובתל א מידיהבוחיפש  לארץ

של מצבת  ארכיאולוגים שרידים

 שבנה שמעון הגדולההקבר 
שביצע הוא לא בסריקה . הנשיא

אבל , ראה מימצאים משמעותיים
בהיותו במידיה שמע מפי אחד 

שמעבר , הקשישים הערביים
יש מתחם , לערוץ של נחל מודיעין

 הכולל שלש חורבות הידועות
, רבת אליהוד'ח : בשמותבפיהם

 רבאווי'ע רבת'אלחמאם וח רבת'ח

 נקראות בפי  ביחדוכולן
.חירבת מידיה :הערבים 

  המידע הזה יצאעם 
לעבר הגבעות , גרןויקטור 
 )מסומנות במפה(הללו 

באזור . ולחפירהלסריקה 
קבר שייך אל ערבאווי 

 מטר 30 -כ ,)?המערבי (
 חשף יסודות של ,ן לומצפו

גרמו לו  אשר מבנה מרשים
. שביקשלחשוב שמצא את 

חפר באותו מקום אחריו 
ארכיאולוג צרפתי אחר בשם 

 יכ שקבע שארל קלרמון גאנו
מן שנתגלה הם  מבנההרידי ש

המאוחרת , התקופה הביזנטית
.בכמה מאות שנים

הוא  ראס-שתל אמאמינים ל
עיר החשמונאית לא נותר ה מקום

אלא להמתין לביצוע חפירה 
 שטרם ,יסודית ונרחבת של התל
. אמר את מילתו האחרונה

 מתקופות שונות רבים חרסים
  מןובכללן, נמצאו על התל

התל על  .התקופה ההלניסטית
 ומערכת מערות נמצא קבר שייך

 ונושאות את המחוברות זו לזו
 מעל .' הגיבורים40מערת 'השם 

של אלת  גדול המערה צומח עץ
  שנשתמר כנראהמסטיק 

מה  .בגלל קדושת המקום
הסיכוי שזהו אכן מקומה של 

 לא ?מודיעים החשמונאית 
הדמיון שבין  וזאת בשל, קטן

 ." ומודיעים"מידיה" השמות
, מיקום הגיאוגרפיהבשל 

  שנזכר אצלכפי ,בקרבת לוד
 וכן המרחק  ,יה אבות הכנסי

לנזכר  תואםהמירושלים 
מן ":)ב"ע,צג, פסחים( בגמרא

המודיעים  לירושלים חמשה 
 .)מ" ק24-כ( ."עשר מילין הויא

נזכרת כמי מודיעים  ,לכךבנוסף 
 .ששוכנת על הדרך לירושלים

אחת הדרכים לירושלים  ,ואכן
 הנושק מודיעיןעברה דרך נחל 
.ראס-לכפר מידיה ותל א

 אתרים נכתוב עלהבא בחודש  
על מקומה  "חריםתהמ", נוספים

.של מודיעים החשמונאית

א חשמונאיםממערב,ראס-תל המרד.לישוב פרץ כאן ?האם
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מאת לאויז אדלר
יו�  (מזכיר  ויפה  בהיר  חורפי  יו�   - א�  אדר  ר"ח  ערב 
#י�י אנגלי) - הרגשת שמחה בבט! - היו� יו� טיול של 

מת"!.
אחרי הליכת הבו#ר התרו��תי בבית, להתפלל, להעיר 
את הבני�, לשי� כביסה במייבש, ועוד נאגלה במכונה, 
להעיר את הבני�, להכי! לע�מי סנדווי'� ופירות - למה 
אי! ב#בו#י מי� כש�רי�? להעיר את הבני�, לשתות 
ליד  להיות   ��רי  - בעמידה  בו#ר  דגני  ולחטו*  #פה 
גלנווד ב&8.00 (בענייני זמני� אני עדיי! אנגליה אחרי 25 
שני� באר'!) עוד פע� להעיר את הבני� ול�את מהבית 

