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

תוכ� המודעות באחריות המפרסמי".

מאת מרא דאתרא הרב איתמר אורב�
 שתי �בו#ות של חגי" יש לנו: חגי" מהתורה וימי" טובי" 

מדרבנ�.
פורי" וחנוכה ת�נו חכמי" לישראל להודות ולשבח לפניו 

על ניסי ה#לתו אותנו.
פסח שבועות וסוכות ראש השנה ויו" הכיפורי" ה" ימי" 
מבואר  התורה  ובפרשיות  אות".  #יינה  שהתורה  טובי" 

כי#ד אנו #ריכי" לחוג אות".
אחד ההבדלי" הבולטי" בי� חגי דאורייתא לאלה שמדרבנ� 
שבאחרוני" אי� לנו בה" אלא יו" טוב ואילו בשל תורה יש 

בה" ג" די� וחשבו� נפש.
ראש השנה ויו" הכיפורי" ה" ימי די�. בפסח נידוני" על 
התבואה בשבועות על פירות האיל� ובחג הסוכות נידוני" 

על המי".
בדור שלנו התחדש יו" טוב, חג הע#מאות. בו אנו מודי" 
שעשה  והנפלאות  הניסי"  כל  על  לה�ב"ה  ומשבחי" 

לאבותינו ולנו.
זיכנו לה�מת מדינה יהודית באר$ ישראל.

ההיסטוריה  בכל  דוגמתו  שאי�  גלויות  ל�יבו$  זיכנו 
האנושית והישראלית.

הישנה  מולדתנו  בחבלי  נרחבת  להתיישבות  זיכנו 
המתחדשת.

דורות  היו מזה  לא  ופרנסה שכמות"  ברכה  לשגשוג  זיכנו 
רבי".

השוני"  החיי"  בתחומי  וה#לחה  להתפתחות  זיכנו 
והמגווני".

זיכנו לרבבות של עוס�י תורה באר$ ישראל.
אילו פינו מלא שירה כי" ולשונינו רינה כגלי הי" אי� אנחנו 
מספי�י" להודות ולהלל על כל הטובות שגמלנו ה& יתבר%.

שכול"  דרבנ�  כחגי  הע#מאות  יו"  את  לחגוג  עלינו  הא" 
הודייה?

חשבו�  של  משמעות  זה  נכבד  ליו"  ל#ר)  עלינו  שמא  או 
נפש?

הע#מאות  יו"  תפילת  ברורי".  הדברי"  היו  בילדותי 
אזכרה  ב�רבה  הכילה  חגיגי  ובאופ�  ע"  ברוב  שנערכה 
ולכ�  חרב  ע"  שרידי  היו  החוגגי"  רוב  השואה.  לנר#חי 
זיכרו�  יו" הע#מאות ללא  כמעט לא היה שיי% לחגוג את 

השואה.
ביישובינו חשמונאי" נ�בע בשני" האחרונות נוהג מבור%, 
אחרי תפילת היו" בהלל ובהודאה ה#יבור נשאר ל�ידושא 

רבא ולשיעור בענייני דיומא. 
שואלי"  להיות  לישראל  לה"  תי��  &משה  בבחינת 
ודורשי" הלכות פסח בפסח...& הלכות יו" הע#מאות ביו" 

הע#מאות.
עיסו�  ובעי�ר  בתורה  עיסו�  להרחיב  שנכו�  לי  נראה 

בהלכות מדינה ו#יבור ביו" הע#מאות.
ב�   - ישראל  למדינת  השישי"  הע#מאות  יו"  הוא  ויפה 
 - ותורה  לזה ש�נה חכמה  ז�נה אלא  ואי�  לז�נה  שישי" 
להמשי% לייסד ולבסס את מדינתנו מתו% שלמות �דושתה 

של תורה. בשלמות המ#וות ובבניי� בית המ�דש במהרה.

ושנה אנו  לכ� מדי שנה   - לנו את החיי""  #יוו  "במות" 
מ#ווי" לע#ור ולזכור בכאב את המתי", יו" לפני שאנו 
לנו  השאירו  החללי"  ע#מאותינו.  שמחת  את  חוגגי" 
במות" מעי� #וואה להמשי% הלאה, לחיות ולשמוח מבלי 
להביט  יש  השכול.  ובכאב  ה�שי"  בזיכרונות  לש�וע 
�דימה, להמשי% לחיות ולעשות מתו% ת�ווה לעתיד טוב 

