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�ול  בת  ויו�  יו�  בכל  לוי  ב�  יהושע  רבי  "אמר 

יו"את מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי לה� לבריות 
מעלבונה של תורה שכל מי שאינו עוס� בתורה נ�רא 
נזו( שנאמר נז� זהב בא( חזיר אישה יפה וסרת טע� 
ואומר והלוחות מעשה אלוהי� המה והמכתב מכתב 
אלוהי� הוא חרות על הלוחות אל ת�רא חרות אלא 
בתלמוד  שעוס�  מי  אלא  חורי�  ב�  ל�  שאי�  חירות 
מתעלה  זה  הרי  תדיר  בתורה  שעוס�  מי  וכל  תורה 

שנאמר וממתנה נחליאל ומנחליאל במות" 
שלשה דברי� אמר ריב"ל, הראשו� שבה� מדבר על 
עלבו� התורה, דוו�א מאותו מ�ו� שנתנה תורה, הר 
חורב, יו"א מסר שמשמעותו שמת� תורה הוא עניי� 
שזכה  זה,  מ�ו�  ולכ�  לעול�,  נפס�  ולא  שנימש� 
שעליו תינת� תורה, עומד ותובע ממנו לעסו� בתורה. 
השימוש בבת �ול יש בו ביטוי לכ� שלתורה יש עתיד 
ה�  סיני  הר  במעמד  שנשמעו  וה�ולות  ותולדות, 
כהורי� המביאי� ילדי� לעול�. עזיבת עס� התורה 
אובד�  והעמדה,  המעמד  נטילת  אלא  חופש,  איננה 

הזהות האמיתית. 

�מאת מרא דאתרא הרב איתמר אורב

חודש תמוז נמ"א בפתח, כבר עברו שנתיי� מאז 
החלה מלחמת לבנו� השנייה וחטיפת שני חיילי� 
ע"י אויבינו. עד היו� נפלו אלפי ר�טות על תושבי 
שנאת  להרגיש  ממשיכי�  ואנחנו  ישראל  אר) 
אויבינו המת�רבי� ליישובינו. נ�ווה שלאחר ימי 
אבלות על חורב� בתי המ�דש המעוררי� הלבבות 
ופותחי� דרכי התשובה, נשוב להיטיב כפי שנאמר 

" יתוודו את עוונ� ואת עוו� אבות�".
הנערי�  וההורי�,  הגדול,  החופש  מת�רב  כבר 
והילדי� שואלי� אי� לעבור ימי� אלו ולהישאר 
ב"ל  חו�  30 מעלות  ע�  ימי�  לנו  יהיו  שפויי�.  
החופש,  לתכנ�  כולנו  על  באוויר,  לחות  והרבה 
להתמודד כל הזמ� ע� תגובות כמו " משעמ� לי 
רעיונות  לבנות  מומל)  היו�?".  אעשה  אני  ומה 
ביחד, נערי� ביניה�, ילדי� ע� ההורי�. זה הזמ� 
האחי�,  ובי�  לילדיה�  הורי�  בי�  ה�שר  לחז� 

לעבוד על חיזו� היחסי� במשפחה.
בגיליו� הנמ"א בידכ� השתדלנו להביא לידיעתכ� 
ונערי  ילדי  חינו�  בנושאי  ביישובינו  נעשה  מה 
חשמונאי� ומהסביבה ה�רובה  הלומדי� בביה"ס 
להתרש�  תוכלו  תמיד".  "נר  ובישיבת  ממ"ד 
בתחרויות  היישוב  ילדי  של  ה"לחות  ממספר 

לאומיות. 
לכתבות  תגובות  ל�בל  התחלנו  כבר  כ�,  כמו 
לנו  מראה  וזה  �ודמי�,  בגיליונות  שפורסמו 
בעיתו�.  שפורס�  במה  התושבי�  התעניינות  על 
ותגובות  כתבות  לשלוח  שתמשיכו  מ"פי�  אנחנו 
כדי שהעיתו� ימשי� להיות מ�ור מידע ובמה לדו 

שיח בי� תושבי רמת מודיעי�.
ורגועה   נעימה  חופשה  מאחלי�  המערכת  חברי 

לילדי�, נערי� ונערות, הורי� ,סבי� וסבתות.

ÒÈ‡Ë ‰¯˘                             

העיתו� הבא י"א לאור בע"ה ל�ראת ר"ח אב. כתבות, 
תגובות ופרסומי� לגיליו� 125 יש לשלוח עד י"ב תמוז 

תשס"ח - 15.07.08 .
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אילה רבלי�

מזכירות היישוב

טל$ 9760771

שהשחיתה  אישה  פירושו  טע�"  וסרת  יפה  "אישה 
וחבלה ביופייה, כמו נז� זהב מפואר ומ"וח"ח הנית� 

בא( חזיר לטינו( ומיאוס.
חורי�$.  ב�  הוא  ר�  בתורה  $העוס�  זה  השני  העניי� 
או  ששוחרר  העבד  יודע  מ"ב,  בכל  לחירות  ער�  יש 
השתחרר לשמוח ולהערי� את היותו חופשי, אול� יש 
מדרגה יותר גבוהה בחופש, מי שנולד לתו� מ"יאות 

של חירות.
העניי� השלישי הוא מעלה גדולה ויתירה, מי שהוא 
רגע  בכל  שחייו  חורי�  ב�  הוא  תדיר$  בתורה  $עוס� 
נתו�, ה� כב� בונה וממשי� את הדרור לכל אורחות 
חייו. העיסו� בתורה משחרר את האד� מכל גבול, 
מי"ר, ומלח"י� חי"וני�, והוא, כל כולו וישותו, ב� 
לחופש פנימי עליו�. החירות העולמית יש לה תכלית, 
תדיר  בתורה  העוס�  ו�פואה,  מ�ובעת  איננה  היא 
מתמלא  הרוחני  עולמו  ועולה.  מתפתחת  חירותו 
כל  ומאירי�  ההולכי�  אור  גלי  של  רבות  בנ�ודות 

ספ� וכל "ל "ילו של מחש�. 
י"רי�  לפור��  עת  בחופש  רואה  העמי�  תרבות 
ותאוות, $אכול ושתה כי מחר נמות$; שו�ע "האד� 
החופשי" במאווי בני מעיו או תאוות בשרי� ומ"מ"� 

אישיותו לעברי פי פחת.
לו  בזה  ואיננה  הגופני  בעינוג  ישראל מכירה  תרבות 
וא( מעודדת את הבריאות הנעימות והעידו�. אול� 
בה�  ר�  הרוחניי�  האופ�י�  והרחבת  הדעת  עושר 

יתבסס ויתרומ� החופש הגדול באמת.
מסכת אבות פר� ו" משנה ב" 

ועוד  ועוד  פע�  ועוד  פע�  ועוד  פע�  �ראתי  מכתב�  את 
ובכל פע� מחדש תהיתי א� את באמת מתכוונת לאנשי 
ועובדת  גרה  שאני  השני�   21 שאולי  או  חשמונאי�?! 
בישוב לא מספי�י� די כדי להכיר את התושבי�?! �הילה 

מתנשאת?! חברה �רה?! הממו� עלה לה לראש?!
ישראלי� עזבו את הישוב ואמרי�אי� ממשיכי� להגיע? 
- נשמע כאילו הייתה איזו נהירה של ישראלי� שעזבו את 
יודעת שעזבו את הישוב?  על כמה משפחות את  הישוב. 
עזבו  שבגללה  הסיבה  מה  משפחה  כל  א"ל  בד�ת  הא� 

את הישוב?   
את בטוחה שאנחנו גרות באותו ישוב?! 

חבל חברתי שאי� ל� את האומ) ל"את בגלוי ע� אשמות 
כ"כ חמורות וחבל שלא בררת ובד�ת ע� משפחות חדשות 

נוספות א� ג� ה� חשות כ�?
חבל שאת מפתחת "יפיות דוו�א  ברמה של בית הכנסת 
בו את� מתפללי�. אולי באמת בביהכנ"ס הזה ה�הילה 

סגורה ואינה פתוחה ל�בל חברי� חדשי�.
בתי  וכמה  כמה  ישנ�  הרע,  עי�  בלי  בחשמונאי�,  אבל 
ו"עירי�  יותר  "עירי�  זוגות  של  �בו"ות  וישנ�  כנסת, 
פחות שמ�יימות מפגשי� חברתיי� כמו טיולי�, ארוחות 
יש ג� מפגשי גמלאי� ג� ה� מבוגרי�  ועוד,  משותפות 
את  שנתו�  לאיזה  יודעת  לא  (אני  פחות  ומבוגרי�  יותר 
שייכת) וא� בכל אלה לא מ"את �שרי� חברתיי� אולי 
נפש?!  חשבו�  לעשות  "ריכה  את  ג�  מכבוד�  במחילה 
של  המכריע  הרוב  את  שהכפשת  אחרי  עכשיו  ובפרט 

תושבי חשמונאי�!
ולא  עירוני  כישוב  והו�מה  נבנתה  חשמונאי�  לידיעת�, 
בהרבה  ה�הילתית  האווירה  מ�  פה  יש  ובכ"ז  �הילתי 
תחומי� כמו: עזרה הדדית בשמחות ובע"ב, עזרה רבה 
לנ"רכי� ועוד ועוד ג� את מודה שיש דברי� יפי� כל זה 

לא עולה ב�נה אחד ע� �הילה מתנשאת.
                       אשמח לשמוע ממ� מילי� חמות יותר      
                                            חברת� לישוב
 שרה ברנר
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לחברתינו הי�רה -תושבת נכבדה 
- הכותבת בעילו� ש�

מאת $יונה שרוני
איני יודעת א� את מבוגרת או "עירה 

א� את מטופלת בילדי� �טני� או גדולי�.
וא� כ� מעניי� באיזה  גילאי�?

נכו�, בחל� מדברי� אני מסכימה 
א� לא בכולנו האשמה.

לידיעת� בישובניו נעשי� דברי� נפלאי�
חל�י� בגלוי וחל�� נסתרי�.

אשר לא תמיד מפורסמי�.
יש פעילות במועדו� מפגשי� { את מוזמנת}

יש פעילות בשבתות ובחגי� ובימי  חול רבי�.
שעורי� בבתי כנסת ובבתי� פרטיי�.

בבית  שבת  שנה{בכל  עשרי�  מזה  �בועה  שבוע  פרשת 
כנסת גלנוולד}

יש פעילות תרבות מש� כל השנה - שבחל� מה� בע"מי 
שמתי הזמנה.

ל"ערי את "וד�ת, חל� מי� התושבי� משתתפי� וחל��  
ל"ערנו אפילו לא מתעניני�. 

עלי� לזכור תושבת י�רה שזה ישוב עירוני ולא �הילתי 
.

של  ולה"לחתו  בפיתוחו  חל�  ל�חת  מוזמ�  אחד  וכל 
הישוב.

אנשי�  ל"ר(  הישוב  במזכירות  ב�שו   פעמי�  מספר 
לועדות השונות.

 א� על יד אחת נית� לספור את המתנדבי�.
הטלפו�  מס$  את  משאירה  אני  ממ�  לתגובה   : לסיו� 

שלי 
אשמח א� תת�שרי. ואשמח עוד יותר א� אוכל לעזור. 

"יונה שרוני טל $ 9761824.

מאת שרה טאניס 
דוד   מר  את  הזמנתי  הלימודי�,  שנת  סו(  ל�ראת   
 12 כבר  זו  במשרה  המכה�   � ממ"ד  בי"ס  מנהל  אביטל, 
שנה,  להשמיע  מה נעשה בבית הספר, אי� מתמודדי� ע� 
�ליטת תלמידי� חדשי� שאינ� שולטי� בשפה העברית 
השנה  של  העי�ריות  הפעילויות  היו  ומה  שוט(,  באופ� 
שחלפה. מר אביטל התייחס לכל שאלותיי, והנה תמ"ית 

דבריו.
העלייה  �ליטת  הוא  התייחסות  ש�בל  ראשו�  נושא 
הספר  בבית  השנייה.  השנה  זו  בחשמונאי�,  המסיבית 
באולפני�  נהוג  שהיה  כפי  אולפ�,  כיתת  לפתוח  החליטו 

בערי� כמו רעננה, �ריית י� וכו$.
הורי�  ע�  היכרות  שיחת  �יימו  השנה  התחלת  ל�ראת 
וילדי�, הסבירו לה� מה ה� ה"יפיות, ואי� ישלימו את 
רמת הלימודי� באר) לרמה בחו"ל. בפגישה זו השתתפו 
פסיכולוג של ביה"ס � שהוא דובר אנגלית, המנהל, יוע"ת 

ומורת האולפ�.  
רכישת השפה העברית א"ל העולי� בשני� האחרונות הוא 
תהלי� יותר איטי ממה שהיה בשני� עברו. האוכלוסייה 
יכולי�  והילדי�  גדלה  בחשמונאי�  אנגלית  דוברי  של 
חברי�  ע�  שיחות  משח�י�,  באנגלית:  בכל  להסתדר 
וכו$ מבלי להרגיש "ור� לרכישת השפה. אחת המשפחות 
ספרה למר אביטל שה� החליטו במשפחה שכל יו� בשעה 
וכ� כל אחד  �בועה כול� מדברי� ביניה� ר� בעברית, 
ובמיוחד הילדי� הבינו שג�  הבי� את ה�ושי של השני, 
לאט  לאט,  כ�,  �שיי�.  אות�  ע�  מתמודדי�  ההורי� 