ע� שיר בלב.
וייסמ!   תמר  ע�  לימוד  של  סמסטר  סיו�  היה  הטיול 
באר'  מ#ומות  של  ומשמעויות  תכונות  על  (באנגלית) 
מת"!  במסגרת  חז"ל  ומדרשי   ,�תנ" סיפורי  לפי 
מלא  באוטובוס  י�אנו  הרימו!).  בבי"כ  שלישי,  (ימי 
ומ�טרפות  ילדי�  בעלי�,  כמה  מהשיעור,  תלמידות 
שלא משתתפות #בועות בשיעור (כמוני) יחד ע� תמר 

והמדרי�, אירה רפפורט מהישוב שילה.
שחזרנו  ועד  ב&8:30  האוטובוס  על  שעלינו  מהרגע 
(באיחור של שעה בלבד) בשעה 18:00 אירה לא הפסי# 
להדהי� אותנו ע� הידע שלו על גיאוגרפיה והיסטורה 
 �התנ" מימי   - בה�  ע�רנו  או  שעברנו  המ#ומות  של 
ועד ימינו אנו, מטובל בסיפורי� פי#נטיי� על אישי� 
ומ#ומות שהוא הכיר אישית או #רא עליה� או שמע 
עליה� מאנשי� אחרי�, חל# #שורי� ישירות לנושא 

הטיול וחל# לגמרי לא.

אב!  של  ה#רב  ע�  שמזוהי�  שוני�  מ#ומות  ראינו 
ראינו  ומש�  לפדואל  הגענו  נלכד,  ה�  ארו!  שבו  העזר 
  & אשדוד  ועד  מחדרה   - החו*  מישור  של  מדהי�  נו* 
המ#ו�  של  האסטרטגית  החשיבות  את  לנו  שהמחיש 

לזרו# אב! ב#לות  מבחינה ביטחונית. הרגשנו שאפשר 
על תל&אביב, #ל וחומר טילי�! מש� עברנו דר� #דומי� 

בכבישי שומרו! עד שהגענו להר גריזי�. 

מהר גריזי� היתה לנו ת�פית מדהימה מעל העיר שכ� 
של  עיר  היא  שכ�  שבגלל�  האירועי�  כל  על  ושמענו 
פורענות ופילוג מימי התנ"� ושמענו על המ�ב הביטחוני 
היו� וכמה �ה"ל עובד #שה ש� יומ� ולילה במסירות 
לעיר  נכנסנו  מחבלי�.  ולתפוס  פיגועי�  למנוע  נפש 
ה"דמוי  של  מנהגיה�  מ#�ת  על  ושמענו  השומרונית 

יהודיי�".
ישובי�  עברנו  ובנימי!,  השומרו!  בכבישי  נסענו  מש� 
רבי�, שמענו ספורי� מרת#י� והגענו לאיתמר לבי#ור 
בגבעה של אברי - אחד ממייסדי הישוב. ראינו ש� חווה 
יפה - בנויה כולה מעבודה עברית &שמתפרסת על שטח 
שאברי  השלישית  הגבעה  זוהי  מאוד.  ומרשימה  גדול 
- ברגע שעוד כמה משפחות מ�טרפות  זו   �"כבש" בדר
הוא עובר הלאה ומתחיל מחדש וכ� גואל שטחי� רבי� 

שמ�טרפי� לישוב.
סיפורי�  מלווי�  בדרכינו  המשכנו 
והסברי� עד שהגענו לחברו!. בי#רנו בתל 
 �מברו סיפורה  תמ�ית  ושמענו  רומידה 
אברה�  לשכונת  המשכנו  ע�מו,  מרזל 
היפהפה  הכנסת  בבית  וישבנו  אבינו 
ה#הילה  היסטוריית  על  ושמענו  במ#ו� 
לתפילת  המכפלה  למערת  ברגל  והמשכנו 

מנחה מרגשת. 
היה יו� של נסיעה והליכה באר' למ#ומות 
שלא תמיד מגיעי� לבד - מ#ומות שה� לב 
ניתו#  על  דואב  והלב  מורשתנו  של  ליבה 
לבי!  הפוליטיי�  מנהיגינו  שבי!  ה#שר 
על  ה"שלו�"  משמעות  על  אלו,  מ#ומות 
את  המוסרי�  והגיבורי�  מ#ומות  אות� 

נפש� על שמירת ה#שר.
חזרנו הביתה עייפי� א� מרו�י� - ע�ובי� 

ושמחי� ג� יחד. 
כול�   - שארגנו  וייסמ!  ותמר  רוט  לתמר  תודות  רב 
השני  הסמסטר  בסו*  שית#יי�  הבא  לטיול  מוזמני� 

- בנושא "בע#בות הסנהדרי!"