יותר.
כל  מתכנסי"  ושנה  שנה  מדי  ביישובינו.  מתנהגי"  כ% 
שנפלו  ישראל  מערכות  לוחמי  של  לזכר"  התושבי" 
היא  השנה  למדינתינו.  הולדת  יו"  את  חוגגי"  ולמחרת 
לנו  הכינו  הישוב  תושבי  לה�מתה.  שנה  שישי"  תמלא 

תוכנית מאוד מאוד מיוחדת ל#יו� אירוע זה.
באיר  ה&  של  החגיגיות  להרגיש  תושב  לכל  לתת  ר#ינו 
העבר  מ�  תמונות  מלא  #בעוני,  גיליו�  ע"  תשס"ח 
המדינה  מה�מת  חל�  שהיו  היישוב  תושבי  וההווה. 
עשייה  משולבת  כ%   א#ל".  התרחש  מה  לכתוב  הוזמנו 
עשרות  �ליטת  כדוגמת  בימינו,  העשייה  ע"  העבר  של 
ברוכות  האחרונה.  בשנה  אילינו  שה#טרפו  משפחות 
הבאות ל"משפחת חשמונאי""! שתזכו להיות ב�רוב בי� 
בעלי העשייה המשותפת בכל אחד מהנושאי" העי�ריי" 
שמ#ייני" את יישובינו: החיי" ה�הילתיי", לימוד תורה 
בכל מיני חוגי", שמירת הטבע והנו), תמיכה לזולת ועוד, 

ועוד.

 
חברי המערכת מאחלי
 לכל תושבי חשמונאי
המש� עשייה פורייה וחג הע�מאות שמח
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של  כלי  נשק   אחסנה  סודי
 .ואמצעי לחימה

-74(וערה  '  מפקד  געת  היותיב
  גילו  חיילי  הבסיס  סליק )75

.נוסף מתחת למבנה המרכזי

  שופץ 1943-ב
המקום  ונבנו  בו 

 חדר,  אוכל-חדר
, הרצאות

מקלחות 
ושירותים  מחוץ 

 1941בין    .לבניין
להוציא   (1947-ל

התקיימו )  1946
וערה  שישה 'בג

קורסים 
להכשרת 
מפקדי (קצינים  
) מחלקות

שעיצבו  את  דוקטרינות 
מפקד .  ל"הלחימה  של  צה

קורס  הקצינים  הראשון 
וערה  היה  יהושע  גלוברמן 'בג

בקורסים  הוסמכו .  איש  יגור
. מפקדים800-כ

קורס  ראוי  לציון  מיוחד  נערך 
בפיקודו  של  יוסף ,  1944-ב

. ל"  לימים  אלוף  בצה,אבידר
,   חניכים135הקורס  כלל  

ח "מחציתם  מפקדי  פלמ
. ש"והשאר  אנשי  חי

, לראשונה,  האימונים  כללו
תרגילים  פלוגתיים  במסגרת 

. גדודית  ותרגיל  באש  חיה
במסדר  הסיום  הוענקה 

  , לראשונה  ,לבוגרי  הקורס
 -  חרב  וענף  זית-מ  "סיכת  מ

ידי  אחד -שעוצבה  על
) מונדק(משה  ,  המפקדים

הסיכה  היתה .  תקווה-רב
" הגנה"לסמל  ה

אז  ועד ומ,  ל"וצה
וענקת  היום  היא  מ

 ילבוגרי  קורס
. ל" בצהקציניםה

: הערה  אישית
בתקופת  כהונתי 

, וערה'כמפקד  ג
קבעתי  בקיר 

סיכת "  הבית"
כדי ,  מ  גדולה"מ

 להזכיר  לכל
  המבקרים

, וערה'כי  כאן  בג
הוענקה ועוצבה  

 ,לראשונהסיכה  זו  
קורס [צינים  בוגרי  קורס  הקל
הלוט  מעל  הסיכה ].  מים"מ

י  אלוף  פיקוד  המרכז "עהוסר  

, האלוף  יונה  אפרת,  דאז
 .ט  גולני"שבעברו  היה  גם  מח
1974  -ד"היה  זה  בשנת  תשל