התגברו על ה�שיי� ותהלי� רכישת השפה הת�"ר.
של  השינוי  הוא  ל"יי�  רו"ה  אביטל  שמר  נוס(  נושא 
הספר  בית  הנהלת  ע�  הפעולה  ושיתו(  ההורי�  הנהגת 
לכיוו� מועיל יותר. בתחילת הדר�, התחלפו בבית הספר, 
בתחילת  החליט  אביטל  מר  �"ר.  בזמ�  מנהלי�  מספר 
דרכו לשנות היחסי� בי� בית הספר וה�הילה. גישתו היא 
ולכ� ה"ור�  ול�הילה,  נות� שירות להורי�  שבית הספר 
לעבודה משותפת של כל ה"דדי� תורמת לכל ה"דדי�, 

ובעי�ר לילדי�.
השנה הוא מינה רכזת בית הספר, שהיא מורה ותושבת 
נרתמו  ההורי�.  ע�  פעילויות  ל�ד�  כדי  חשמונאי�, 
מספר הורי�, "מחו הרבה רעיונות של ההורי� והמורי�, 

והניבו עבודה משותפת של ה�הילה  ע� ביה"ס.
כמו כ�, �יי� פרוי�ט מודר� של חסד, עזרה לזולת. יש 
ל"יי� שגב$ מירי חורי, אחראית לפעילות מטע� ההורי�, 
הביאה רעיו� לאיסו( ב�בו�י פלסטי�, למכור אות� ואת 
הכס( שנאס( תרמו ל�שישי�. עוד פעולה שיש ל"יי� היא 
אבות  לבית  פעמי�  מספר  ספר  בית  תלמידי  של  י"יאה 
אחת  בהדרכת  ה�שישי�  ע�  לפעילות  ת�ווה  בפתח 

האמהות,  שהיא עובדת סו"יאלית באותו מ�ו�.
חג  ל�ראת  פעילויות  נעשו  "מפגשי�"  מועדו�  חברי  ע� 
פורי� ועוד מפגשי� בי� התלמידי� וחברי המועדו�  (כבר 

"יטטנו אות� בעבר בעיתו�).

ברכות ל...  
הלשוני  החינו�  כרכזת  שזכתה  הימלפרב  אפרת  למורה 
תחרות   ה"בי",  "מירו)  תחרות  מטע�  הערכה  בתעודת 
לעידוד ולהובלת כתיבה  על ש� "בי כור� ז"ל. "בי כור� 
המ"יא את השיטה� שיטת "עופרי�" �המעודדת  כתיבה  
י"ירתית בבתי הספר. לאחר שנפטר, החליטה המשפחה 
להנ"יח את זכרו בתחרות לעידוד הכתיבה (מר "בי כור� 

הוא סבא של תלמידת בית הספר: הילה חמיאל)

2, שעלתה לשלב הגמר  ה$  מכיתה  נריה טאוב  לתלמידה 
של תחרות זו וזכתה במ�ו� השלישי  בתחרות האר"ית 

ע� הסיפור המרגש: " הרימו�". 

לתחרות  עינבל אליאב מכיתה ה$  2,  שהגיעה  לתלמידה 
אר)  בנושא  "מבראשית"  תנועת  מטע�  בחידו�  עולמית 

ישראל וה"יונות.  
יישר כוח לכול�!



ל�ראת שנה הבאה, מר אביטל מתכוו� לשדרג היחסי� 
בי� התלמידי� מכיתות ד$ וה$ ע�  תושבי היישוב, כגו�: 
כל ר"ח להפעיל שעת בו�ר ע� �פה ועוגה, הילדי� יהיו 
אי�  נימוסי�,  ילמדו  אחידה,  תלבושת  ע�  המל"רי� 

לארח, אחריות בעבודה והכי חשוב, נתינה בחינ�.
השתתפו  בני�  וו$  ה$  כיתות  תלמידי  החולפת,  בשנה 
בפרוי�ט תורני חדש, לימוד ספר עשרת הדברות, פרוי�ט 
אר"י. נבחרו 30 בתי ספר  וביה"ס ממ"ד חשמונאי� זכה 

להשתת( בו.
 כמו כ�, השנה למדו לעומ� נושאי� ה�שורי� לשמיטה. 
ה�ימו חממה טכנולוגית בח"ר בית הספר. כיתה ג$ שתלו 
ה"מחי� וכיתות ו$ עשו מע�ב על גידול ה"מחי� ושיטות 
הש�יה. ג� עשו השוואות ע� בתי ספר אחרי� על גידול 

ה"מחי�, �בעו מדדי�, למדו מה למדוד ואי� למדוד.
הפרוי�ט הו"ג לפני מנהל מח$ חינו� של מוע"ת בנימי�, 
ג�  ההיבטי�  מכל  הנושא  בלימוד  הה"לחה  ל"יי�  ויש 

הלכתי וג� טכנולוגי.
שפור  כמטרה  לע"מו  ש�  ספר  הבית  כתיבה,  בנושא 
ההבעה בכתב ובעל פה. בשנתיי� האחרונות עובדי� יותר 
ע� התלמידי� כדי להעשיר את או"ר המילי�, ומעודדי� 
בביה"ס,  ספריה  ה�ימו  זו,  במסגרת  נכונה.  כתיבה 
הספרנית דואגת לרענ� אותה ע� ספרי� חדשי�. �וימו 
תחרויות בכתיבת סיפורי� �"רי�. יש ל"יי� שתלמידה 
בתחרות  השלישי  במ�ו�  זכתה  טאוב,  נריה  ביה"ס, 
עלתה  אליאב  ענבל  �"רי�.  סיפורי�  לכתיבת  אר"ית 
ירושלי�  במחוז  הראשו�  למ�ו�  "בראשית"  לחידו� 

וזכתה באחד המ�ומות הראשוני� בתחרות אר"ית.
מה לעתיד?

ופדגוגית לשנה הבאה  זכה לתמיכה כלכלית  הבית ספר 
מיוחדת  �ר�  �יימת  הלימודי�.  א�לי�  ל�ד�  כדי 
ול�ד�  התלמידי�  בי�  האווירה  ל�ד�  תמיכה  שנותנת 

כל תלמיד על פי יכולתו.
יומ�  ו$,  כיתה  עד  ב$  מכיתה  תלמיד,  לכל  נותנת  ה�ר� 
מ�ורות  "יונות,  בנושאי  "יטוטי�  יש  ד(  בכל  מיוחד. 
חז"ל, ויש מ�ו� להבעה אישית וכ� מובילי� את התלמיד 

לחשוב ולהתבטא.
לסיכו�: הרגשתי אי� מר אביטל מש�יע את כל האנרגיות 
לטובת הילדי�, לה"ליח לשת( ההורי� וה�הילה לטובת 

כולנו.

 מאת  יונינה סימו�
מאת יונינה סיימו�

הופיעו  הממ"ד  תלמידי  ישראל,  שירי  שנות   60 בסימ� 
 400 �בערב מ�סי� מול �הל רחב, שמאוד נהנו מכל רגע. כ
תלמידי� והמורות שלה� לבשו חול"ות זהות, ובגאווה 
ה� שרו, ר�דו, וה"יגו �טעי� ש�שורי� לחיי� במדינה. 
אורחי� מכובדי� ישבו בי� ה"ופי� כולל המפ�ח של בית 
ניל בורדוגו, וראש אג( החינו� מהמוע"ה , הרב  הספר, 
רב הישוב, הרב איתמר אורב� שליט"א  ג�  ליבי.  יע�ב 
ודיבר ע� הילדי� והוריה�. "וות בית הספר עמל  היה, 
שעות רבות להכי� את הערב ברמה מ�"ועית ומרשימה, 
במיוחד מיכל אביטבול, שתפ�דה השנה ג� כאשת �שר 
בי� הנהגת ההורי� לבי� ה"וות. �ר� רי"$מ�, מההנהגה 
וג� היא  המרכזית, העלתה את הרעיו� בתחילת השנה, 

לא האמינה לא� זה יגיע.
הזמרייה כללה את כל מטרות העל שההנהגה בחרה לחז� 
א"ל התלמידי� בשנת לימודי� זו: כישורי שפה, �שרי� 
בי� אישיי�, מודעות לתרבות הישראלית, ו�שר שתור� 
ל�הילה ונתר� ממנה. הערב ג� היה שיא לשרשרת של 
פרוי�טי� בנושא אר) ישראל. הכתות הנמוכות התרכזו 
הכתות  משפחתיי�.  וטיולי�  באר)  אתרי�  בנושא 
הגבוהות למדו על האנשי� שעי"בו את המדינה, ושמעו 
עדויות מתושבי� מבוגרי� יותר על חוויותיה� במדינה 
ה"עירה. עבודות יפות אלו הו"גו בערב של הזמרייה ג�.

יו� מיוחד ל�ראת  עוד  יזמה  הנהגת ההורי� המרכזית 
התלמידי�  כלל  הסביבה.  טיפוח  בנושא  השנה  סו( 
השתתפו במב"ע ני�יו� של השטחי� ה"יבוריי� בישוב. 
כל כתה הלכה לאזור אחר, אספה אשפה לפחי�, ורעננה 
את העובדה שא� ר� זור�י� את הזבל לפח מההתחלה, 
תענוג  היה  ולהרי�.  כ�  אחר  לבוא  "רי�  לא  אחד  א( 

לראות שג� הורי� הגיעו לעזור ולעודד.
ההנהגה המרכזית סוגרת את השנה בהרגשה טובה של 
תת�ועדה  זה,  בשלב  והת�דמות.  פעולה,  שיתו(  עשייה, 
על  הספר  בית  של  הניהול  "וות  ע�  עובדת  הורי�  של 
את  יארי�  שג�  הבאה  לשנה  לימודית  העשרה  תוכנית 
יו� הלימודי� לכל התלמידי�. ההורי� י�בלו עוד מידע 

בנושא, ב�רוב.
אנו ההורי� מאחלי� לכל הילדי� חופשה נעימה ובטוחה! 
ביניי�,  על המעבר לחטיבת  ו$ מזל טוב  לתלמידי כתות 

ולשאר התלמידי�, בה"לחה בעליה לכתות הבאות! 

The mamad school  ended the  year  with  a  bang, 

the brainchild of Karen Richman of the parents‘ 

association .The” zimriah “celebrated 60 years of 

Israeli  song and dance .All  the students proudly 

participated  ,to  the  utmost  enjoyment  of  the 

parents ,the school supervisor and representatives 

from the Moetza .The evening was professional 

and entertaining ,especially thanks to the teachers 

who  worked  very  hard  ,and  to  Michal  Abitbul, 

4
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מאת אתי דביר

הספר  בבית  נערכה  המדינה,   שנות  שישי�  לרגל 

הזמריה. חודש של� של חזרות הניב תו"אה מרשימה 

ביותר: כל תלמידי בית הספר הופיעו לפני ההורי�,  

ישראל ברחבת מגרש הספורט שהייתה  בשירי אר) 

גדושה מאוד. התלמידי�  והמורי� היו לבושי� כול� 

בחול"ות זהות ע� הסמל של 60 לישראל  שנרכשו על 

ידי בית הספר. וזה כמוב� תר� לחגיגיות רבה.

ידי  על  לה  המתאימי�  שירי�  כיתה נבחרו  לכל 

הותאמו  השירי�  למוזי�ה.  והמורה  המחנכות 

לילדי� על פי:  גיל הילדי� , תוכ� השיר  ואפשרות 

הזכירו  השירי�,  כדי  תו�  הטכס,  במהל�  הבי"וע.  

את  ישראל,  במערכות  הנופלי�  את  התלמידי� 

דגלנות  נערכה  סיו�  ול�ראת  והנעדרי�   השבויי� 

מרגשת  של תלמידי כיתות ו$. תלמידות  מכיתות ד$ 

וה$ ה�ריאו והנחו את הטכס. 

לאור� כל הטכס הייתה מ"גת ר"ה של מ�ומות יפי� 

ומשפחותיה�  התלמידי�  טיילו  בה�  ישראל  באר) 

שערכה טליה חסי�.

אישי�   של  תערוכה  הו"גה  הספר  לבית  בכניסה 

ודמויות שונות  שהשפיעו ותרמו להתפתחות המדינה 

במש� 60 השנה. את התערוכה הכינו תלמידי כיתות 

הרב  וברכות:  דברי�  נשאו  הטכס  בתחילת  ו$.    �ד$

אורב�, רב היישוב, מפ�ח בית הספר ומנהל מחל�ת 

מי  כל  את  הרשי�  הטכס  בנימי�.  מטה  של  החינו� 

בשעה  בדיו�  התחיל  שהוא  ל"יי�  חשוב  בו.  שנכח 

המיועדת ללא איחור �ל שב�לי�.

מ� הסת�, עוד רבות ידובר על הטכס,  המכובד והיפה 

הזה,  שה"ליח כל כ�, בזכות פעילות משותפת של כל 

"וות המורי� והנהגת  ההורי� הבית ספרית.