אירד רפפורט מעל הר גריזי�
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במערת המכפלה, כט� שבט תשס"ח
 מאת תמר וייסמ�

והכנו  המערה  על&יד  בכיכר  ישבנו  מנחה  תפילת  לפני 
הזוגות  ארבעה  את  זכרנו  הבא.   לתפ#יד  לבינו  את 
והשפעת�  חשיבות�  את  ארבע),  (#רית  פה  שנ#ברו 
עלינו, והזכרנו ג� שהאשה הראשונה שנ#ברה פה היתה 
י�רה  - היא  חוה אשת אד�.  חוה היתה "א� כל חי" 
אמא/אבא.   להיות  זה  ומה  "תולדות"  של  המוסג  את 
הבני� סומכי� על האבות להדרי� ולשמור עלינו.  אנו 
הבני� משתחווי� לשני #ברות� ובוכי� לאבא ולאמא 
ומב#שי� מה� להיות מלי�י יושר לפני רבונו של עול� 

עלינו.
התבוננו בעובדה שהחזו! של יעודינו נית! לאברה� פה 
יהיה  גר  כי  תדע  ("ידוע  הבתרי�  בי!  בברית  בחברו! 
שנה").    400 אות�  ועינו  ועבדו�  לה�  לא  באר'   �זרע
ר� �דו# הכה! מלובלי! דורש שאברה� של� 400 ש#ל 
כס* לאחוזת #בר בא"י "נגד" ה400 שנה שבנ"י ימ�או 
בשיעבוד מ�רי� - כדי לה#די� רפואה למכה ולהוכיח 
 �ש"יש שכר לפעולתי�" ושע� ישראל יעברו את התהלי
איש  כמו  ל#ח  שאברה�  האר'   - שלה�  לאר'  ויחזרו 

שלו#ח את אהבתו.
סיימנו ע� ברכה שכמו שכלב ב! יפונה הכיר שזכויותינו 
עד  ("ויבא  האבות  בזכות  לחלוטי!  תלוי  בא"י  להיות 
חברו!" ורש"י ש�) - שכלב הכיר שע� חזרתו לאר' הוא 
שאנחנו   - בבבה"ב  שמפורט  הלאומי  היעוד  את  י#יי� 
מאמיני� בני מאמיני� ג� נכיר בחשיבות המוחלטת של 

חברו! כסמל של היאחזותינו פה באר' ישראל.

"מועדו! מפגשי�" מזמי! את ה�יבור הרחב להשתת* 
איתנו במסיבת מלווה מלכה לכבוד  חג פורי�.

בתוכנית מופע תיאטרלי מבדר על:  
זוגיות  , אהבה, ומה שבניה� 

מתובל ב#טעי� אומנותיי� ו#טעי מסכות, מועבר ע"י
ליל  "ור & שח�נית תיאטרו�

האירוע ית#יי� אי"ה במו�אי שבת #ודש פרשת וי#רא" 
ח� אדר ב� 15/3/08 בשעה 20:30

באול� האירועי� של בית הכנסת "עתרת שלו�"    
עלות 20 ש"ח ליחיד.

�מאת מועדו� מפגשי

העבירה  עילית  ממודיעי!  בריאות   & מכבי  ממרפאת  אחות  אורית, 

הר�אה בנושא: �ידו� בריאות וסוכרת, במועדו! מפגשי� ב& 11.02.08

על  רבה  תודה  ברורי�.  והסברי�  בש#ופיות  לוותה  ההר�אה 

על  בנוע�  ענית  המשתתפי�,  כל  ע�  שניהלת  ושיחה  ההסברי� 

שאלות שנשאלת. הגדלת לעשות כאשר ה�עת לנוכחי� לעשות לה� 

בדי#ת  ד� ובדי#ת סכרת וכ! הסברת לכל אחד מה מ�בו הבריאותי. 