כינוס  מרשים  שנשא  את ב  -
  ,"דורותיהלוערה  'ג:  השם

 .בהשתתפות אלפי צופיםו

,   נערך  קורס  נוסף1945-ב
 -בפיקודו  של  יגאל  ידין  

 9-הופסק  לחמישה  ימים  בש
בגלל ,  1945באוקטובר  

השתתפות  חניכיו  בפעולה 
.לשחרור מעפילים בעתלית

וערה  קורס '  נערך  בג1940-ב
, כים  הארצי  הראשון"המ

. תקווה-בפיקודו של משה בר
  עברו  לראשונה  בנות 1942-ב

שהתארגנו  במסגרת ,  לוחמות
-  )גדוד  בנות  לוחמות(ל  "גב

. וערה'הכשרה מקצועית בג

-הוכשרו  כ,  1944-  וב1942-ב
  מדריכות  במקצועות 120

, אקדח,  רובה:  הנשק  הקל
 1943-החל  מ  .רימון  ומקלע

ם וערה  גם  קורסי'התקיימו  בג
קציני   ,זים"  מא;מגוונים

ארגון  ומנהלה ,  רפואה,  קשר
חינוך  גופני (ם  "  קורסי  חג,וכן

-שנועדו  להכשיר  בני,  )מורחב

 פקידי  הגנה  באמצעותנוער  לת
 פיתוח  מודעות  וכושר

יוזם .  ]ע"ראשיתו  של  הגדנ[
ר  ארתור "ם  היה  ד"החג

-מייסד  ומנהל  בית,  בירם
הקורס .  הספר  הריאלי  בחיפה

-הראשון  נערך  ב
בהשתתפות ,  1940

. חניכים25

איך  מגיעים 
?וערה 'לג

מומלץ  לבקר 
מוזיאון במקום    ב
  המנציח וערה'ג

  האתר את  סיפור
וצר בית  הי"כ

 ."למפקדים
פתוח המוזיאון  

:למבקרים          טל
 5:  דמי  כניסה(  04-9597402

 .)  מבוגר10, שח לילד

לבאים  מן  המרכז  שתי 
האחת  דרך  מחלף .  דרכים
  במחלף     .לכיוון  יקנעם,  זכרון

/ פונים  ימינה,  אליקים
וממשיכים  עד  צומת   מזרחה

משם  פונים .  רמות  מנשה
לכיוון  רמת  השופט ,  שמאלה

קצת  אחרי ,  השופט  ועין  
שחולפים  על  פני  עין  השופט 

.וערה'עולים לג/פונים ימינה

יפה ,  הדרך  השניה  לטעמי
נוסעים  דרך  כביש  עירון .  יותר

. עד  צומת  מגידו)  ואדי  ערה(
פונים  שמאלה  לכיוון  משמר 

,מ" ק5.5 -העמק ולאחר כ
, מיד  אחרי  משמר  העמק

פונים  שמאלה  ומטפסים 
  מאד יפהבתוך  נוף  שווייצרי    

מרחק ,  וערה'עד  לג
מ "  ק4-של  כ

.ממשמר העמק

בסביבה  יערות 
 ופינות  חמד  לרוב

 לולסמ  .לטיולים
הוא   לויטל  ץלמומ

 -נחל  השופט
כניסה [  התחתון

 ]מהמושבה  יקנעם
בו  מסלול שהוכשר  

, על  שפת  נחל  זורם
לילדים גם  המותאם  

.עגלות נכיםלו

שאלות   ,להערות
:ותגובות

il.net.012@040R

גולני-ם"מסדר סיום קורס מכי

2008 -וערה 'ג



 

'ג וערה  –  בית היוצר למפקדים
ליקט  , ערך  ו כתב  : רפי חתוכה

לרגל יום העצמאות ה - 60  
למדינת  ישראל   , בחרתי 

לכתוב  על    מקום  מיוחד  ,
הידוע  כ " בית   ספר  

ל רמטכלי ."ם" מקום  זה   
שמש  כמקום  הכשרה  

של   מאות   קצינים , 
ובכלל ם   שמונה 

ר מטכלי ם"   , ועוד  כמה 
עשרות  אלופים   . ,   בכך  

תרם  המקו ם  להכשרת 
מפקדים   חשובה   לקראת 

מלחמ ת  העצמאות  ,
ובעצם   , ליצירת  שלד 

הפיקוד  הראשון  של  צבא 
ההגנה  לישראל     , שעמד 

בקרבות 
תש .ח"

אתר   זה   , שבו  נדון  
בכתבה  זו ,   ידוע 

בשם '  ג וערה  ,
שם  שנזכר 
לראשונה  בתעודה 
צלבנית  ופירושו 

אינו  ידוע   . שמו 
העברי  של 
המקום  הוא 

" גבעת  נוח " על   
שם  נוח 

לי נדבויים   , חלוץ 
מארה ב"   , שנספה 

בתאונת מטוס . 

החל  משנת   1970   שמש 
המקום כבסיס גדנ . ע"

עוד  קודם   , עד  מלחמת  ששת 
הימים   המקום  כבי  שימש   " ס 

למכי " ם  של  חטיבת   " גולני " ,
ועוד  קודם  לכן  כבסיס  נח " ל   . 