‰ÓÊ‰
ÔÈÓÈ·· ‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚÏ ‰Ú„ˆ‰ ·¯Ú

Á¢Ò˘˙ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙˘ ÌÂÈÒ Ï‚¯Ï 
 ÌÈ¯ÂÓ‰ ˙Â¯„˙Ò‰ ÛÂ˙È˘·Â ÔÈÓÈ· ‰ËÓ ˙È¯ÂÊ‡ ‰ˆÚÂÓ

¨ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó· ÌÈˆÈ¯Ó˙Ï Ô¯˜‰Â
ÌÈ¯ÓÂ‡Â  ÔÈÓÈ·· ‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚÏ ÌÈÚÈ„ˆÓ

°‰„Â˙ 

 ¨‰‡Â¯ È·‡ ¯Ó ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ „ÓÚÓ· ‰Ú„ˆ‰‰ ·¯Ú

ßÌÈ¯ÂÓ‰ ˙Â¯„˙Ò‰ È‚ÈˆÂ ÌÈÁ˜ÙÓ

∑Æ∑Æ∞∏ ÊÂÓ˙ ß„ È˘ ÌÂÈ· ‰¢È‡ ÌÈÈ˜˙È
±π∫≥∞ ‰Ú˘· 

 ¨¢ÔÈ‚· ˙˘¯ÂÓ ÊÎ¯Ó¢·
 Æ®˜ËÓÈÈÒÏ „ÂÓˆ© ÌÈÏ˘Â¯È ¨∂ ÔÂÎ Æ‡Æ˘ ·ÂÁ¯

∫˙ÈÎÂ˙·
È·ÈÏ ·˜ÚÈ ·¯‰ ≠ ÍÂÈÁ‰ ˙˜ÏÁÓ Ï‰Ó ∫˙ÂÎ¯·

ËÓÒ ÈËÂÓ ¯Ó ≠ ÌÈÏ˘Â¯È ÛÈÒ ÌÈ¯ÂÓ‰ ˙Â¯„˙Ò‰ ¯¢ÂÈ
˙¯ËÚ ¢„Â„ ¯ÂÈÎ¢ ˙·È˘È È„ÈÓÏ˙ ≠ ˙ÈÏ‡˜ÈÒÂÓ ‰ÁÈ˙Ù

ËÂÈÙÂ ‰¯È˘ ÈÂÂÏ· ÌÈ¯ÂÙÈÒ ÚÙÂÓ
¢ÆÆÌ‚ È˜ß‚Â ‰ÓÏ˘Â „Â„¢

ÈÂÏ È˜ß‚ ∫¯ÙÒÓ
ÌÁÓ „Â„ ∫ËÂÈÙ

Ô·˘ ÈÓÂÏ˘ ∫‰¯È˘
Ï˜ „Â·ÈÎ

Æ¶ ≤µ ∫‰ÒÈÎ ÒÈË¯ÎÏ ˙ÈÏÓÒ ˙ÂÏÚ
∞≤≠ππ∑∑±∂∏  Ï‡ ˙È· ≠ ÔÈÓÈ· ‰¢‚ÒÙ ÊÎ¯Ó ∫ÌÈË¯ÙÏ

co-chair  and  liason  between  parents  and  staff. 

The  song  festival  encompassed  all  of  the  goals 

of  the  parents  ‘association  ,including  language 

enrichment  ,cultural  awareness  ,interpersonal 

relationships  ,and  the  bridging  of  a  productive 

relationship between the school and the yishuv .It 

was also the culmination of several other projects 

that  took  place  over  the  course  of  the  year  .The 

PTA  and  the  school  jointly  organized  a  cleanup 

day on the yishuv to the education and benefit of 

everyone  .Thank  you  to  the  parents  who  helped 

out  .A  sub  committee  of  parents  is  currently 

working on an enrichment program for next year 

that will also lengthen the school day .It‘s been a 

wonderful year  thanks to all of you !Get involved, 

stay involved ,see results! 

בממ"ד רמת מודיעי� שרי� 
לרגל חגיגות ה)שישי�

מופע הזמריה בבית הספר
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ענבל אליאב כיתה ה"
של  העולמי  הילדי�  בחידו�  השניה  בפע�  השתתפתי  השנה 

תנועת "מבראשית".
בשנה שעברה החלטתי ללמוד לחידו� בנושא "ירושלי� שלי", 

כי הנושא נראה לי חשוב ומעניי�.
לא  עדיי�  הבית�ספרי,  בחידו�  הראשו�  במ�ו�  זכיתי  כאשר 
ידעתי מדוע נ�רא החידו� "החידו� העולמי".  ר� לאחר הזכייה 
התברר לי שלחידו� יש שלושה שלבי�: שלב בית�ספרי, שלב 
מחוזי שבו מתחרי� המנ"חי� בחידו� הבית�ספרי ושלב עולמי 

שבו מתחרי� המנ"חי� מכל העול�.
ממשיכי�  והמ"טייני�  בכתב  מבחני�  נערכי�  שלב  כל  לפני 

לשלב הבא.
שעברה  בשנה 
את  יי"גתי 
הספר  בית 
 � ו ד י ח ב
א�  המחוזי, 
היו חסרות לי 
נ�ודות  מספר 
להמשי�  כדי 
ב  ל ש ל

העולמי.
השנה החלטתי להש�יע יותר בלימוד ובאמת ה"לחתי להגיע 

למ�ו� הראשו� ג� בחידו� הבית�ספרי וג� בחידו� המחוזי.
יעלה  מי  ל�בוע  כדי  מבח�  נער�   - הראשו�  במ�ו�  לזוכי� 

לחידו� העולמי.
אחרי המבח� הייתי במתח רב עד שהמנהל נכנס לכיתה שלנו 
ואמר שני"חתי את המועמדי� האחרי� ואני אהיה בי� הילדי� 

שיי"גו את ישראל בחידו� העולמי.
הנושא של החידו� השנה היה: ישראל שלי. הלימוד היה ממש 
של  ההיסטוריה  את  להכיר  ה"לחתי  החידו�  ובזכות  מרת� 
הת�ופות  על  למדתי  ימינו.  ועד  אבינו  אברה�  מימי  האר) 
ה�שות והמעניינות של העליות הראשונות, החלו"י�, ההעפלה, 
חומה ומגדל, הכרזת המדינה והעליות הרבות ע� �ו� המדינה 

.90�ובשנות ה
"נפגשתי" בחוברות ע� דמויות של מנהיגי�, רבני�, גיבורי� 
ניל"י,  גיבורת  שרה  סנש,  חנה  �ו�,  הרב  כגו�:  ה$  ומ�דשי 

טרומפלדור, אלי כה�, הרב אריה לוי�, ב��גוריו� ורועי �ליי�.
כמה ימי� לפני החידו� העולמי, היה טיול משות( לכל משתתפי 

החידו� מכל העול�.
היו ש� ילדי� דתיי� וג� חילוניי� מהאר) ומחו"ל: מ"רפת, 
ברזיל,  אמרי�ה,  דרו�  אוסטרליה,  שוויי),  גרמניה,  ארה"ב 

גואטמלה ואפילו מסי�.
פתחנו את היו� במבח� גדול על כל החומר של חידו� (3 חוברות) 

ואז אכלנו ביחד וי"אנו לטייל בעיר העתי�ה ובחפירות.
מגג  ירושלי�  כל  על  לת"פית מרהיבה  עלינו  בתחילת הטיול  
ישיבת הכותל ושרנו ביחד את השיר "ירושלי� של זהב" ביחד 

ע� הדיס� של הזמרת שולי נת�.
בסו( הטיול התפללנו בכותל ולפני שנפרדנו אמרנו תפילה על 

המדינה ועל הגאולה וסיימנו בפסו� "א� אשכח� ירושלי�".
בבנייני  ירושלי�  ביו�  הת�יי�  החידו�  של  העולמי  השלב 
האומה. התרגשתי לשבת על הבמה ע� ילדי� מכל העול�, א� 
ריגש אותי מאד שבנות כיתתי הגיעו ע� שלטי� לעודד אותי 
ביחד ע� המורה חיה, המנהל, הרב, אליענה וג� בני משפחתי.

כל הילדי� שהשתתפו בחידו� �יבלו פרס, אבל לדעתי הפרס 
את  טוב  ממש  להכיר  שה"לחתי  הוא  ש�יבלתי  גדול  הכי 

המדינה ולהבי� למה היא כל�כ� י�רה לנו.

מאת:נריה טאוב כיתה ה"2   
"או( איזה חוש� מ"רי�" רט� אלי. 

�"רות:  אליו  סינ�  מתוח,  מעט  נראה  שהיה  המפ�ד, 
"למה אתה מ"פה? אנחנו במ"רי� באמ"ע מלחמה".

הוא הפסי� לדבר  כי סנוור אותו אור ירו� חז� במיוחד. 
מ�ורו היה ממסו� ישראלי שחג מעלינו.

סג�  ירו�,  ירו�,אור  "אור  ה�שר:  ממכשיר  ב�ע  �ול 
אלו( מי�י המש� ע� הגדוד למנהרה".

לפתח,  ואנו אחריו. כשהגעתי  נכנס ראשו�  מי�י  סא"ל 
אחד.  אד�  להכיל  מכדי  "רה  הייתה  היא  עיני,  חשכו 

חששתי מעט להיכנס, א� יואב המאס( זירז את כולנו.
ב�ושי רב נדח�נו לתוכה. היה חשו� בפני� ומחני�. 

המפ�ד �רא מרחו�: "חברה, יש אור ב�"ה המנהרה, 
להמשי� ל"עוד!"

"אור" נאנחו השאר אנחת רווחה,"אור". 
השמחה הייתה מו�דמת, האור היה מפנסיו ה�דמיי� 

של ג$יפ מ"רי.
 "לעזאזל, עלו עלינו!" �רא המפ�ד והתגנבה ל�ולו נימה 
חזר  ומיד  �ט  לרגע  א(  התיירא  לא  הוא  א�  פחד.  של 
לע"מו ו�רא ב�ול בוטח: "יוסי, זרו� על הג$יפ רימו�!"

בשעה שיוסי התכופ( אחורנית כדי להו"יא רימו� מתו� 
התי�, פלט המפ�ד מילי� ספורות למכשיר ה�שר. הוא 

כנראה דיווח על מ"בינו.
"נו, יוסי" �רא המפ�ד שנית א� הפע� בע"בנות, "זרו� 

על הג$יפ המ"רי את הרימו�!"
ידיי�  "שתי  הרימו�.  את  הג$יפ  על  וזר�  נלח)  יוסי   

שמאליות" "ע�תי.
משו� מה הרימו� לא התפו") ונתפס בידי החייל המ"רי 

שהספי� ל"את מהג$יפ.
כול�  התחילו לרעוד מפחד אני כבר דמיינתי לע"מי את 
הלוויה...את לאה והילדי� בלעדי... חשבתי ג� על הבעל 

שיתפוס את מ�ומי...
זעה  אגלי  התגבר,  שלי  והפחד  בגופי  עברה  "מרמורת 
היה  נדמה  בחוז�ה.  פע�  ליבי  הסמו�ות.  מפניי  נטפו 
האופטימי  יואב  אפילו  החו"ה.  לברוח  רו"ה  שהוא 
נכנס לפאני�ה וכולנו ידענו למה, הרי ר� לפני שבועיי� 

התארס ע� יונית וכבר המוות יפריד בניה�. 
בחזרה  הרימו�  את  זר�  רגע.  איבד  לא  המ"רי  החייל 

אלינו. ידענו שאלו רגעינו האחרוני� 
הספר,   בבית  הראשו�  יומי  עיני:   לנגד  עבר  חיי  סרט 

החתונה שלי ושל לאה ועוד הרבה חוויות מאושרות.
מעיני  שזלגו  הדמעות  בגלל  כנראה  התשתשה  ראייתי 
שניה  עוד  נשארה  התפו").  כמעט  הרימו�  במהירות. 
בודדה. המפ�ד לא איבד את עשתונותיו ו�פ) על הרימו� 
ונשמתו  שנזר� לעברנו. כ� מנע מאיתנו את רוב ההד( 

פרחה. המפ�ד הובא ל�בורה שבוע לאחר המלחמה.
ומאז... א� תל� למנהרה הזו ליד מ"רי� (כ�, כ� ה�טנה 
ליד הד�לי�) אולי תמ"א ש� שאריות כדורי� או אב� 
הי"יאה  ליד  המנהרה  בסו(  שבטוח,  מה  אבל  שריפה, 
בדיו�  בגאווה.  מתנוסס  אנו  ששתלנו  רימו�  ע)  תמ"א 

ש�, לפני הרבה שני�, נחת רימו�...
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בשבת זכור התארחו כל תלמידי הישיבה בישוב בני"וח� 
של תלמידי השביעית. השבת הייתה מרוממת ומ"חי�ה 

כאחד.
רמלה  בעיר  השמינית  תלמידי  התנדבו  השנה  כל  לאור� 
- כל יו� חמישי במש� שעתיי�. ה� נתנו סיוע לז�ני�, 
לאנשי� ע� מוגבלויות, לתלמידי� המת�שי� בלימודי�, 
ולתלמידי� מ"טייני�  נתנו תגבור בלימודי �ודש. בנוס( 
כיתת  לתלמידי  חונכות  הת�יימה  הישיבה  בתו�  לכ�, 