כ� חידת א�לנו מודעות לבריאותינו, שזה הדבר הכי חשוב לנו .

על כ� שוב תודה ל� - בבריאות טובה ואיתנה .

מאת ועדת חינו 
הרישו� לגני� הסתיי� ועד כה נרשמו 86 ילדי� לשנה"ל תשס"ט

אנו מב#שי� מההורי� שטר� רשמו את ילדיה� . 
ממזכירות  ברנר  שרה  הגב�  ע�  בתאו�  וזאת  דיחוי  ללא  להירש� 

בית הספר.
תודה על שיתו* הפעולה.

מאת "יונה שרוני ' רכזת הגמלאי� בישוב חשמונאי�
"מועדו!  הנ#רא  הישוב  לגמלאי  מועדו!  פועל  חודשי�  לחמישה  #רוב  זה 

כל  פועל  המועדו!  מפגשי�". 
נוער  מועדו!  של  במבנה  שני  יו� 
היישובי. יש ל�יי! שיש הענות רבה 
ביו�  ומגיעי�  מתמידי�  אנשי� 
היו�  את  היעודה.  ובשעה  ה#בוע 
אנו מתחילי� בשיעור #בוע שענינו 

עיוני� בספר: "שמואל ".
המר�ה : הוא  סג! אלו* בדימוס  
רפי חתוכה,, אשר מתנדב להעשיר 
הרחב  בידע  המועדו!  חברי  את 

 . ו�באית  יהודית  והיסטוריה  ישראל  אר'  של  גיאוגרפיה  ג�  שכולל  שלו 
במסגרת זו אנו יו�אי� מדי חודש לסיורי� בע#בות הנלמד בספר שמואל, 

ומתחילי� מ! ה#רוב לרחו#.
עד השלב הזה י�אנו כבר לשני סיורי� ברכבי� פרטיי�, ובהמש� נטייל ע� 
אוטובוס - המדרי� הוא כמוב! רפי חתוכה , אשר מעשיר אותנו בידיעותיו 
הרחבות בכל תחו�. ותמיד משאיר בנו טע� של עוד. (נית! ל#ראו בעיתו! 

חדשמונאי� תיאור הסיורי� במדור לתור אר'). 
את הטיול  רפי מסכ� בערבי תרבות שהוא מ#יי� לאחר הסיור ובו נוטלי� 
ג� אנשי� נוספי� מהישוב. הר�אה מלווה במ�גת ע� תמונות מ! הטיול 
הכוללת מ#ומות שוני� וכ! חוויות משותפות. כמו כ!, אנחנו חוגגי�  ימי 

הולדת  שעורכי� בטבע לבני אותו חודש.
מדי חודש  מ#יימי� מסיבת ראש חודש. את הכבוד אנו מ#בלי� ע"י חבר 

מועדו! שמתנדב לכ�. כל פע� מישהו אחר. 
גדולה  משפחה  של  הרגשה  ויש  נעימה  ה#בו�ה  טובה,  מאד  האווירה 

ומלוכדת.
בר�וני ל�יי! עוד שהגמלאי� מתנדבי� ביישוב במספר תחומי�, כגו!:

ניכר  שחל#  ספר  בית  תלמידי  ב#רב  שוני�  מ#�עות  וחיזו#   *א.העשרה 
מה� ה� עולי� חדשי� .יש ל�יי! שכול� עושי� זאת מתו� ר�ו! ומחכי� 

בהתרגשות לכל מפגש ע� התלמידי�.
*ב. בי#ור ותמיכה באנשי� בודדי�. 