אבל   , הסיפורים  המר תקים 
ביותר  על  ג ' וערה   הם  מן 
התקופה של  טרום . המדינה

אבי רחבעם ז  , " גנדי  " הי , ד"

אלוף  מוערך  בצה " ל  ו קצין   -
סייר ים ידוע  ב   פלמ ח"   , היה 

מצהיר  בגאווה   , שלעומת 
המתהדרים בתואר   B.A  

M.A  -ו הוא    ,     , גנדי    " ",   בעל 
תואר   B.J בוגר  ג  (= ' וערה     ( - 
תואר   שהוא   נעלה   בעיניו   מן 

התארים האקדמאים .

זכיתי  גם  אני   , כותב  שורות 
אלה   , לעבור  קורס  מכי " ם   של 

חטיבת  גולני  בג ' וערה     , יחד 
עם  יעקב  גוטליב  ידידי   , תושב 

הישוב   , ו שמחתי   לשוב 
לג ' וערה  כעבור  שנים  אחדות , 

לכהן כמפקד  ה בסיס  .

בשנים   שעשיתי  בג ' וערה   

נשביתי  ב ןח ו  המקום   הסביבה 
היפה   , ואני  מוצא  עצמי  חוזר 

מידי  פעם   בפעם   לה תענג על   
קסמי . האזור

'ג וערה   , נמצאת   בר מות  מנשה , 
ליד  קיבוץ  עין - השופט . היא   

ש משה  בסיס  ראשי  לכל  סוגי 
הקורסים  שקיימה  ה " הגנה  "

-מ 1938 ואילך   ,   לרבות  רוב 
קורסי הקצינים .

 

ב אפריל   1948 '  יצאו  מג וערה 
יחידות  הפלמ " ח  שלחמו  מול 
צבא  ההצלה " של     קאוקג ' י 

בקרבות  משמר  העמק   . המטה 
של  כוח  הפלמ " ח  היה 

'בג וערה   , ופיקד  עליו  יצחק 
שדה . 

ראשוני   קיבוץ   עין - השופט   עלו 
לגבעת  ג ' וערה  ב -  5 1937  ביולי  

  , והקימו  שם  את  קיבוצם 
כיישוב חומה ומגדל  .

תאריך  העלייה  לקר קע  לא 
היה  מקרי   : 7-ב   ביולי  עמדו 

להתפרסם  מסקנות  ועדת  פיל  .
היה  צפוי  שזו  תמליץ  על 

ח לוקת  א " י  והי ה חשוב    
להרח י ב   שטחי  הארץ   את

המיושבים ע " י יהודים  .

בשנה  הראשונה 
הדפו  המתיישבים 

'בג וערה  התקפות 
ערביות  קשות   , וב -

1939 עתיקו    ה את 
קיבוצם ,   עין 

השו פט ,   לגבעה   
סמוכה     , ל מקום 

מ ושבו  כיום . 
במקומם באו אנשי

ההגנה והפלמ .ח"

העובדה שהאזור 
היה  מבודד  ורחוק 

מעיני  הבריטים  ,
הפכה  אותו 
אידיאלי  לאימוני 

שדה  ולביצוע תרגילים . 
רשמית   הוכרז 'ג  ה וערה   כ בית 
הבראה     . המקום   כלל  בניין 

דו - קומתי   , ששימש  למגורי 
המדריכים   , לחדר - אוכל 

ולחדרי  עבודה ומנוחה   . לצ דו 
הוקמו   אוהלים  למגורי 

החניכים     . מסביב  ה יי תה  גדר 
שיחי  צבר  סבוכה   , ובתוכה

יה יתה  מערה   , ששימשה 
לעתים  כ " סליק   " –   מקום 

5 1937 ביולי   – " אנשי  עין השופט  " עולים לג ' וערה

סיכת המ .מ"
לראשונה 

בג ' וערה
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מאת מיכאל גרישטיי�

מרו$ טלמוני" לזכרו של רועי ארבל הי"ד ית�יי" 

בי"א באייר תשס"ח, ה, 16,05,08.

המסלול: טלמו�, נריה, זית רענ�, טלמו�.

המסלול עובר בשטח הררי, באוויר נ�י וב#ידי הדר% 

הפריחה המדהימה. ה#וות המארג� ידאג לשילוט, 

דגלול, נ�ודות שתייה, סדרני" והכוונה.