העולי�  מאתיופיה. 
בי�  פעולה  שיתו(  היה  שבה�  אירועי�  שני  ל"יי�  חשוב 
אזכרה  הוא  הראשו�  האירוע  והישיבה:  הישוב  תושבי 
שנערכה לרב דב הלוי סולוביי"$י�, בה העבירו שיעורי� 
ר"מ   �ליכטנשטיי� מאיר  והרב  אדלר  אהרו�  ד"ר  הרב 
יו� ירושלי�, בו  בישיבת עותניאל. האירוע השני, בערב 
רו�  יפתח  והר"ו האלו( במיל$  חגיגית  הת�יימה תפילה 
הימי�  ששת  במלחמת  �שלח�  חג$בי   שמעו�  ומר  טל, 
בשני  המערבי.  הכותל  את  ששחררה  ה"נחני�  בחטיבת 
האירועי� השתתפו רבי� מתושבי היישוב. ופה הרב פלטי 

הביע ת�ווה כי שני אירועי� אלו יהפכו למסורת.
את  ול�ד�  לשפר  המאמ)  מלבד  הלימודי�",  "בתחו� 
תכני הלימוד ואיכות ההוראה בכל הכיתות, הוסיפו השנה 
3 מגמות לימוד: הראשונה היא מגמת הנדסת תוכנה, בה 
התלמידי� עושי� פרויי�ט ברמה גבוהה במחשבי� בנוס( 
לימוד. השניה  יח$   10 כוללת   זו  ריאלית. מגמה  למגמה 
והת�דמו  בה התלמידי� התפתחו  מוסי�ה,  היא מגמת 
עיונית,  מבחינה  וה�  שוני�,  בכלי�  מעשית,  מבחינה  ה� 
בתחומי המוסי�ה השוני�. מגמה זו כוללת 10 יח$ לימוד. 
המגמה השלישית היא מגמת אר) ישראל, בה התלמידי� 
משלבי� לימוד מעמי� בהיסטוריה, טופוגרפיה ותחומי� 
נוספי�, ע� סיורי� על פי חומר הלימוד. מגמה זו כוללת 
היה  אחר  מ�"וע  השנה  במהל�  חודש  כל  לימוד.  יח$   5
חידוני�  פרסו�,  הכוללת  והלמידה,  בחזית ההתעניינות 

ומאמרי� בנושא.
הרב פלטי$ מאחל ה"לחה רבה לכל תלמידי י$�י"ב שבימי� 
אלו נמ"אי� בעי"ומ� של בחינות הבגרות, וב"ה לומדי� 

בר"ינות רבה ועושי� חייל בלימודיה�.  
הוא  הראשו�  נוספי�.  נושאי�  שני  הרב  מ"יי�  לסיו�, 
מסיבת הסיו� של תלמידי י"ב, אשר הת�יימה בט$ סיוו� 
וסרטי�  ה"גות  שירה,  ע"י  סיכו�  ודברי  תודות  וכללה 
מששת שנות לימודי� בה� התחנכו, למדו וגדלו בישיבה. 
היה ערב מ�סי� ומרגש (ישנה כתבה בנושא בגיליו� זה).

בניי�  של  הבנייה  עבודות  תחילת  הוא  השני  הנושא 
מרובי�  מאמ"י�  לאחר  לישיבה.  הסמו�  הלימודי� 
לחנו�  נוכל  ואנו מ�ווי� שבשנת תש"ע  העבודות החלו, 
את הבניי� ולאפשר לתלמידי הישיבה ללמוד במ�ו� רחב 

אשר י�נה לה� הרחבת דעת נוספת.
ליבי,  יע�ב  לרב  להודות  המ�ו�  שזה  מ"יי�  פלטי  הרב 
גלאנט,  בנימי�, למר אלחנ�  חינו� של מוע"ת  מנהל מח$ 
וכל מי  מנהל מרכז ישיבות בני�ע�יבא, לחברי העמותה 
שסייע ב�ידו� פרוי�ט בני� הלימודי�, ומסייע ב�ידו� 

ופיתוח הישיבה.   

מאת שרה טאניס
ל�ראת סו( שנת הלימודי� �יימתי שיחה ע� הרב פלטי 
גרנות, ראש ישיבת נר תמיד, כדי לשמוע ולהעביר לתושבי 
חשמונאי� מה היו הפעילויות העי�ריות בישיבה השנה, 

אי� לימדו וחינכו את 330 תלמידי הישיבה.
הרב התייחס בשיחה לשלושה תחומי�: התורני, החברתי 

והלימודי.
ה�ודש"  לימודי  את  לחז�  השתדלנו  התורני  "בתחו� 
אומר הרב, "התחלנו ע� תוכנית לימודי� ע� מסלולי� 
פי  על  במסלול  בחר  תלמיד  כל  גמרא,  ללימוד  שוני� 
לכיתות  ומסלולי�  ז$�ח$  לכיתות  מסלולי�  היו  יכולתו. 
ט$�י$. לתלמידי ז$�ח$ היו ארבעה ר"מי�, כל ר"מ למסלול 
המוטיב"יה  פי  על  מסלול  בחרו  והתלמידי�  שונה, 
כי לאחר מס$ חודשי� כבר  האישית". הרב פלטי מ"יי� 
היה שיפור ניכר בלימוד ובדבר לא פחות חשוב  � בשמחת 

הלימוד.
לכיתות י"א�י"ב המסלול כלל לימוד הלכה ברורה, ביאור 

הלכה ברמה יותר גבוהה, בסוגיות ובעיו� בחומר.
כמו כ� הייתה תוכנית משנה רב שכבתית, בסדר זרעי�, 
חידוני�  הת�יימו  באר)".  התלויות  "מ"וות  בנושא 
ומבחני� ברמה ישיבתית. בסו( התוכנית חול�ו פרסי� 

לתלמידי� המ"טייני�.
בנוס( ללימוד בכיתה, הת�יימו מסגרות תיגבור נוספות 
שחרית,  תפילת  לאחר  ללימוד  התלמידי�  בחירת  לפי 
כגו�: לימוד ב�יאות במסכת פסחי�, ב�יאות בתנ"� או 
נביאי� ראשוני�. פעמיי� בשבוע הת�יי� שיעור ב"עי� 

אי"ה" בנושאי� שוני� במחשבת ישראל. 
מסגרת נוספת ללימוד תורה היא לימוד אבות ובני� בימי 
שממשיכה  עברו  משני�  הישיבה  של  מסורת  בערב.  שני 
מ�  יפה  היענות  הייתה  הנ"ל  המסגרות  לכל  היו�.  עד 

התלמידי�.
"השתדלנו  הרב,  מ"יי�  והחברתי",  החינוכי  "בתחו� 
לשלב ענייני� חינוכיי� ע� פעילויות חברתיות". תלמידי 
(שדה,  של"ח  ולטיולי  שנתיי�  לטיולי�  י"או  הישיבה 
לאו� וחברה) בה� שולבו הנאה, פעילות חברתית והכרת 

שבילי האר).
החטיבה  תלמידי  לכל  משות(  שנתי  טיול  ערכו  השנה 
באות�  "עדו  התלמידי�  ט$�י"ב).  (כיתות  העליונה 
ולשיתו(  בי��שכבתי  לגיבוש  זכו  יחדיו,  לנו  המסלולי�, 
הפעולה בי� ה"עירי� לבוגרי�. "כמו כ�", ממשי� לספר 
האחת  שפירא.  ברמת  שבתות  שתי  "הת�יימו  הרב,  לנו 
לחטיבת הביניי� והשניה לחטיבה העליונה. התלמידי� 
של  חוויה  תו�  שונות  בסוגיות  עס�ו  המלווי�  ע�  יחד 

שירה ורי�ודי� לאור� כל השבת".
עס�ו  התלמידי�  מגוונות.  פעילויות  נערכו  אדר  בחודש 
ה�שורי�  ו"חו�,  שמחה  ע�  משולבת  חסדי�  בגמילות 
לחודש זה, תלמידי השמינית ערכו שו� פורי� בו שילבו 

את כל הדברי� ג� יחד.
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 $יונה שרוני

לוגו חדש מתנוסס השנה
על דגל המדינה

עיני אינ� מרפות מלהביט 
ולהתפעל 

מי "ייר ומי תכנ� ?
את לבי הוא שבה

בראותי אותו שוב ושוב. 
ליבי מתרונ� ואיני חדלה מלהתבונ�

מה יספר ? ומה יאמר ?
עיגול ועוד עיגול  נפתחי�  אל השמי�

אי� �"וות ואי� שולי�,
הכול זור� וכל כ� חמי�

וא� נביט בו פעמי�
נגלה ילד, או אולי ילד� איש � תמי�
שערו מתנופ( ברוח ו"ועד לו ושמח

מוש� הוא  אל - על מדינה שלמה
שעדיי� לא היגיעה אל המנוחה והנחלה..

על כ�, שמור על העול� ילד, או אולי  אתה האיש
בתפילה שתשא לאל היושב  בשמי�

ואמור: אלי! מדינה בת שישי� בדיו� ח"י ממאה 
ועשרי�

אשר הגיעה  לכל כ� הרבה הישגי� כמו בת  אלפי שני�
אי� זאת כי ע� יחיד ומיוחד הוא היושב בה

ובעזרת האל אשר מולי� אותה
על כ� אלי, שמור נא עליה עוד ועוד

חז� את "באה ות� בינה וחוכמה למנהיגיה..
ה"עד אותה �דימה

והג� עליה ומגר אויביה מפניה
ומה נאחל  למדינה ה�טנה וה"עירה ? 

שתפרח ותגדל יותר מאשר בשישי� השני�.
וכש� שהגעת לגיל שישי� בריאה,כמעט, ממחושי�

כ� ת"עדי עוד ועוד יותר ממאה ועשרי�
ויגיע השלו� שאליו אנו מייחלי� לאר"נו בת הששי�

מאת $יונה שרוני
תארי� פתיחת החוג א"יה ביו� שני ד$ תמוז 7/7/08 

למתחילות: בשעה 20:00
למת�דמות:  בעעה 21:00

עלות החוג 80  שח$ לחודש התשלו� מראש
פרטי� נוספי�: 

יעל עמוס 05276606959 
המ�ו� בית הכנסת "עתרת שלו�" 

"יונה 9761924

מאת אריאלה סבא� 
     "... לכל סיו� יש התחלה חדשה ותמיד הפרידה היא 

�שה.."
של  הסיו�  ט�ס  של  הסיו�  מ"גת  את  ליווה  זה  שיר 

מחזור ח$ בישיבה.
ואי� התחילה המסיבה את� שואלי� ? 

�יבלו  פנינו  ואת  המדרש  לבית  הגענו  ההורי�,  אנו, 
הבוגרי� בחליפות כהות כחתני� לכל דבר...

ונראו  גב$ שטיי�  השולחנות היו ערוכי� בטוב טע� ע"י 
כאול� שמחות.

גבינות  מאכלי  עמוסי  מגשי�  כבוד  אחר  הונחו  במזנו� 
ודגי� שהוזמנו מ�ייטרינג.

והיה כמוב� �ינוח שהובא ע"י ההורי�.
  והתוכ� ... מה ע� התוכ�... ???

מסכת  בסיו�  היימובי)$  ישי  התלמיד  פתח  הערב  את 
"מכות",ואז התחיל החל� האומנותי.

וסיפור מסגרת:  ה"גה  ב�טעי  מ"גת מדהימה משולבת 
עורכי� משפט למחזור ח$ ומה יהא דינו ??

אמנו�  של  כמו  וחי�ויי�  דוגמני�  של  "חו�  רגעי  היו 
י"ח�.

היו רגעי ר"ינות וזיכרונות מפולי�.
כל  את  החבר"ה  �יבלו  כי"ד  לראות  היית�  "ריכי� 
הדוברי� והמברכי� : הרב פלטי , הרב יוסי, הרב שו�י, 
הרב רוני וחנה שפיגלמ� כמוב�. ה� עמדו כול� ובמחיאות 

כפיי� סוערות ובשירה אדירה.
הרכבי�  שני   : זה  בערב  התגלו  "עירי�  כישרונות  ג� 

מוסי�ליי� שהפליאו בנגינה ושירה.
מדהימי�  "יורי�  ש"יירו  בשכבה  יש  "יירי�  ואפילו 

שהיוו מיני תערוכה.
בגזר הדי� אמר השופט, כי מחזור ח$ רשאי ל"את לדר� 
ולפנות כל אחד לדרכו : ישיבות גבוהות, ישיבות הסדר, 
מכינות ו"בא. מתב�שי� הבחורי� עפ"י השופט להפי) 

את הרוח הנושבת בה� לכל מ�ו� שאליו יגיעו. 
ובעי�ר  שמחנו  התרגשנו,  ההורי�  שאנו  ל"יי�  מיותר 

היינו גאי� בכ� הבני�.
תודה לישיבה, לכל על העובדי�, הרבני� והמורי� על כל 

העמל והטרחה .
...  כבר מתגעגעי�  ואת�, בוגרי� י�רי�, עלו וה"ליחו 

לחבורה שכזאת אנחנו ההורי�.