* ג. עטו* ספרי� בספרית הישוב .
 . החגי�  ל#ראת  במפגשי�  לגמלאי�  ומ�דיע  תודה  מכיר  הספר  .בית 

התלמידי� רו#די� ומ�יגי� מענייני החג .
ותלמידי�  המועדו!   חברי  בי!  מרגש  מפגש  הת#יי�  בשבט  טו�  ל#ראת 
שבעזרת  ##"ל,  #ופת  הו�גה  בפניה�  החג.  מהות  על  הילדי�  גני  מאחד 
וניטעו ע�י� בכל חל#י האר'.  נרכשו אדמות להתיישבות  הכס* שנאס* 

כמו כ! שרו לה� משירי טו� בשבט מימי ילדות�.
ליו� אחד והמחיזו בפני הילדי� שיר  חברות המודעו! שימשו שח#ניות  

ה#שור לחג .
בתו� הפעילות  #יבלו הגמלאי� סלסלה ובה פירות החג, התלמידי� הגישו 
באופ! אישי לכל חבר/ה.  התלמידי� #יבלו כיבוד #ל. לגמלאי� שלא הגיעו 

נשלחו לה� סלסילות לבית ע"י מירי חורי  יו"ר ועדת חסד של ה#הילה. 
בהזדמנות זו בר�וני לומר תודה גדולה ליו"ר הועד מר אי�י# שטיינברג, 
על  הרטמ!  בריינה  גב�  תרבות  ולרכזת  רוזיליו  מוטי  מר  הועד  למזכיר 

התמיכה שנותני� לחברי מועדו!  מפגשי�.
נ#יי� אי"ה ערב תרבותי ע� השח#נית ליל� �ור& מופע   �*ל�ראת פורי

תיאטרלי בעזרת מסכות.
*מלוה מלכה  נ#יי� אי"ה בכל מו�אי "שבת מברכי� " -ערב תרבותי כל 

פע� בסגנו! אחר
הפועלי�  גמלאי�  מועדוני  על  תגובות  ל#בל  בר�וני  זו  כתבה  *בע#בות 

במטה בנימי!.
כמו כ� בר"וני  להזמי� גמלאי� הגרי� �רוב לחשמונאי� לה"טר: אלנו 

 .�.אנו נ�בל אות� בברכה לשעורי�, לערבי תרבות ולטיולי� משותפי
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 מאת: ער� סל�,מנהל אדמיניסטרטיבי בישיבה. 

לשת*  אב#ש  תורה.  אי!  #מח&  אי!  א�  #בעו:  חז"ל 
אתכ� בחל# הראשו! של אמרת חז"ל זו.

ב"ה לאחר שני� רבות ומאמ�י� רבי� #יבלנו הרשאה 
ממשרד החינו� לבניי! כיתות עבור הישיבה.

הבנייה  התחלת  אול�  כבר,  י�א  #בל!  לבחירת  מכרז 
מתעכבת מעט ע#ב סיבות בירו#רטיות. 

בעז"ה ב#רוב נוכל לראות את תחילת העבודות.
השנה חנכנו מעבדת מחשבי� חדישה שהולמת  את רמת 

הלימודי� הגבוהה בתחו�. 
ג� חדר מוזי#ה משוכלל נחנ� השנה ע� פתיחתה של 
ליהנות  וכבר הספ#נו לשמוע,  מגמה חדשה למוזי#ה 

וא* להשתת* בתחרויות.
כדורסל  מגרש  ה#מת  על  שו#די�  אנו  אלו  בימי� 
את  יתחילו  ב#רוב  וממש  לישיבה,  ב�מוד  משולב 

עבודות הכשרת ה#ר#ע והבנייה.
לאחרונה  �ורה.  לובש  ב"ה  הישיבה  של  המדרש  בית 
יפה  עי�וב  שנותנת  הא#וסטית  הת#רה  את  השלמנו 
וחדש למ#ו� ו#ול התפילה נשמע היטב. בית המדרש 
רוהט בשולחנות כ� שהוא הפ� ממ#ו� תפילה למ#ו� 
שלל  על  הערב  בשעות  וה!  היו�  בשעות  ה!  תורה 
לשעות  מעבר  מת#יימות  אשר  התורנית  הפעילות 

הלימודי�.
פרי  פיתוח הישיבה בת#ופה האחרונה הוא  כי  א�יי! 
אוהבי  ונדבני�  מתנדבי�  של  המאומ�ת  עבודת� 