למשתתפי" ולמעודדי" מובטחת הנאה מהפנינג 

מוש�ע ואיכותי.

זמני הזינו�: מ�#ה נשי" בשעה: 08:45; מ�#ה 

גברי": 09:30.

מחיר למשתת): 20 &. כל הנרש" מראש י�בל חול#ה 

ותעודה.

פרסי": לשלושת המ�ומות הראשוני" של כל 

�טגוריה: גביע ומדליה.

בנוס) לזוכי" במ�ומות הראשוני" של כל �טגוריה 

SAUCONY &ו הפרסי" הבאי", מתנת חב�יחול

2 זוגות נעלי רי#ה מ�#ועיות; 3 שוברי �נייה על ס% 

350 &; 5 חול#ות רי#ה מנדפות זיעה.

�טגוריות המרו$ ה" כדל�מ�:

2 �"מ:  גברי
:  כיתות ז& , ח& וט& 

               נשי
: כיתות ז&,ח&,ט&, וי&.

5 �"מ:   גברי
:  נוער עד גיל 20; בוגרי" (21   עד 35); 

מבוגרי" (36,120) 

                נשי
:    נערות (עד גיל 25;  בוגרות  (26 עד 

.(120

10 �"מ:  גברי
: נוער (עד גיל 20); #עירי" (21 עד 

30); בוגרי" (31 עד 35); מבוגרי" 

(36 עד 45);         ותי�י" (46 עד 55); 

מבוגרי" (56 עד 120).

המרו$ הינו יוזמה של תושבי טלמו� אשר ר#ו להנ#יח 

את חבר" רועי ארבל הי"ד. ליוזמה  זו חברה המוע#ה 

האזורית בנימי�, מתנ"ס בנימי� וגופי" אחרי" אשר 

נתנו את חסות" לאירוע.

בשנה שעברה השתתפו כ,150 ר#י", אנו מ#פי" השנה 

לכ,250 ר#י".  המרו$ הוא היחיד המתוא" ל#יבור 

הדתי, מת�יי" מי�#ה נפרד לנשי" בשעה מו�דמת.

ההתכנסות תהיה בדשא שליד בית הכנסת המרכזי. 

מי בתמונה?מלמעלה למטה, מימי� לשמאל:
�רניה בונומו, ששי בוחני�, הגננת דבורה ליבובי$, ימימה 

תורג&מ�,
שלומית פריש, מירי" אורב%, אלישע ברטלר, אור ריבלי�

 
העיתו� הבא מס# 123 י�א לאור ל�ראת יו
ירושלי
 וחג שבועות. יופ$ ל�ראת ר"ח סיוו�.
הודעות למדור מזל טוב שלאו פורסמו בגיליו� הנוכחי, 

יפורסמו בגיליו� הבא, נא להעביר ההודעות בטל&: 
.9760771

כתבות, תגובות שית�בלו במערכת יפורסמו בגיליו� 
הבא. נית� לשלוח  כתבות, פרסומי" עד י"ג אייר 

תשס"ח, .18/05/08

תמונה  מג� דבורה תש"�

4
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ב�דנ#יה זו. הועד פועל בשני מישורי":

לבנות אול" ספורט בת�#יב מפעל הפיס.   .1

ל#ור% כ% הת�יימו מס& פגישות במפעל הפיס וכ�     

אנו   - המוע#ה  ראש  ע"  בפגישה  הנושא  הועלה 

מ�וי" שנהיה בעדיפות ראשונה.

לא  הפיס  מפעל  באמ#עות  ובנייה  במידה   .2

ת#א לפועל נבד�ת האפשרות לבנות את האול" 

מת�#יב אגרת מבנה #יבור.

7. שדרוג כביש הטבעת

הועד עושה מאמ#י" לסיי" את שדרוג החל� הדרומי. 

 2008 בשנת  שכבר  ומ�וי"  המוע#ה  ע"  במו"מ  אנו 

ימ#א הת�#יב לשדרוג.

דיור לזוגות #עירי"  .8

נבד�ות מספר אופ#יות במגמה למ#וא פתרו� לבניית 

בתי" לזוגות #עירי", אנו מ�וי" שנ#ליח למ#וא דר% 

להשאיר את זוגות ה#עירי" בישוב.

ביוב   .9

של  הביוב  לפרויי�ט  להתחבר  מאמ$  כל  עושי"  אנו 

ה�רוב  ב�י$  לפעול  להתחיל  שאמור  עילית  מודיעי� 

ובכ% תיפתר סופית בעיית היתושי" והריחות.