9

מאת הורי� למחזור ח" ישיבת "נר תמיד" חשמונאי�
בר"וננו להודות לילדינו הי�רי� בוגרי מחזור ח$ על העונג 
וההנאה הרבה שהעני�ו לנו במסיבת הסיו� שארגנו. זו 
הייתה מסיבה בה ה� ה"יגו את �ורותיה� במש� 6 שני� 

בישיבה ב"ורה חווייתית ביותר.
בר"וננו לאחל לה� ה"לחה בכל אשר יפנו וה$ יהיה עימ�, 
ועל ההורי� של מחזור נפלא זה נאמר: "הזורעי� בדמעה 

ברינה י�"רו".
ל"וות  ג�  ותודות  ברכות  מוסיפי�  אנו  זו,  בהזדמנות 
במסירות  השני�  במהל�  בנינו  את  ליוו  אשר  ולרבני� 
של  מאמא"  "ביג  ל  ומיוחדת  ענ�ית  תודה  וכמוב�  רבה 

הבני�, חנה שפיגלמ� האחת והיחידה!!!

ÌÈ¯˜È ÌÈ·˘Â˙
בינינו  גדר ההפרדה,  בבניית  לאחרונה  הוחל  לכ�  כידוע 
ובי� הכפר נעלי�. וזאת לאחר דיו� ארו� בבג"" בו נ�בע 
תוואי הגדר ברכס מעבר לוואדי לכיוו� נעלי�. ה�מת הגדר 
הפגנות  כ� החלו  בע�בות  כשנה,  תו�  להסתיי�  אמורה 

של תושבי נעלי�.
ו�וימו  לנושא  נערכנו   , הביטחו�  וועדת  הישוב  ועד  אנו, 
פגישות ע� גורמי ה"בא, בחטיבת בנימי�, כולל ג� מפ�ד 

הגדוד הנמ"א בגזרתנו.
לא  ונחוש  ישובינו  על  להג�  ומוכ�  ערו�  שה"בא  מ"אנו 
לבי�  שבנינו  הוואדי  �ווי  את  לעבור  למפגיני�  לאפשר 
נעלי�, כפי ש�רה בהפגנה שנערכה לפני כשבועיי� ביו� 

שישי.
השגרה  בחיי  להמשי�  הישוב  לתושבי  ממלי"י�  הננו 
כרגיל ולא להיגרר לפרובו�"יות של המפגיני�. יחד ע� 
זאת, בא� מישהו מבחי� במפגיני� שעברו את �ו הוואדי 
לזרובבל,  מיידית  כ�  על  לדווח  נב�שו  יישובנו  לכיוו� 
הרבש"" של הישוב, במס$ טלפו� נייד: 7599008�057 או 
.057�לחילופי� לעוזר הרבש"" מס$ טלפו� נייד: 7449515

ועדת הביטחו� בראשות אייל ב� דוד נערכה לנושא ועו�בת 
מ�רוב אחר ההתפתחויות ותפעל בהתא� ל"ור� בשיתו( 

פעולה ע� ה"בא.
הפטרולי�  לדר�  לרדת  שלא  מהתושבי�  נב�ש  כ�  כמו 

בעת ההפגנות וזאת בכדי לא להפריע לפעילות החיילי�.
במ�ביל לכ� הוחלט על ארגו� כיבוד לחיילי� שנמ"אי� 
בגזרתנו (כ�50 חיילי�). ל"ור� כ� נב�ש מכל המעונייני� 

לסייע בהכנת עוגות, �נית שתייה, וארטי�י�.
לי"ור �שר ע� שושי שטיינברג בטלפו� 9761917 - 08 או 

.054�במס$ נייד 5447141
וזאת במטרה להעביר את הכיבוד מידי שבוע ביו� שישי 

עד שעה 10.00. 

מאת אביגיל כותב אמת
 �נר תמיד ישיבת  ידי  על  נער�  ירושלי�  יו�  טכס 

בהנחיתו  האחרונות,  שני�  בשלוש  כמסורת 

תפילת  של  בהמשכה  נער�  הטכס  יואב.  הרב  של 

הישיבה.  של  המדרש  בבית  חגיגית,  ערבית 

וכ�  הישיבה,  של  מהסגל  נכבד  חל�  בו  השתתפו 

תלמידי�, הורי� ותושבי היישוב. הייתה תוכנית 

פלטי  מהרב  פתיחה  דברי  כללה  אשר  מכובדת, 

רו�  טל  יפתח  אלו(  מאת  שיחה  הישיבה,  ראש   -

- מפ�ד כיתות היבשה, דברי ברכה  מיושב ראש 

על  תיעודי  סרטו�  שטיינברג,  אי"י�  הישוב,  ועד 

במלחמת  לוח�  מחג$בי,  ושיחה  ירושלי�  שחרור 

ששת הימי�. בי� שיחה לשיחה, שמענו את ההרכב 

המוזי�אלי של הישיבה אשר בי"ע שרשרת שירי 

ירושלי� ומוזי�ה ג$אז.

האלו( יפתח "יי� שלושה ערכי� שעליה� מושתת 

"ה"ל, לפי דעתו, וה�: ני"חו� - ה"בא �� ונלח� 

והאר)  הע�  ואהבת  האד�  כבוד  לנ"ח,  בשביל 

- האתגר העי�רי העומד בפני החברה הישראלית. 

ושאר  ה"נחני�  בפני  שעמד  שמה  "יי�  האלו( 

ולכיבוש  לכותל  אות�  הוביל  ואשר  החיילי� 

ולאר).  לע�  אהבה  של  �שר  אותו  זהו  ירושלי� 

התלווה  מג�,  חומת  מב"ע  שבזמ�  סיפר  ג�  הוא 

לרמטכ"ל לנח� משפחה אשר בנ� נפל. הרמטכ"ל 

אתכ�  לנח�  רו"ה  "אני  לה:  ואמר  לאימא  פנה 

ענתה  והאימא  מכל"  הי�ר  את  שאיבדת�  על 

לו:"איבדנו ב�, שהוא י�ר מאוד, אבל אר) ישראל 

היא י�רה מכל".

חג$בי נלח� בחטיבה של מוטה גור. הוא תיאר את 

אחד  אומרי�  היו  בישראל.  הע�  של  הרוח  מ"ב 

לשני:"האחרו� יכבה את האור". הוא ע"מו גויס 

מהלח)  כתו"אה  להפ"י),  התחילה  שירד�  לאחר 

מדינות ערב. הוא היה בי� הפור"י� לעיר העתי�ה 

דר� שער אשפות, ונלח� על הר הבית, ולאחר מכ� 

ירד לכותל. סיפר שהגיע לש� הרב גור� והתחילו 

להתפלל מנחה. הש") ר"ה להגיד תחנו� והרב גור� 

ע"ר אותו: לא אומרי� תחנו� ביו� גדול כזה!

לארגו�  שדאג  מי  ולכל  לישיבה  החמות  ברכותיי 

לנגני�,  כח  יישר  כאחד.  והמשכיל  המהנה  הערב 

בברכת בטחו�ותמשיכו לערב לנו ערבי� רבי� כאלה.
י"ח� שטיינברג � יו"ר הועד
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מאת $יונה שרוני
בדיו� בזמ� התיי"בנו להסעה
והדי�ני� שבינינו א( ה�דימו

לירושלי� עיר הבירה שמנו פעמינו
ביחד ע�  חברי� נוספי� מיישובינו.

באוטובוס לא נותר מ�ו� ולכ� ישבו ג� על הכר
שמחה ומפגש רעי� כאילו לא נפגשנו שני�.

לא  נסיעה  מרח�  שמש,  בית  לכוו�  פעמינו  שמנו  לדר� 
גדול, ל"פות בפסול סביבתי על ש� גול�.

ורפי ה"יב בפנינו  אתגר:
מי יגלה ומי ימ"א  את הנסתר? 

במו"גי� כולנו  היטב התבוננו
ועל חל�� גילינו  והסכמנו

ועל חל�י� אחרי� ממש  התווכחנו 
זה אומר בכו וזה אומר בכו

פסול סביבתי מרשי� המספר על אירועי� תנכיי�
��סול� מו"ב אר"ה וראשו מגיע עד ה�ש�מ�י

ארו� ה�ודש ענ� אשר נישא על  שתי פרות עלות
וספור י"יאת  מ"רי� פסול מעניי� ומרת� ששבה לנו את 

הלב.
מש� להר יעלה עלינו ל"פות  בעיר בית שמש ובשפלה .

נו( מרהיב ביופיו נגלה לעיננו כשהרוח נוש�ת את פנינו.
ממש  ונפלא  �ריר  ביו�  שעות  שנמש�  מעניי�  טיול 

בהזמנה.
לארוחת "הרי� למסעדת "מרבד ה�סמי�" שמנו פעמינו 
את  מילינו  כ�  פי  על  וא(  עיננו  שבעה  שהוגש  השפע  מ� 

כרסינו.
ג� יי� ובירה חופשי אי� אונס שתינו, בשירה נעימה פ"חנו 

כולנו כש�ול בראזני  רפי הנעי� מלוה אותנו.
דבר תורה על אחדות השבטי� ויחוד� השמיע לנו הרב 

עטארי מורנו.
סימנו ב�ינוחי� מתו�י� ובשתייה חמה ובברכת המזו� 

מפי מהודר
לדר� שמנו פעמינו ל�בר בני הורדוס ולהר ה"ופי�

ל"פות בחמדת חיינו שנשלט ע"י זרי�
ורפי  ע� �ולו הדרמתי ספר:

כי הר הזיתי� יב�ע לשני� ל"פו� ולדרו� והר הבית ינשה 
מעל כל ההרי�.

ואני, בעיני רוחי, ושומעי� אחרי� כמוני, ראינו את הנס 
מתרחש לעיננו.

הרוח נשבה בעורפנו ומספרת כי הסתי� טיולנו.
שבנו הביתה בשמחה עייפי� א� לעורר את רוחנו הוגשו 
בנסיעה אבטיחי� ומלוני� �רי� ע"י חברתינו מלכה וא� 
זה עדי� לא מספי� �בלנו אתרוג מתו� ועסיסי שחול� 
ע"י משפחת עטארי ע� חבורה שכזו לא פלא שהטיולי� 
ע�  ולמפגשי�  הבאי�  לטיולי�  מ"פי�  ואנו  נפלאי� 

החברי�.

מאת רות ביי�ר (יושבת ראש ועדת ספורט)
מהמתנפחי�  נהנו  משפחותיה�  ע�  ילדי�  מאות  כמה 
והמגלשות מי� ביו� שלישי, אסרו חג שבועות, במגרש בייסבול, 
לילדי�  שאפשר  לג$אגלינג  "יוד  היה  בנוס(  לישוב.  בכניסה 
וההורי� אסרו מה� מפחד  ר"ו,  כל מה שה� תמיד  לעשות 

באחיה�  שיפגעו 
את  ישברו  או 
בבית!  החלונות 
הבנות שלא אהבו 
המתנפחי�  את 
עשו  והמי�, 
יד  מלאכת 
אכלו  וכול� 
מדוכני המכירות 
ידי  על  שהופעלו 
בני� מכיתה י$א 

(ישיבה נר תמיד). כל ההכנסות ה� ה�דישו למשלחת לפולי� 
(כדי שא( ילד לא ישאר בבית מחוסר ת�"יב).

אני רו"ה להודות לכל מי שעזר לה"לחת האירוע. 
 : � י ב ד נ ת מ ה
בלאכר,  אריאל 
פולד,  משה 
בלו�,  לאורה 
חריש,  מראסי 
שרה  גרשו�,  לורי 
רחל  גולדשטי�, 
טיטלר, ג$גי טובר, 
אוטרברג,  אמי 
שרייבר,  רובי� 

ב�י אופנבכר, ברנדה לאוראר, יכבד נואמ�, חני טב�, אליסה 
ורטשפר.  בריינה הרטמ�, שמואל בלי), מוטי רוזילו והפועלי� 

של הישוב לעזרה טכנית.
משפ$  עבודי,  משפ$  וינשטיי�,  משפ$  לוויד,  משפ$   : לתורמי� 

בלאכר, משפ$ בל� ומשפ$ פלוני.
ולבני� מכיתה י"א שעזרו לנו הרבה.

מאת משתתפות שיעורי מת"�
אנחנו, משתתפות שיעורי מת"� (מדרשה תורנית לנשי�) 
ותמר רוט - רכזת מת"� חשמונאי� רו"ות להודות לועד 
במסגרת  השבועי  האירוח  על  "הרימו�"  הכנסת  בית 

שיעורי� לנשי�, זו השנה השישית.
אנחנו נהנות לכל אור� השנה מאכסניה מהנה.  המ�ו� 
לעשרות  שיעורי�  להעברת   ומותא�  נעי�  נ�י,  תמיד 

נשי� מחשמונאי� ויישובי האזור.
לימודי  בהעשרת  תמיכתכ�  על  כח  וישר  רבה  תודה    

�ודש.