הישיבה.
זו אני מזכיר את אירוע הה�דעה לישיבה  בהזדמנות 
תוכ!  ע�  מכובד  ערב  אדר,  חודש  ראש  במו�ש"#, 

 �פרסי הגרלת   �תת�יי ערב  באותו  כאשר  מעניי! 
כשהמטרה החשובה יותר היא הסיוע להמש  הפיתוח 
של הישיבה על מנת להמשי� להעני# לתלמידנו את 

המרב.
כרטיסי�  לרכוש  חשמונאי�  תושבי  את  מזמי!  אני 

ולהשתת* בהגרלה גדולה. 
מחיר כל כרטיס: 180 ש"ח

מאת בריינה הרטמ�
אדר ב�:

מלווה מלכה ע� ישיבת נר תמיד
מו�"ש פרשת פ#ודי, 8.3

מפגש של "סיפור סובב עול�" ע� אורני יאיר, הפע� ע� 
מסכות לכבוד פורי�! ביו� חמישי, ו� אדר ב�, 13.3

ערב של מועדו� "מפגשי�" ע� ליל� �ור במו�"ש פרשת 
וי#רא, 15.3

.�י�א פרסו� מפורט לכל פעילות בתיבות דואר בהמש
התאריכי�,  את  לרשו�  לפרסומי�,  לב  לשי�  תשתדלו 
שילדיכ�  כדי   �ש�רי מה   - בפלאפו!  תזכורת  לשי� 
סבירי�  במחירי�  יפות  תכניות  תפסידו  לא  ואת� 
ילדי� לה�גה "שמיטה  יותר  לי שלא הגיעו  מאוד! חבל 
יומיי�  שהת#יימה  אספ#לריא  תיאטרו!  של  במבח!" 
ל  פליירי�  חול#ו  הספרדי.  בביה"כ  בשבט  ט"ו  אחרי 
500 תאי דואר, תזכורות י�או יו� לפני לגני חובה ולכל 
הכיתות בביה"ס הממ"ד (מעל 400 ילדי�!), היו תזכורות 
 40 ר#  והגיעו  מודעות,  ובלוחות  האל#טרוני  בדואר 
ילדי�! הייתה במה ותפאורה יפה ואפ#טי�. ג� למופע 
פנטומימה, לכבוד יו� המשפחה, הגיעו ר# 50 ילדי�. כל 
מי שהגיע לפעילויות האלו מאוד נהנו והתפלאו אי� לא 

מגיעי� עוד ילדי�! 
הערב הר#דה לנשי� ע� הדי ג�יי, לאה סדרס, היה כי* 
גדול למי שהשתתפה. הגיעו 85 נשי� - ג� לא מספי# כדי 
שאביא  ב#שו  ה!  אבל  האירוע,  של  העלות  את  לכסות 
אותה "פע� בשבוע", "פע� בחודש"..., אז כנראה שמי 
חסי!  טליה  אפשטיי!,  לאדית  תודות  נהנתה!  שהייתה 
ורינה הרטמ! שעזרו לארג! את הכיבוד, #ישוט והגרלות. 
תודה לג�וש כה! שסיפ# לנו סלי� של תמ�יות להגריל, 
כל  החו�ה   �בדר להגרלה.  תכשיט  שתרמה  ולאדית 
אישה #בלה שי #ט!, מחברת "תי#י גיטה" - ש#ית רשת 
אתי  ל�ור  נית!  ל#בל  בלי  י�אה  משהיא  א�  לכביסה. 

#שר.

מחכי� לכ� פרסי� מדהימי� כדל#מ!:
פרס ראשו! חופשה זוגית באירופה

פרס שני: שרשרת זהב ע� תליו! יהלומי�
פרס שלישי: מכשיר אליפטי

פרס נוס*: ארוחה זוגית במסעדה מ#ומית
נא להת#שר לאהבה שטיי! לרכישת כרטיסי� בטל�: 

(1010&9) או 2346927&052

ולהיות  זה  בערב  להשתת:   �לכול �ורא  אני 
שותפי� בהמש  התפתחותה של הישיבה. 