בכל מ�רה, עד להתחברות, שופ$ ושודרג מת�� הטיהור 

של הישוב. במ�ביל התחלנו לפני כחודש בבי#וע ריסוס 

�בוע נגד יתושי".

תוכנית תנועה �רית חינו%  .10

ל�ראת ה�מת מבנה הכיתות בישיבה נר,תמיד, דרשנו 

החינו%  �ריית  לכלל  תנועה  תוכנית  לב#ע  מהמוע#ה 

על  לה�ל  ובכ%  נוספי"  חנייה  מ�ומות  לי#ור  ע"מ 

התנועה באזור בי"ס והישיבה במיוחד בשעות הבו�ר 

וה#הריי".

תמרור ושילוט   .11

הישוב  כל  את  מחדש  לתמרר  סיימנו  האחרו�  בחודש 

עפ"י תוכנית תמרור מאושרת.

בימי" אלו אנו עובדי" על שילוט הישוב מחדש בת�ווה 

שאחרי יו" הע#מאות נשלט מחדש את כל הרחובות.

פינוי אשפה  .12

חדש  �בל�  נבחר  אשפה,  לפינוי  חדש  מכרז  פרסמנו 

הפסח.  חג  לאחר  פורמלי  באופ�  להתחיל  שאמור 

בתחילת עבודתו יוחלפו כל הפחי" השבורי", סדו�י" 

וכו&.

דואר   .13

לשיפור  פתרו�  למ#יאת  הדואר  רשות  ע"  במו"מ  אנו 

שירות הדואר לתושבי". אנו בוד�י" ג" את האפשרות 

ל�חת את חלו�ת הדואר לאחריותנו.

עבודות פיתוח  .14

ה�בל� לפיתוח רחובות\מדרכות סיי" את העבודה.

ע"י  משעולי"  הש#פי"",  הפיתוח  את  משלימי"  אנו 

עובדי המזכירות.

בית  לכל  שמח  ע�מאות   
יו   
מאחלי אנו          


חשמונאי



מאת אי�י� שטיינברג - יו"ר הוועד ומוטי רוזיליו 

- מזכיר היישוב

הועד המ�ומי הנוכחי נבחר בבחירות שהת�יימו ב, 

27.11.07. חבריו ה": 

אי#י� שטיינברג - יו"ר 

אופנבכר יוס)

בלי$ שמואל

בראזני רפי

ברייטברג אייל

הרטמ� י#ח�

טאוב יע�ב

יריב אהרו�

רי#&מ� �ר�

והחל לפעול בתארי% 7.12.07.

הועד ש" לו למטרה לפעול במגוו� נושאי" ואכ� בת�ופה 

ה�#רה מאז היבחרו טופלו הנושאי" הר"מ.

1. שיתו) תושבי" וש�יפות

אחת ההחלטות הע�רוניות הייתה שיתו) תושבי" 

בעשייה תו% ש�יפות מלאה על פעילות והחלטות הועד 

ואכ� ל#ור% כ% הו�מו ועדות רחבות יחסית. 

הועדות שהו�מו הינ�:

ועדת בטחו�     מונה  7 חברי" בראשות מר איל ב� 

דוד

ועדת דת          מונה  9 חברי" בראשות מר משה סל" 

ועדת חינו% מונה 10 חברי" בראשות מר י#ח� 

טובולס�י

ועדת כספי" מונה 8 חברי" בראשות מר שמעו� 

תורג&מ�

ועדת נוער מונה    17  חברי"  בראשות גב& חנה 

שפיגלמ�

ועדת סיוע לתושב  מונה  10 חברי" בראשות גב& שושי 

שטיינברג

ועדת ספורט  מונה  18 חברי" בראשות גב& רות ביי�ר

ועדת עיתו�   מונה 4 חברי" בראשות גב& שרה טאניס

ועדת תרבות מונה 10 חברי" בראשות מר אי#י� 

שטיינברג

ועדת שפ"ע מונה    10  חברי" בראשות מר רפי 

בראזני 

יש ל#יי� שהועדות פועלות באופ� סדיר ו�בוע ודנות 

במגוו� רחב של נושאי" ובכ% מסייעות בהנעת פעילות 

הועד ל�ידו" הנושאי" השוני".

            כמו כ� החלטנו לפרס" את הפרוטו�ולי" של 

הועד באתר האינטרנט המנוהל ע"י מרחיי" דה,יונג 

וזאת ע"מ להביא את ההחלטות לכלל תושבי הישוב.

2. ת�#יב

למרות סמיכות תחילת פעילות הועד לתחילת שנת ת�#יב 

נעשה מאמ$ גדול ות�#יב 2008 סוכ" ואושר ב, 31.12.07 

וכ% אפשר פעילות ת�ינה של המזכירות מתחילת השנה.