אנו רו$ות להודות לתמר רוט על הארגו�  כמו כ�, 
מ�"ועי  מר"י�  "וות  בחירת  הלימוד,  מסגרת  וניהול 

ואפילו דאגה לכיבוד �ל לכל מפגש. 
שנזכה כולנו להמשי� בשנת תשס"ט באותה דר�.
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הרב רמי ברכיהו - רב יישוב טלמו�
כלל הוא בהלכות כיבוד ומורא אב וא�: ג� כאשר ההורי� 
מתנהגי� ב"ורה שאינה עולה ב�נה אחד ע� ר"ו� ילדיה� 
� חייבי� הילדי� בכבוד�. וכבר פס� בשולח� ערו� (יורה 
כיס  נטל  וא�? אפילו  כיבוד אב  היכ�  "עד  ח):  רמ,  דעה 
ולא  יכלימ�  לא  לי�,  בפניו  והשליכו  שלו  זהובי�  של 
י"ער בפניה� ולא יכעוס כנגד�, אלא י�בל גזירת הכתוב 
וישתו�". ובעניי� מורא אב וא� פס� השולח� ערו� (ש�, 
ויושב  חמודות  לבוש  הב�  היה  מורא�?  היכ�  "עד  ג):  
והכוהו  בגדיו  ו�רעו את  ואמו  אביו  ובאו  בראש ה�הל, 
ויר�ו בפניו � לא יכלי� אות�, אלא ישתו� ויירא מ� מל� 

מלכי המלכי� ש"יווהו בכ�". 
נמ"א כי מ"וות כיבוד ומורא נוהגות ג� במ�ו� שההורי� 
גורמי� "ער ובושה לב�. אמנ� יש פוס�י� הטועני� שלא 
בכל מחיר מ"וה על הב� שלא להגיב על מעשה של אביו 
הפרטי  בממונו  מדובר  בו  במ�רה  בו.  הפוגעי�  אמו  או 
של הב�, זכותו של הב� למנוע מאביו מלאבד ממונו, וכבר 
 �פס� השולח� ערו�: "מאכילו ומש�הו � משל אב וא� 
א� יש לו, וא� אי� לאב ויש לב� � כופי� אותו וז� את אביו 
כפי מה שיכול. וא� אי� לב�, אינו חייב לחזר על הפתחי� 
הטור  בש�  הרמ"א  כתב  זה  פי  על  אביו".  את  להאכיל 
(ש�): "ויש אומרי� דא� רו"ה [= האב] לזרו� מעות של 
ב� לי� � דיכול למונעו, דהא אינו חייב לכבד ר� משל אב 

אבל לא משל ב�". 
מעמד�  את  לנ"ל  שלא  החובה  מוטלת  ההורי�  על  ג� 
ההלכתי המיוחד כדי לכו( את ר"ונ� על ילדיה�. בעניי� 
יט): "אסור לאד� להכביד  (ש�,  ערו�  זה כתב השולח� 
לידי  יביא�  עימה�, שלא  בכבודו  ולד�ד�  בניו  על  עולו 
מכשול, אלא ימחול ויעלי� עינו מה�, שהאב שמחל על 

כבודו � כבודו מחול". 
לנהוג כאשר ההורי�  על הילדי�  כי"ד  ויש מ�ו� לברר 
על  ומשתלטי�  עול�,  את  מכבידי�  שה�  מביני�  אינ� 
ושוללי� מה� ע"מאות ל�בל החלטות על  ילדיה�,  חיי 
פי שי�ול דעת� ור"ונ�; א� כ� נשאלת השאלה הא� ג� 
במ�רה זה מוטלת החובה לשמוע לדברי ההורי� ושלא 

לפגוע ול"ער�?

מ$וות כיבוד אב ואיסורי תורה 
והנה ממ�ורות רבי� עולה שע� כל החשיבות של מ"וות 
מדובר  ואי�  הגבלות  ישנ�  זו  למ"וה  ג�  וא�  אב  כיבוד 
כיבוד  מ"וות  כי  הוא  ידוע  ואבסולוטי.  מוחלט  ב"יווי 
לו  "אמר  מדבריה�;   או  התורה  מ�  מ"וה  דוחה  אינה 
אביו לעבור על דברי תורה, בי� מ"ות עשה בי� מ"ות לא 
תעשה, ואפילו מ"וה של דבריה�, לא ישמע לו" (שולח� 
ערו� ש� טו). כמו כ� נפס� להלכה (ש� יג): "תלמוד תורה 
גדול מכיבוד אב וא�". מתו� כ� פס� השולח� ערו� (ש�, 
כה) על פי תרומת הדש� (סימ� מ): "תלמיד שרו"ה ללכת 
למ�ו� אחר, שהוא בוטח שיראה סימ� ברכה בתלמודו 
לפני הרב שש�, ואביו מוחה בו לפי שדואג שבאותה העיר 
העובדי כוכבי� מעלילי�, אינו "רי� לשמוע לאביו בזה". 

מ$וות כיבוד במ�ו� שיש בו $ור� להורי�

כי  סוברי�,  הראשוני�  שמ�"ת  הרי  זאת  שמלבד  אלא 
מ"ות כיבוד אב וא� שייכת א� ור� בדברי� שיש בה� 
בדברי�  אול�  אישית,  והנאה  תועלת  או  "ור�  להורי� 
לכבד�;  חיוב  אי�  ישיר,  באופ�  להורי�  נוגעי�  שאינ� 
ו),  (יבמות  והרמב"�  א)  לב,  (�ידושי�  התוס$  העלו  כ� 
בו  לו  שיש  במה  "אלא  א):  ו,  (יבמות  כתב  והרשב"א 
הנאה וכדאמרינ� ב�דושי� (לא, ב): איזהו כבוד? מאכילו 
ומש�הו מלבישו ומנעילו. אבל אמר לו לעשות דבר שאי� 
לו בו הנאה של כלו� אי� זה כבוד שנ"טווה עליה" . נראה 
כי על פי דברי� אלה אפשר להסביר את פס�ו של בעל 
ספר חסידי� שכתב (סימ� ת�סא): "האב המ"ווה לבנו 
לתת גט לאישתו שלא מ"א בה ערות דבר, אלא על חינ�, 
על זה אי� מ"ווה הב� לעשות ר"ו� אביו � כשהאישה טובה 

ואינה מכעסת את בעלה ולא את אביו ואמו". 
ילדיה�  לשדל  להורי�  סמכות  שאי�  ר�  לא  כ�,  א� 
לעבור על "יווי של מלכו של עול�, אלא שאי� לה� רשות 
נוגע  הדבר  שאי�  במ�ו�  הפרטיי�  בחייה�  להתערב 
להנאת גופ�, ואי� חובה להתחשב בענייני� אלה בר"ו� 
ההורי�. וכ� פס� הרמ"א (ש�, כה): "וכ� א� האב מוחה 
בב� לישא איזו אישה שיחפו) בה הב�, אי� "רי� לשמוע 
אל האב". ובטע� הדבר כתב הגר"א (ש� ס�ל"ו) שמ"ות 
כיבוד אב וא� אינה ע"� ה"יות לדבריה�, אלא התועלת 
ותועלת  "ור�  ולכ� בדברי� שאינ�  שה� מפי�י� מכ�, 

לאב, אי� חיוב לשמוע לדעת ההורי�.
אמנ� לדעת כמה מ� הפוס�י� א� מדובר באשה שלדעת 
ההורי� אינה הגונה במדות וביראת שמי�, חייב לשמוע 
(סימ�  חסידי�  בספר  זה  בעניי�  ועיי�  ואמו,  אביו  ב�ול 
מחויב  הב�  שאי�  היא  הכללית  ההנחיה  אול�  ת�סד). 
אי�  א�  הפרטיי�  לחייו  שנוגע  במה  אביו  ב�ול  לשמוע 

בזה תועלת ו"ור� ישיר להורי�.

י$יאה ל�$ונה בניגוד לדעת ההורי�
על פי הדברי� ד� הרב יע�ב אריאל שליט"א בשאלה א� 
מותר לב� להתנדב ל�"ונה ב"ה"ל בניגוד לדעת ההורי� 
(תחומי� יג עמ$ 219), וכתב כי בהתנדבות ל�"ונה "מ"ד 
הוריו,  בכבוד  לזלזל  כוונתו  אי�  שהרי  כא�,  אי�  מורא 
הוא  ד$  מלחמות  את  וללחו�  הע�  את  לשרת  שהר"ו� 
הגור� לכ� שהוא נאל) לא ל"יית לה�; ומ"ד כבוד ג� אי� 
כא�, שהרי מ"ות כבוד היא התועלת שיש להורי�, ואילו 
היא  והתועלת  הב�,  של  לשלומו  חוששי�  ההורי�  כא� 
כיבוד". מוסי( הרב  כא� מ"ות  ואי�  עבור�,  ולא  עבורו 
וכותב: "הדי� יהיה שונה כמוב�, א� ההורי� עושי� זאת 
שישרת�  מאוד  לו  ז�ו�י�  שה�  היינו  ע"מ�,  לתועלת 
ו�רוב  יותר  �"ר  שירות  שישרת  רו"י�  ולכ�  ויסעד�, 

לבית. א� אכ� זוהי מטרת�, יש כא� מ"ות כיבוד". 

לגור ביש"ע בניגוד לדעת ההורי�
ביישוב  לגור  הרו"ה  "עיר  זוג  בשאלת  נת�לנו  כ�  כמו 
ביש"ע ואילו ההורי� מתנגדי� ל"עד זה בחריפות מחשש 
סכנה ודאגה, הא� יכולי� הילדי� שלא לשמוע להוריה� 
כיוו� שרו"י� ה� לחז� את יישוב האר), או שמא מ"וות 
יישוב האר) אפשר ל�יי� ג� כשגרי� במרכז האר), וא� 
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כ� שמא מ"וות כיבוד ומורא אב וא� �וד�? 
אביו  לו  אמר  להלכה:  נפס�  (ש�)  ערו�  בשולח�  והנה 
לא  מ"ות  בי�  עשה  מ"ות  בי�   � תורה  דברי  על  לעבור 
תעשה, ואפילו מ"ווה של דבריה� � לא ישמע לו. וא� ג� 
מ"ווה דרבנ� יש בה כבוד שמי� ודוחה כבוד אביו ואמו, 
חסידות  מידת  שהוא  בדבר  �ורה  מה  לדו�  מ�ו�  ויש 
והידור מ"ווה. והנה הרב יע�ב אריאל שליט"א כתב (ש�) 
שמ"ות מורא נדחית אפילו מפני מנהג חסידות. "שהרי, 
בכבוד  מלפגוע  להימנע  פירושה  מורא  מ"ות  כל  כאמור, 
כגו� הסותר את דבריו  זאת,  ידי מעשה הסותר  על  האב 
וכדו$. ולכ�, ר� כאשר הוא מתכוו� לזלזל בכבוד אביו, ר� 
אז הוא עובר על מורא. אול� כאשר כוונתו לש� שמי�, 
אי� הוא עושה זאת מתו� זלזול באביו, אלא מתו� ר"ו� 
לעשות את ר"ו� אביו שבשמי�, שג� אביו חייב בכבודו, 
לכ� אי� בכ� משו� ביטול מ"ות מורא. ולפי זה כאשר אב 
וא� דורשי� מבנ� להימנע מל�יי� דבר, הנחשב בעיניו 
כוונתו  אי�  שהרי  כא�,  אי�  מורא  מ"ד  מ"ווה,  להידור 
לזלזל בכבוד�, ומ"ד כבוד ג� אי� כא�, שהרי מ"ות כבוד 
היא התועלת שיש להורי�, ואילו כא� ההורי� חוששי� 
ואי�  עבור�,  ולא  עבורו  הוא  והתועלת  הב�,  של  לשלומו 

כא� מ"ות כבוד". 
ל�"ונה  י"יאה  בעניי�  שליט"א  אריאל  הרב  הוסי(  עוד 
(ש�): "יש להביא שי�ול נוס(, והוא מ"ווה דרבי�. ובפרט 
מ"ווה שיש בה ה"לת נפשות לכלל ישראל. א� כל הורה 
יתנגד להתנדבות בנו ל�"ונה, לא נוכל ל�יי� "בא ולהג� 
חריגי�  במ�רי�  מדובר  שא�  אלא  ע"מ�.  ההורי�  על 
של הורי� חולי� וז�ני�, אי� מ�ו� לטענה שכל ההורי� 
למ�ומו.  ה�וד�  ספ�נו  וחזר  להתנדב,  מבניה�  יימנעו 
א� הורי� בריאי�, שכל חשש� הוא טובת בנ� � לדעת� 
שאמדוהו  כמו  זה  והרי  בדעת�.  להתחשב  "ור�  אי�   �
לו  והביאו  אד�  בני  עשרה  ור"ו  בשבת,  גרוגרת  לאכול 
עשר גרוגרות, כול� פטורי� (מנחות סד,ב); וכל ה�וד� 
לה"יל הרי זה משובח, ואינו "רי� ליטול רשות מבית די� 
שאינו  הדי�  והוא  ב,יז).  שבת  הל$  ורמב"�  פד,ב,  (יומא 
כ� בדרכי  ליטול רשות מהוריו. מיהו ראוי שיעשה  "רי� 
נוע�, בהבנה למניעיה�, מתו� אהבה וכבוד. ובדר� כלל, 
ג� ה� מביני�  כשאד� מבי� את הוריו ומכבד� כראוי, 
יפרוש  שלו�  סוכת  והפורש  בר"ונו,  ומתחשבי�  אותו 
לעניות  ונראה  ש�.  עיי�  ישראל".  כל  ועל  עלינו  שלו� 
דעתנו שהוא הדי� לנידו� דיד� שהתיישבות ביישובי יש"ע  
ישראל,  לכלל  נפשות  ה"לת  בה  שיש  דרבי�  מ"ווה  הוי 
ומתיישבי� אלה שלוחי דרבנ� ה�. לכ� הנחתי את הזוג 
ה"עיר להסביר להורי� את מעשיה� ואת ההלכה ושאי� 
ה� רו"י� לפגוע בה� מחד ומאיד� יש לה� חיי� משלה� 
וה� מעונייני� להיות ע"מאיי� בהחלטותיה�, ומב�שי� 
מההורי� שיכבדו אות� על הזכות של חיזו� ע� ישראל 

באר"ו. 
לסיכו�: 

בו  במ�ו�  זאת,  ע�  היא.  גדולה  מ"ווה  וא�  אב  כיבוד 
מתערבי� ההורי� יתר על המידה בחייה� הפרטיי� של 
בזה  יש  כ�  א�  אלא  להורי�,  ל"יית  חובה  אי�  ילדיה�, 

"ור� ישיר להורי� והדבר נוגע לגופ�.