מלווה מלכה ע� רועי זל"מ�
ר"ח אדר ב�  תשס"ח 08 מר. 2008

לישיבה אולי ת�או מערב  בזכות תרומתכ�  יודע,  מי 
זה בידיי� מלאות...
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מפתח יחיד נמצא 
מחוץ לאולם יפה בבית 
כנסת גלנווד. לפרטים 

9761420

מעילי פליז
 איכותיים של חברת fetex במחירים 
חסרי תקדים. להשיג ביישוב בטלפון: 

054-7716164 (מעין). ניתן להתרשם 
fetex.co.il :באתר

The warmest fleezes

°˙Â¯˜È ÌÈ˘
הגמ"ח בנוף איילון לשמלות ערב פתוח להנאתכם.

אנחנו  זקוקים לתרומותיכם של שמלות  ערב לכל המידות! נא לתרום 
054-317-2131!!! השבוע ללורי גרסן, 929-8106 או 

לקביעת תור, נא להתקשר לתמר וייסמן,
 929-8125 או  054-231-7606

תרגום
עברית-אנגלית
יהודית פרידמן

 9761826 054-4821559

יוצא לאירוע?
אשמור לכם על הבית

ג'ודי קראון
9761925

מתגבשת קבוצה לסדנא ברמה בתכשיטים מחרוזים לנשים ונערות.
ניתן עוד להשתלב בחוג לנגרות ביום ב' ואומנות שימושית ביום א'

לאה בר-אור
         9761665   0524404152

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 גיטה מזוז

המ�רכי�:
 1 #"ג סולת

2 ש#יות אב#ת אפיה
2 ש#יות סוכר וניל

1 כוס שמ!
1/2 כוס סוכר

1 כוס מי' תפוזי�
#ליפת תפוז מגורדת

1 כוס מי�
למילוי: 2 #ופסאות ממרח תמרי�

              1 כ* #ינמו!
לסירופ: 2 כוסות סוכר

              1 כ* מי' לימו!
                 וניל              

אופ! הכנה א�:
בוחשי� את כל המ�רכי� לתערובת חל#ה.

היטב  לערבב  משומנת.  בתבנית  הכמות  ח�י  לשטוח 
הסולת.  שכבת  על  ולמרוח  #ינמו!  ע�  התמרי�  ממרח 
להוסי* את ח�י הכמות הנותרת  להד# בעזרת היד. לפזר 
ולאפות  הר�וי  הגודל  לפי  לריבועי�   �לחתו  , שומשו� 

החו� בינוני עד #בלת �בע חו� בהיר.
ולבשל  המ�רכי�  את  לערבב  הסירופ,  להכי!  בינתיי�   

במש� 15 ד#ות.
להו�יא העוגה מהתנור ולשפו� את הסירופ.

הכמות מספי#ה לתבנית גדולה 
(כוס: מידה של כס חד פעמי)

ע� אות� המ�רכי� אפשר להכי! עוגיות מ#רות, עוגיות 
ולחג  במיוחד לשמחות  והטוניסאית,  הלובית  של העדה 

פורי�.

אופ! הכנה ב�:
מערבבי� את חומרי הב�#. מחל#י� ל& 4 חל#י�.

ס"מ   30 כ&  של   �לאור היד  בעזרת  לשטוח  יש  חל#  כל 
ורוחב כ&15 ס"מ. יש למרוח 1/2 #ופסת תמרי�, לגלגל 

כמו ל"שטרודל" ולחתו� לעוגיות.
אחת  מרח#  ע�  לסדר  למגש,  עוגייה  כל  להעביר  יש 
מהשנייה. לאחר שכל העוגיות מוכנות, אפויות, יש לטבול 
בסירופ הנ"ל ולהו�יא מיד. אפשר לפזר שומשו� #לוי על 

כל עוגייה.
 פורי� שמח

ולבריאות לכולכ�!

�בע�בות הארו� הברית ומלחמות בפלישתי
מאת "יונה שרוני

מועדו! מפגשי� מזמי! אתכ� תושבי� י#רי� לה�טר* 
עמנו לטיול משות* שית#יי� אי"ה  ביו� שני כו �אדר 

א� 3/3/2008
הנסיעה באוטובוס. 