כמו כ� #רי% להדגיש שהת�#יב נת� מענה הול" לכל 

דרישות הועדות ולתוכנית העבודה המתוכננת לשנת 

.2008

3. ביטחו� 

נושאי הביטחו� �בלו ביטוי מיוחד וזאת לאור כמות 

פרי#ות הגדולה שהייתה בשנת 2007 שהביאה לתחושת 

חוסר בטחו� אישי ב�רב התושבי".

למיגור תופעת הגנבות בו#עו פעילויות שונות שעי�ר�: 

s שיתו) כל הגורמי" שיש לה" נגיעה כגו�, משטרה, 
#בא, מח& בטחו� מוע#ה, ורבש"# ל�חת אחריות 

ולב#ע כל פעילות נדרשת למיגור התופעה ואכ� ב"ה 

בחודשי" האחרוני" התופעה ירדה פלאי".

s תוגברה התאורה ב#ד ה#פוני של הישוב בעוד 8 פנסי" 
של W1000 כ"א וכ� שו�מה רוב התאורה ה�יימת.

s בת�ופה ה�רובה תשודרג הגדר ה#פונית ע"י הוספת 
תלתליות לאור% 1400 מ&.

s נרכשה מערכת לב�רה בשער בעלות של כ, 130,000 
5 שתפ�ידה יהיה לע�וב אחר רכב (כל רכב י#ול") 

בכניסה ובי#יאה. המערכת תהיה ממוחשבת כ% 

שתאפשר לתושבי הישוב כניסה במסלול חופשי 

ואז השומר יתפנה לבדי�ה מעמי�ה במסלול נוס) 

לנכנסי" שאינ" תושבי הישוב.

4. מ�ווה

כפי שידוע לכ", חב& יובל ירד�, שזכתה במכרז משרד 

הדתות לפני כ, 3 שני" והמכרז עוכב, תבעה את המדינה 

ו�יבלה #ו מניעה נגד בניית 21 מ�וואות כאשר המ�ווה 

שלנו נכלל בתוכ".

הועד �יבל החלטה לתבוע את המדינה ולדרוש ביטול #ו 

המניעה ואכ� המהל% ה#ליח. בדיו� שהיה בבית המשפט 

המחוזי בירושלי", ה#ו בוטל ועכשיו אנו בתהלי% ל�בלת 

היתר בנייה בת�ווה שב�רוב תתחיל הבניה בפועל.

ביטול ה#ו יעלה 100,000 5 פי#וי לחב& יובל ירד�. אנו 

במו"מ ע" המוע#ה שתשל" סכו" זה.

כמו כ� משרד לשירותי דת ה�#יב לנו כ, 1 מיליו� 5 לבניית 

המ�ווה א% מאחר ואנו מעוניני" לבנות מ�ווה גדול 

נ#טר%  לגייס עוד כ, 2\1 מיליו� 5.

5.  יו" לימודי" ארו% - גני ילדי"

ועדת חינו% ממשיכה בפעילות למסד את יו" לימודי" 

ארו% בגני ילדי" ומ�וי" שבשנה הבאה יכלול שני גני ילדי 

חובה. 

6. אול" ספורט

הועד �יבל החלטה אסטרטגית לבנות אול" ספורט 
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סרט ושיחה על המלחמה האחרונה
מאת בריינה הרטמ�& רכזת תרבות

סרט על מח"ט חברו� - דרור ווינברג הי"ד 
ביו" ראשו� כ"ט ניס�, 04.05.2008 , בבית הכנסת הרימו� 
בשעה 20:30  יו�ר� סרט על דרור ויינברג הי"ד, מח"ט 

חברו� לשעבר.
לאחר ה�רנת הסרט תת�יי" שיחה ע" אביו. הסרט 

מתורג" לאנגלית באמ#עות כתוביות.