מאת בריינה הרטמ�) רכזת תרבות

אתרי�  רשימת  יש  למתנ"סי�  החברה  דר� 

המגיעות  ל�בו"ות  מוזלי�  שירותי�  המספ�י� 

 20�דרכ�. מינימו� המשתתפי� ב�בו"ה הוא 25

מב�רי� (אלא א� "וי� אחרת). המחיר מתייחס 

לאד� בודד.

כדי  למתנ"סי�  החברה  של  לאתר  להיכנס  נית� 

מו"אי�  רשימת האתרי�. א� את�  לבדו� את 

�בו"ה  ע�  להגיע  רו"י�  את�  שאליו  מ�ו� 

כדי  ע� האתר  ל"ור �שר  יש  (שאת� מארגני�) 

לידכ� אות�  ויש  לתא� מועד ומספר המב�רי� 

לאחר  למתנ"סי�.  החברה  דר�  מגיעי�  שאת� 

שאוכל  כדי�  הפרטי�  ע�  אלי  תפנו  התיאו� 

לפחות  וואו"$ר דר� מתנ"ס בנימי�  להזמי� לכ� 

שתגיע  �בו$ה  המתוכנ�!   המועד  לפני  שבוע 
ע"י  ומאושר  חתו�  הכניסה  טופס  ללא  לאתר 
המתנ"ס לא תוכל ליהנות מהמחיר המוזל ותאל+ 

לשל� את מלוא מחיר בו במ�ו�!!!
 בכל אופ� אני מב�שת להסדיר וואו"$רי� דרכי 

עד תחילת חודש אוגוסט
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�מחיר שעהמ�ו�מופעתארי
רגיל

מחיר 
הנחה

להזמנות

17��ר�ס המי� 26.6
ממוס�בה

אי"טדיו� 
טדי חניה 
מזרחית

16.30/19.00 149
ש"ח

89026237000 ש"ח

תאטרו� איש הגש�
ירושלי�

20.30 180
ש"ח

90
ש"ח

025605755

17.8�עי� יעל
�סדנאות
�סיורי�

עי� יעל 
�ירושלי�

16.00� ש"ח  20.00 20
ליחיד עד 
100 ש"ח  
למשפחה

הזמנות א"ל 
רכזות ה�הילה

"לא על 14.8
הלח� לבדו"

מרכז נא 
לגעת�נמל 

יפו

20.30 120
ש"ח

הזמנות א"ל 60 ש"ח
רכזות ה�הילה

הר"י(�ריטה2.7
תחנת 

הרכבת 
הישנה

21.00 160
ש"ח

130026222333 ש"ח

Rabies Vaccinations for dogs/cats will be given in 
Hashmonaim, IY"H, on Monday, June 30 2008, at the 
Mazkirut between 5:00-6:00 p.m. 
 The vaccination and license will be given upon 
presenting the receipt for your advance payment to the 
Moetzah via postal bank. 
Vaccination & license fee schedule: 
Dog    NIS 120 (neutered dog - NIS 42)  plus    NIS  
60  micro-chip, injected once,   after the rabies vaccination.     
    Total:   NIS180
     Cat -    NIS 25   (neutered cat 12 NIS)  
Please bring your dog under proper leash restraint. Cats 
should be constrained appropriately,  such as in a carrying cage.
If you have not received a reminder from the Moetzah, you 
may obtain one from Navah Cohen 
in the Mazkirut or use a blank postal-bank 'shovar' . Payment 
should be made to:
Mahleket Tavruah, Moetzah Aizorit Mate Benyamin, 
account # 5-31050-7. 
    
Dr. Ephraim Keren
Moetzah Veterinarian
Moetzah office phone number: (02)9977209
 
 

חיסוני� נגד כלבת יינתנו במזכירות היישוב ביו� שני 30 
 17:00�יוני 2008  בי� השעות 18:00

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

כגו� בכלוב נישא וכדומה.
המאשרת  �בלה  ה"גת  כנגד  ר�  נתנו  והרישיו�  החיסו� 

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

 180 למי�רו�"$יפ, סה"כ  60 ש"ח  פלוס  120 ש"ח  כלב: 
ש"ח 

חתול: 25     ש"ח
שובר  ל�בל  יכול  המוע"ה  מ�  הודעה  �יבל  שטר�  מי 
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�, 
.5�31050�מס$ חשבו�: 7

 
ד"ר אפרי� �ר�
וטרינר המוע"ה

02�טל. המשרד במוע"ה: 9977209

שימו לב�הה"עות המ"ורפות הינ� המל"ה בלבד ללא אחריות לתכני�
ת�"יר על ה"גות התאטרו� נית� לראות באתר התאטרו�

ה$עה לרכישת כרטיסי� מוזלי� למופעי�

19/20/21/23/24/26/27.08
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חשמונאים מקומי ועד
תשס"ח סיון בס"ד

חשמונאים תושבי כל את להזמין שמחים אנו

הקיץ חופשת פתיחת לאירוע

ונוער למבוגרים מתאים - היישוב תושבי לכל

נוסטלגיה וקצת ישראליים שירים
וכו'). קאונטרי ה-60, שנות (שירי

30.6.08 סיון, כ"ז שני יום
20.30 בשעה

הספורט במגרש

טל אילן הזמר בהשתתפות:
וקלידים אקורדיונים גרושקה: ויוסי רבינוביץ עדי

גדול) מסך גבי על יוקרנו השירים (מילות

מוזמנים כולם כולם, כולם,
ביחד ולשיר בצוותא לשבת

הו
מי
יר
ט.

©

ממממממממממ -------- ההיייייישששוובבבבבבבבב תתתתווווווווששששששששבי לללללמממבבווגגרריםםלללללככככללל וווננננננננווווווווועעעעעעעעערררררררררתתתתתתתאאאאאאאאאאייייםםםםם ם ממממממממתת
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ערב שירה ב"יבור לכל תושבי היישוב

ביו� שני, כ"ז בסיוו� (30.6), בשעה 20:30, נ�יי� בעז"ה 
(מתאי�  התושבי�  לכל  המיועד  ב"יבור  שירה  ערב 

למבוגרי� ולנוער), במגרש הספורט.
ע�  מ�"ועיי�  מוסי�אי�  ושני  זמר  יובילו  הערב  את 

א�ורדיוני� ו�לידי�, ומערכת הגברה מיוחדת.
השירי� שנשיר ה� תערובת מ�סימה של שירי� ישראליי� 
חדשי� וישני� בסגנונות שוני�, וכ� ננסה לשלב מוסי�ת 
�אנטרי , ואולי ג� רי�ודי� ישראליי� (נפרדי�)( בתא� 

להיענות ה�הל.
טוב.  רוח  במ"ב  ביחד  לשיר  ובואו  זה,  ערב  שריינו  אנא 

הכניסה חינ�!
אנו בטוחי� שהשירי� יתנגנו בלבכ� כל ה�י).

ועד מ�ומי חשמונאי� � ועדת תרבות

In honor of the summer vacation 
there will be a special program on
Monday night,(30.6)  26 Sivan at 8:30 
pm on the basketball court of the Mamad
school. A  big sing-a-long under 
the stars for adults and teens with a
singer and two musicians, accordions and a 
keyboard, with a special sound system. 
The program will include new and old Israeli 
songs and also some nostalgia (60's and 
country). We might have some Israeli dances 
(separate) depends on the crowd's mood.
Please mark your calendars and come and 
sing with us. Free Entrance!
By the way, you don’t have to know all the 
songs to enjoy the show!
Vaad Hashmonaim - Vaadat Tarbut

צהרון
 בשעות שלאחר קייטנת 

היישוב.
מ 16:00 -13:00

לילדים שסיימו 
כיתות א-ב

לפרטים נוספים:
אביבה רייניץ  

   054-217-5333
פנינה גרין 

976-1080 

אם אתם חוגגים חתונה או בר/
בת מיצווה ולא רוצים להשאיר 

בית ריק, התקשרו לג'ודי קראון

 If you are hosting a
 function and need
 a house-sitter for

 security, phone Judy
Crown

 9761 925

קייטנת ספורט
 חוויתית ומהנה לבוגרי כיתות ד'-ו' בנים, בין התאריכים 3-15 

באוגוסט.
לפרטים והרשמה:

איתמר ברנשטיין: 0543091550
עזרא הוסדורף: 0526422022

מחפשים עזרה
 בעבודות בית קלות וניקיון?

אשמח לעבוד אצלכם.

 Ready to do
 housework, help in

the house
Efrat

אפרת - 054-3134235

כי( ב�י)

בנים גן-כיתה ב
 Summer fun

for Gan-2nd grade boys

 July 1-24,

Sunday-Thursday

1:00-4:00

לפרטים נוספים בן בר
 mobile: 052 591 3882

home: 08-976-1548

עיסוי הוליסטי שוודי לנשי�,
לתינו�ות ולנשי� בהריו�, 

כוסות רוח באווירה נעימה ומרגיע,
טל$: 9761508, נייד: 0545277795

" ספר הוא מתנה שאתה יכול לפתוח שוב ושוב " (גאריסו� �יילור)

ע$מו  על  ל�ח  הישוב  של  מפגשי�  מועדו� 
להפעיל שעת ספור �בועה אשר תכלול �ריאת 
לת�ופות  לספור,  מתאימה  ופעילות  ספרי�. 

השנה, ולחגי ישראל.
 16:45�*המועד: כל יו� שלישי בי� השעות 15:45 

תחילת הפעילות:
אי"ה ביו� שלישי יד$ ניס� 17/6/08

*למי מיועדת? לילדי ג� חובה עד כתה ב$ 

(נא לא לשלוח מתחת לגיל זה או אחי� �טני�)

על הילדי� להגיע בזמ� 
"יונה טל$ 9761824

9765025�רינת הספרנית טל$ 
הערה: לפעילות ליו� הפתיחה יו� שלישי כל משתת( 

"רי� לה"טייד בכובע, (כל כובע שיש לכ� בבית)

ÌÎÏ ÌÈÎÁÓ ÌÈ˘‚ÙÓ ÔÂ„ÚÂÓ È¯·Á ° ÌÈ¯˜È ÌÈ„ÏÈ
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תל עזקה                      
רפי חתוכה: כתבוערך , ליקט                     

, ָעֵרי ְיהּוָדה-ְוַעל ָּכל, ְירּוָׁשַלִם-ִנְלָחִמים ַעל, ָּבֶבל-ְוֵחיל ֶמֶלְך
, ִּכי ֵהָּנה ִנְׁשֲארּו ְּבָעֵרי ְיהּוָדה, ֲעֵזָקה-ְוֶאל, ָלִכיׁש- ֶאל :ַהּנֹוָתרֹות

]ז,ירמיהו לד[.ָעֵרי ִמְבָצר

יחלו  שלושת ,  ז      בתמוז"בי
, "  בין  המצרים"השבועות  של  

  כימי מקדמא  דנא  הידועים  
פורענות 
.לישראל

  תענית[המשנה  
:מספרת] ו,ד
חמישה  דברים "

אירעו  את 
אבותינו  בשבעה 

,עשר בתמוז
וחמשה  בתשעה 

בשבעה   :באב
עשר  בתמוז 
 נשתברו  הלוחות
,  ובטל  התמיד
, והובקעה  העיר

ושרף  אפוסטמוס 
, את  התורה

.והעמיד צלם בהיכל
בתשעה  באב  נגזר  על  אבותינו 

שלא  יכנסו 
וחרב  הבית ,לארץ

,  בראשונה    ובשניה
,  ונלכדה  ביתר

.  "ונחרשה העיר

ליחד ,  מצאתי  לנכון
, תל  עזקהל  זו  כתבה

עליו אתר  ש
ובסביבתו  היתה 
אחת  מערי  יהודה 

 החורבןהידועות  ש
.לא פסח עליה

היתה  עיר –  עזקה 
חשובה מבצר  

כבשה ביהודה  ונ
. י  מלך  בבל"ע

חורבנה  בשר  את 
לים  ואת חורבן  ירוש

גלות  הבית 
 . גלות בבל-הראשון

על ,    בעמק  האלהשכנה    עזקה
  תצפית   ישומפסגתתל  גבוה  ש

  ועל ,מרהיבה  על  עמק  האלה
בין  ישראל היה  אתר  הקרב  ש

 .בין  דוד  וגוליתו,  והפלשתים

  על  צומת  דרכים שכנה  עזקה
. ומכאן  חשיבותה,  עתיקות

הדרך  האחת  עברה  ממזרח 

   מן ,    לאורך  נחל  האלה  -למערב  
  הדרך  השניה .הים    אל  ההר  

ברה  את יעברה  מצפון  לדרום  וח
  ובית   עזקה      עםאשקלון  ולכיש

–  עד  מעלה  בית  חורון  ,שמש
  באזור  גבעון ,בואך  גב  ההר

.המקראית
הפסוק  מירמיהו  המצוטט 

מספר  על ,  בראש  הכתבה

נבוכדנצאר  מלך מלחמתו  של  
לאחר .    לכיבוש  ארץ  יהודהבבל

, ידיו  שכל  ערי  יהודה  נפלו  ב
נותרו  רק 

לכיש ,  ירושלים
 ירושלים.  ועזקה

אך ,  נפלה  אחרונה
לא  ידענו  מי 
משתי  ערי  יהודה 
הנותרות  נפלה 

או   לכיש  ?  קודם  
?עזקה 

המידע  החסר 
, נמצא,  במקרא

בחפירות 
ארכיאולוגיות 

העיר שנעשו  בתל  
לכיש

 הנמצא,  
קילומטרים 

 .  עזקהתלמדרום  ל    אחדים  
שנבנה  כנראה   ,בבית  שער  קטן

בתקופת  המלך 
  סמוך  לשער ,חזקיהו
מצא   ,החיצון

אולוג יהארכ
 21סטארקי  כ  

 =(  'אוסטרקונים'
  ועליהם ,)חרסים
אשר  קיבלו ,  כתובות

מכתבי "את  השם  
 'על  חרס  מס.  "לכיש

: כתוב נמצא , 4
כי  אל   ,עויד..."  