נפגשי�  ליד  מועדו! הנוער בשעה 8:15. 
חזרה משוערת 14:30 

עלות הטיול 60 ש"ח ליחיד.
המסלול בע#בות ארו! הברית . 

בי#ור בתל בית שמש, תל סוכו , ות�פית מתל&עז#ה על 
מלחמות ישראל בפלשתי�  וכו.

המדרי� : כמוב� רפי חתוכה. 
�נא לה�טייד בספרי תנ"

פרטי� נוספי� : �יונה & 9761824



24

לאירוסי�
לרובי! ושלמה וינשטיי! לרגל אירוסי הב! ישראל ע� 

ברכתיה רונ!
לחנה ואיל! #ור! ולרחל ויהודה וולהיי� לרגל אירוסי 

בניה� יעל ויוני
לאסתר ואהרו! טי לרגל אירוסי הב! אית! ע� פנינה סופר

לשרה ואריה בר לרגל אירוסי הב! יאיר
לסנדי ומאיר #ניסבכר לרגל אירוסי הב! שלמה ע� אירית רוז!

לאסתר ואברה� שרו! לרגל אירוסי הבת
לנישואי�

לאתי ואלד דוד#בי' לנשואי הבת מוריה
לרחל ואריה אמרנט לנשואי הבת אביטל

לבני ובנות מ"ווה
אלידור דביר

יהונת! שטרנטל
יחיאל פז

שפרה יונגר
ישי אדלמ!

לניל רוטנר ליו� הולדת 70

ליונה לויד במות אחיו
לברוריה ב! נעי� במות אמה

לסיגלית הלל במות אביה
לשבתאי כה! ועדינה אלפנט במות אביה�

למינדי אדלמ! במות אביה
לסרג�יו גרלני# במות אימו

לרב#ה ור#ר במות אביה
לחלפו! מזוז במות אחותו

להולדת הב�/בת

לתמר ואלדד סומר להולדת הב!

לאפרת ומתי אפל להולדת הב!

לדפנה ומשה כ�מ! להולדת הבת

לסברינה ואדמונד שלו� להולדת ב! ובת

למש� שפירו להולדת הבת

ליוכי ודוד בלי' להולדת הבת 

להולדת נכד/ה

לאסתר ויוס* אייזי#ובי' להולדת הנכד

לאבי ואיילה רוזנפלד להולדת הנכדה

למירי� וסטיב בלי' להולדת הנכדה

לאורנה וי�ח# פלי#ס להולדת הנכד

לחביבה ורפי חתוכה להולדת הנכדות בנות לעופר ונעמי 

ולאלי ואילת אסטרייכר

לשרה ואלי טאניס להולדת הנכדה בת לרי#י ואורי טאניס

ליהודית ולארי פרידמ! להולדת הנכדות בנות לשאול 

ווי#י ולדבורה ואמיר

לפרומה ושלו� #אה! להולדת הנכדה

לחנה וחיי� ינאי להולדת הנכד

לעליזה וניסי� תפילי! להולדת הנכד

לאתי ושמעו! #ורעי! ונעמי ויע#ב טייכר להולדת הנכדה

לרונית ושמואל בונומו להולדת הנכדה

לולרי וחנ! פרבר להולדת הנכד

לחנה ומשה סבתו להולדת הנכדה בת ליע#ב ומרי�

למש� אטנר להולדת הנכד

לג�ודי וחנ! בלנ#נשטיי! להולדת הנכד

לדבי וארני �ו#ר להולדת נכדה בת לתמי וחנ!

להולדת ני�/ה
לורדה #ראוס #אופמ! להולדת הנינה תפארת אליז בת ליע#ב ומרי�

לרחל וליע#ב �בי רוזנפלד להולדת הנינה אריאל בת ליוכי ודוד
לרות ומשה אבנרי להולדת הנינה בת לשלומי והדס ו

לרות ומשה אבנרי להולדת הני! ב! לנועה ועופר