שיחה ע" יוסי גפ�, בנושא: "נלחמי" בלבנו�"
ביו" שני, ל& ניס� , 05.05.2008, , במועדו� הנוער 
תת�יי" שיחה ע" יוסי גפ�, בנושא: "נלחמי" בלבנו�" 
, סיפור מלחמת לבנו� השנייה (שעת ההתחלה תפורס" 

בהמש%).
יוסי ישב בחפ"� של המח"ט במלחמת לבנו� השנייה 
והשתת) ב�רבות, הוא יספר על גבורת הלוחמי" ב�רב 
ובמרכז" בניה ריי� הי"ד, שנפל ב�רב ממש מול עיניו 

לאחר שנכנס פע" אחר פע" לחל$ חיילי" שנפ#עו.
לאחר שבניה נפגע הוא הוכרז כנעדר ו�בו#ת חיילי" 
שלא הכירה אותו כלל התנדבה, תו% סיכו� ע#מי ע#ו" 
להיכנס ולחל$ את גופתו של בניה. כמו כ� יו�ר� סרט על 

 
בניה.                      כולכ
 מוזמני

מאת משה אבנרי

60 שנה! נ#ח! �שה לזכור אירועי" מהת�ופה 

ההיא, כל כ% הרבה עבר מאז. א% ישנ� 

חוויות בלתי נשכחות, בתוכ� החוויה למשמע 

הבשורה על ההכרזה על ה�מת המדינה. 

איזו התרגשות, איזו התרוממות רוח, פעמי 

המשיח! בס% הכול שלוש שני" מתו" מלחמת 

העול", מהשואה הנוראית, והנה הע" המדוכה יש 

לו מדינה משלו. הנית� לשער שמחה גדולה מזו?

הייתי באותה עת בהולנד , מדרי% בני ע�יבא בכפר 

ילדי" (אילניה) בה כ,500 ילדי" גילאי 9,16 שרוכזו 

שנה לפני כ� מכל �#ווי רומניה, ברוב" מבתי יתומי" 

ובתוכ" ג" כ,40 ילדי" מגרמניה בני זוגות מעורבי" 

שאי% שהוא שרדו את השואה . �בו#ת בני ע�יבא 

מנתה 78 ילדי" ו,4 מדריכי".

שנתיי" בלבד מאז השחרור, הזיכרונות עדיי� 

טריי" כל כ% והנה מתבשרי" על ההכרזה על ה�מת 

המדינה, בשורה שר� בחלומות הכי מתו�י" יכולנו 

לחלו". איזו שמחה! אנו שסבלנו כל כ%, פתאו" יש 

לנו מדינה משלנו! מי פילל זאת? אי% חגגנו, אי% 

שמחנו, ר�דנו והשתוללנו. למחרת הוסעו הילדי" 

ל,אמסטרד" בירת הולנד ש" #עדו ברחובותיה 

�בו#ות �בו#ות בלבוש חא�י ע" כובעי טמבל או 

חול#ה לבנה וח#אית או מכנסי" כחולי" כשבראש 

כל �בו#ה נער נושא דגל ישראל. איזו גאווה. הא" 

נית� לשער זאת?

מיד לאחר מכ� הוחלט על סגירת הכפר והעלאת 

הילדי" לאר$. במ�ביל הגיעו מדריכי" מהאר$ 

שהתחילו לאמ� את בני ה,16,17 שבחל�" הועלו 

מיד לאר$. זכורני את השמחה ששמחנו ע" בי�ורו 

א#לנו של השר לימי" יוס) בורג ז"ל שבישר לנו על 

רכישתה של אוניה שהוסב שמה ל, "נגבה" האוניה 

הראשונה שהפליגה תחת דגל ישראל ועליה 500 

ילדי" מכפר הילדי" "אילניה" שבהולנד.
                                                                          


תנחומי
לרב שמעו� ג&א� במות אימו.

ברכות להולדת ב�/בת
לשרה וע�יבא דייויס להולדת הב�

להולדת נכד/ה
לאכסה ויחיאל ווינברג להולדת הנכד, ב� לרעות ויונת� וינברג

לג&ודי וחנ� בלנ�נשטיי� על הולדת הנכד
למינדי וסטי) פרנ�ל על הולדת הנכד, ב� ליונית וישראל גרינפלד.
לחבי ושלמה שריידר להולדת הנכד, ב� למיכל ויוחנ� שריידר.

להניה ורישרד פאולי להולדת הנכד, ב� לער�.

לבני מ�ווה
 יוס) שריידר 

יעל מוס�ל

לאירוסי�
ללני ובברלי גרינבלו" לאירוסי הבת ני#נה ע" ב#לאל פרידמ�

לנאוה ודב אטנר לאירוסי הב� ספי ע" מיה מ#וב.
לחני ושו�י סלה לאירוסי הב� #חי ע" תמר מאיר,

                           לאורוסי הבת עדי ע" דוד עמר,
                           לאירוסי הב� אלעד ע" עדי �סלה 

לדבי וארני #ו�ר לאירוסי הב� יונה ע" מיכל מאר�.

לנישואי�
לרחל ואלימל% גרשובי$ לנשואי הבת ליבי.
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