 משואות  לכיש
נחנו  שומרים ]א[

ככל  האותות 
, דוניאשר  נתן  א

כי  לא  נראה  את 
. "עזקה

   אדם  בשם על  ידי המכתב  נכתב  
שעל  פי  דעת החוקרים ,  הושעיה

-מוצב"מפקד    ,כנראההיה
שישב    מחוץ  ללכיש "  חוץ

 ,ודיווח  למפקדו  שישב  בלכיש
  עוד יניםמבחאינם    אנשיוכי  

2008 -תמר הירדני: צלמה.                   תל עזקה

תל עזקהמזרח מתצפית ל'  מפגשים '  חוג-מטיילי חשמונאים
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ולכן ,  במשואות  האש  של  עזקה
עם רק  הוא  שומר  על  קשר  עין  

.לכישמשואות 
 -כנראהש  ;רהדב משמעות  

סמוך  לכתיבת  המכתב  נפלה 
אגרת .  עזקה  בידי  חיל  מלך  בבל

  את ,בימינו,  נתנהזו  היא  ש
ליער "  יער  משואה"השם  

 ,שניטע  בין  עזקה  לתל  לכיש
הנקרא   אש-מצפה  בתוכו  וש

מכאן  גם   ."מצפה  משואה"
  למעברת  עולים ןתישנהשם  

  בחבל 50-שהוקמה  בשנות  ה
 . "מעברת משואה ":עדולם

במקומות כרת  במקרא  עזקה  נז
: מסופר  יהושע  בספר.  אחדים

ֵהם ,  ַוְיִהי  ְּבֻנָסם  ִמְּפֵני  ִיְׂשָרֵאל"
  ִהְׁשִליְך '  ה-  ַו,חֹורֹן-ְּבמֹוַרד  ֵּבית

-ֲעֵליֶהם  ֲאָבִנים  ְּגדֹלֹות  ִמן
-ֲאֶׁשר,  ַרִּבים.  ֲעֵזָקה-ַהָּׁשַמִים  ַעד

ֵמֲאֶׁשר  ָהְרגּו ,  ֵמתּו  ְּבַאְבֵני  ַהָּבָרד
 ...".ֶּבָחֶרב,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני

).יא,י,יהושע(

להציל ,   יהושע  חש  לעזרת  גבעון
את  יושביה  מחמשת  מלכי 

שחברו  יחד  לתקוף  את ,  האמורי
שכרתה  ברית  עם  בני ,  גבעון

מן ,  לילה  ,לההוא  ע.  ישראל
חסם  את ,  הגלגל  אל  במת  ההר

לעבר ;  לדרום,  צירי  התנועה
ותקף ,  ירושלים  וחברון

הללו .  םבהפתעה  את  האמוריי
במורד  מעלה   ,    להמלטואלצנ

.   )  443תוואי  כביש  (בית  חורון  
-באיזור  מכבים,בקצה  המורד

 ו כיוון  ונסשינו      הם  ,בית  סירה
דרומה    לעבר  בית 

 , ירמות,  שמש  
.עזקהו

 סייעו מן  השמים  
' ה-ו  ,במרדף  זה

עליהם אבנים שליך ה
מה  טיבן .  מן  השמים

על ?  של  אבנים  אלה  
 .ברד:  פי  המקרא

פ  הגמרא "ע
]  : א"נד  ע,ברכות[

ומי ,  אבני  אלגביש
שרואה  אותן  במורד 

צריך "בית  חורון  
שיתן  הודאה  ושבח 

חקרב   ".לפני  המקום
בין  דוד  וגולית    הינו 
מן  הקרבות 

המפורסמים 

קרב .  יה  היסטורב
התרחש  בעמק זה  

 סמוך,  האלה  
על     .לעזקה

ערכות יהה
הכתוב למלחמה  זו  

ַוַּיַאְספּו "  :מספר
ְפִלְׁשִּתים  ֶאת 

, ַמֲחֵניֶהם  ַלִּמְלָחָמה
ַוֵּיָאְספּו  ׂשֹכֹה  ֲאֶׁשר 

ַוַּיֲחנּו  ֵּבין ,  ִליהּוָדה
 ".ׂשֹוכֹה  ּוֵבין  ֲעֵזָקה  ְּבֶאֶפס  ַּדִּמים

.)1,יז,שמואל א(

 ברבבותיהם    נאספו פלישתים
על  שרשרת  הגבעות  שמדרום 

וצבא  שאול  תפס ,  לעמק  האלה
את  כל  רכס  הגבעות  מצפון 

 -ערוץ  נחל  האלה  .  לעמק
שממנו  לקח  דוד  את  חלוקי 

ושאחד  מהם  הוטבע ,  הנחל
 –במצחו  של  הערל  הפלישתי  

.עובר למרגלות תל עזקה

המבקר  בתל 
יוכל ,  עזקה

 לראות
במעלה 

 –הדרך  
ן לוחות  אב

ועליהם 
חקוקים 

ך "פסוקי  תנ
המספרים 

את  סיפור 
של ,  הקרב

. דוד  וגולית
חפירות 

רכאולוגיות א
שנעשו  בתל 
בסוף  המאה 

גילו  את  שרידי  חומות   19-ה
כן  מערות ו,  ומגדליה  העיר  

 ,קבורה  מהתקופה  הרומית
מחילות  מסתור  מתקופת  מרד ו

במידרון שנמצאות  ,  אבר  כוכב
בחניון .  של  תל  עזקה  המזרחי  

 קה    שוחזרה  מערכת  בור עז
בכלל  זה  גם  התעלות ו,  מים

 .המובילות את מי הגשם לבור
התגלו  שרידי בנוסף  לכך   

האלף (מצודה  מתקופת  המלוכה  
שרידי ,  )הראשון  לפני  הספירה
  שכולם ,חומה  ומיבנים  שונים
בהתאם ,  כוסו  בתום  החפירה

.מני'לחוק העות

תל  עזקה  ידוע  גם  בשמו  הנוסף  
ובערבית  הוא ´´  תל  זכריה´´

 ".תל זכאריה"מכונה בשם 
לאחר "  שיבת  ציון"בתקופת  
שבו  שבי  ציון  לעריהם גלות  בבל  

גם ,  ולאחוזותיהם  ובכלל  זאת
: לישובים  שבאזור  ככתוב

.  ּוְבַיְרמּות,  ּוְבֵעין  ִרּמֹון  ּוְבָצְרָעה"
ָלִכיׁש ,  ְוַחְצֵריֶהם,  ל  ָזנַֹח  ֲעֻדָּלם

 .."ֲעֵזָקה ּוְבנֶֹתיָה, ּוְׂשדֶֹתיָה

פארק תל  עזקה  הינו  חלק  מ
שוכן  בליבה  של הבריטניה  

על  פני  גבעות ,  שפלת  יהודה
עטורות  ביערות  נטועים 

הפארק   .ובחורשים  טבעיים

,   דונם40,000  -משתרע  על  פני  כ
  יער –ובו  יחידות  נוף  מגוונות  

אזורי ,  חורש  טבעי,  נטע  אדם
בוסתנים  ושרידי ,  מרעה

הפארק  הוקם   .חקלאות  עתיקה
ל  בסיוע  קהילת  יהודי "  קקי"ע

. בריטניה ומכאן שמו

  הדרך ?לתל  עזקהנגיע  איך  
המומלצת  למי  שבא 

   לנסוע:היאמחשמונאים  
דרך ,  לכיוון  בית  שמש

לחלוף  על  פני ,  שער  הגיא
,   מטרים600-כפר  זכריה  כ

.עד לצומת עזקה

  פונים , בצומת
 1.5ואחרי  ,  מערבה/ימינה

פונים ,  ערך  ב,מ"ק
לשער   ,דרומה/  שמאלה

הצפוני  של  פארק 
  הכביש  מטפס .בריטניה

  בקצה  המעלה  יש .במעלה
צפונה  עד /  שמאלהפניה  

טיול .  חניון  תל  עזקה
.נעים

  :תגובותל
R040@012.net.il

תל עזקהעל'   מפגשים' חוג-מטיילי חשמונאים

 מתנשא על סביבתו–תל עזקה
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להולדת ב�/בת
לשירה ונפתלי ו�סלר להולדת הב�

לטלי ויניב רובי� להולדת הב�

להולדת הנכד/ה
ושלו�  ליו�רה  ב�  הנכד  להולדת  סבתו  ומשה  לחנה 

חבשוש
למרי� וי"ח� פישר להולדת הנכדה בת לאילנה ומאיר 

דינר

להולדת ני�/ה
לורדה חיה �ראוס �אופמ� להולדת הנינה בת להיר"ת 

ואוהד פלדמ� ולהולדת הני� ב� ליו�רה ושלו� חבשוש

לבנות מ$ווה
דניאלה אהרו�

אסתי גלבנד
רינת הולנדר

הילה ויזל
אלישבע נובי�

אביטל סימ�יס
אמונה פז

123456

78

1011

12

13141516

17

181920

2122

לבני מ$ווה
ישי יששכר ב� דוד

שלו� יהודה הורובי)
נתנאל למפל

עומרי רוזנפלד
בנימי� שול)

לאירוסי�
לנעמי ושלו� דורי על אירוסי הב� משה 

לנשואי�
ליוסי ואסתר אייזי�ובי) לרגל נשואי הב� אריאל

לחני ושו�י סלה  לרגל נשואי הבת עדי
                            לרגל נשואי הב� "חי

לנעמי ושלו� דורי לרגל נשואי  הב� תומר
למש$ "ו�ר לרגל נושאי הב� יונה

תנחומי�
לדוד כה� במות אחיו

לסיגל ע�ני� במות אביה
לתמי תנעמי במות אביה

מעיי� רוזנפלד
הדר ריבלי�

איילת רוטר
מיכל רובי�

ירדנה רי"מ�

לכל ישוב יש ש� (עבור המתכנני� טיולי� בחופשה)
איזה שמות מענייני� יש לישובי� באר)! לכל פתרו� יש שני רמזי�, אחד לישוב ע"מו ואחד למילה מאחרי הש�

מאוזן: 1 ישוב שהוא גם נווה צוף ** צור. אבן- אש
4 עיר טרייה ליד כפר סבא 

7 קיבוץ ליד גבול מצרים ** עץ תמר
8 ציון ** עיר שלום

10 התנחלות מזרח לאריאל ע"ש רחל דרוק ורחל וייס
11 קיבוץ ליד ק' שמונה ** עשב טיבול וראש ממשלה לשעבר

13 ישוב בגליל העליון, בו יש פסל 'האריה השואג' (2.2)
15 עיר האבות

18 עיר ליד זכרון יעקב ע"ש אדמונד דה רוטשילד
19  - תקווה, אם המושבות ** כניסה

21 ישוב ליד אשקלון ** אביה תפוז או אתרוג? (3,2) 
22 הקיבוץ הראשון **  חיטה של הקב"ה

מאונך:  1 כפר ---  ליד נמל התעופה** חכמה בינה דעת
2 ישוב ליד אופקים ** דרך, נתיב

3 מושב ליד כפר סבא ** הענפים של חן (3,3)
4  מכתש ומצפה בנגב

5 מושב (וישיבת בנ"ע) על כביש 40 ** ירשים
6 רכס בגליל העליון, מקום קבורתו של רשב"י (5,2)

10 שכונה עשירה בצפון ת"א, (גימל?) (4,3)
12 מושב מזרח לעכו ע"ש נשיא שבט אשר (במדבר, ל"ד כ"ז)

14 קיבוץ על גבול לבנון** דקר, סיף (+ה)
16 מושב ליד הרצליה ** זיק, שביב (+ ון)

17 חוף נפרד (ובית מלון) ליד הכנרת 

20 פרדס – ע"ש אמו של שמואל הנביא?

פתרונות ליהודית פרידמ�
 judyfreedman@gmail.com   רח$ הגפ� 20

כל הכבוד לספיד טביב שגילה
"אחי� + שומ� = חשמונאי�". גשי למזכירות ל�בל פרס


