גליו מספר

פרשת מסעי
א Ʌמנח אב תשס"ח
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מאת מרא דאתרא הרב איתמר אורב
המגיד מדובנא ,ר Ʌיע"ב ,היה נוהג לבוא אל הגאו
מווילנא ,הידוע בכינויו הגר"א )הגאו ר Ʌאליהו(.
כידוע ,הגר"א שלט באופ מדהי בכל מ",ועות התורה
ומלבד כישרונותיו הנדירי הייתה התמדתו בתורה בלתי
נתפסת.
פע אחת ,העיר המגיד מדובנא לגר"א הערה מעניינת:
"זאת לא חכמה שאתה כזה גאו שכ אינ -זז מארבע
אמות של תורה" .השיב הגאו החסיד האמיתי למגיד:
"לא מ,אתי בכל התורה שבאנו לעול הזה לעשות
חוכמות" .יש בתשובתו של הגר"א מסר רב משמעות .אנו
דולי ומבררי את דר -חיינו ואורחותינו לא לפי אופנות
חולפות ,לא על סמ -רעיונות ואידיאולוגיות עוברות
ואפילו לא על פי חידושי משוני ומוזרי בדרכה של
תורה.
מפורסמת התנגדותו הת"יפה לסטייה מדרכה המרכזית
של התורה .מור Ʌהרב ,בי יהודה הכה "ו" ז",ל באר את
עו,מת התנגדותו של הגאו לתנועת החסידות מיסודו של
הבעש"ט .וכ -פרש "דרכה המרכזית של התורה בישראל
מבוססת על שלושה מרכזי חיי א.תלמוד תורה .ב.כלל
ישראל .ג.דרכי השכל וההיגיו" .החסידות ניסתה
להעמיד את מרכז היהדות על שלושה בסיסי חשובי

אמרו חכמי :משנכנס אב ממעטי בשמחה .בעבר ,נמנה
חודש אב בי החודשי הטובי ,חודש של ב,יר ענבי
וביכורי פירות האר& .אול במרו,ת הדורות אירעו ,רות
וייסורי רבי לע ישראל :נגזר על אבותינו שלא יכנסו
לאר& ישראל ,חרב בית המ"דש הראשו והשני ,נפלה
ביתר ונחרשה ירושלי לאחר החורב .לאחר מאות שני
גורשו היהודי מספרד ול,ערנו לפני שלוש שני ג אנו
חווינו גירוש מ,ער של יהודי מחבל גוש "טי.
חודש אב הפ -להיות חודש של אבל ויגו.
אבל ג בחודש אב יש יו שנהוגי לשמח איש את רעהו:
ט"ו באב ,הנ"רא חג האהבה .בו כולנו נז""י לתת ול"בל
אהבה מהמשפחה ,מהחברי ומכלל התושבי.
בגיליו הנמ,א בידכ תוכלו להתרש על הנעשה ביישוב
ולעדכ אתכ על מספר נושאי ,ובי היתר :ביטחו
התושבי ,המדאיג את כולנו .יש הרבה אי ש"ט מסביב
יישובינו הנגר ע"י שכינינו אשר גורמי לנו הרבה
נז"י והפרעות .כל שבוע מתרחשי ,זה כבר מספר
חודשי ,זרי"ת אבני ,שריפות נ"ודתיות וכו .Ʌישנ
תושבי ששואלי את ע,מ :הא אנחנו כל כ -רשלני
שלא עושי מספי" כדי שיפסי"ו לת"ו אותנו? הרבה
מכתבי הופ,ו בדואר אל"טרוני המב"שי מהוועד,
המשטרה ו,ה"ל לשמור על התושבי ולהפסי" הפעילות
הרשלנית של תושבי הכפרי הסמוכי ליישוב .נ"ווה
לראות בהפס"ת ההפרעות האלו ושנוכל לחיות בש"ט
ובשלווה.
מהוועד נמסר למערכת העיתו שישנ נושאי המטופלי
על יד :שירותי הדואר ישופרו בעתיד ה"רוב ,הוזמ
מת" לאיסו ב"בו"י מפלסטי" שיו,ב על יד המרכז
המסחרי ,מות" בימי אלה שער אל"טרוני ,הוש"עה
עבודה רבה לשיפור חזית המרכז המסחרי והתחיל לפעול
סופר חדש .כמו כ ,נמ,אה בשלבי מת"דמי ה"מת
הכיכר השנייה בכניסה ליישוב והוזמ שילוט לרחובות
היישוב.
בגיליו הבא תוכלו למ,וא דיווח מלא על כל הנעשה ע"י
הוועד המ"ומי ותת/ועדות בפירוט רב.
הגיליו הבא י,א לאור ל"ראת שנת תשס"ט.
חברי המערכת מאחלי לכ חופשה נעימה ולכל
התלמידי התחלת שנת לימודי פורייה.
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א -לא המרכזיי :א.תפילה .ב.פרט .ג.רגש ושמחה .על
הניסיו להטות את רוח של ישראל מעי"ר חייו י,א
הגר"א למאב" חרי ע"מ להעמיד התורה על מכונה.
בעל ערו -השולח שהיה בידידות וב"שר ע בעל ה,מח
,ד" ,אחד מגדולי אדמורי חב"ד ,סיפר שבעל ה,מח ,ד"
אמר לו שהתנגדותו של הגר"א העמידה את החסידות על
מ"ומה הראוי והנכו.
הגר"א ותלמידיו כמו הבעש"ט ותלמידיו סללו במסירות
נפש את הדר -לישוב אר& ישראל .לפני מאות שני
בתנאי "שי ונוראי עלו תלמידי הבעש"ט ותלמידי
הגר"א לאר& ישראל הרחיבו וביססו את הישוב היהודי
שהיה "ט ומ,ומ .,תנועות עליה אלו מהוות את תחילת
,מיחת הגאולה האחרונה שאנו שרויי בה.
כמו שתיארנו ,היה הגר"א כל כולו תורה ובעל התניא ,רɅ
שלמה זלמ מלאדי יו,ר תנועת חב"ד שהיה ענ" א הוא
בכל התורה ,כינה את ר Ʌאליהו בתואר הנעלה "הגאו
החסיד" .אותו גאו חסיד שהיה כל כולו תורה הסביר את
המשנה בסו מסכת אבות באופ מזעזע .כתוב במשנה:
"שיבנה ביהמ"" ות חל"נו בתורת "-שאל הגר"א:
"הא בזמ שאי ביהמ"" אי תורה ואפילו לא חל" של
תורה?" ונוסי אנו ונשאל הא הגר"א ,הבעש"ט ,אור
החיי ה"דוש ה אינ תורה? הגר"א הביא את הפסו"
במגילת איכה "מלכה ושריה בגויי אי תורה" .הנביא
ירמיה לימדנו שכל דבריו אמת .כשע ישראל אינו באר,ו,
כשאי מל -בשלמות המ"דש אכ אי תורה.
נתפלל ונעשה ובע"ה ג נזכה "יהי ר,ו מלפני -ה Ʌאלו"ינו
ואלו"י אבותינו שיבנה ביהמ"" במהרה בימינו ת חל"נו
בתורת."-
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הספר :האי של סופיה
הסופרת :וי"טוריה היסלופ
ספר על חולי ,רעת שנשלחי לבידוד
לא ליד כרתי.
מי איש האספ"ה שלה? אי -ה
מנהלי את חייה? אי -מגיבי
האנשי הבריאי אליה?
מה "ורה באי כרתי? "ראו ותדעו את העלילה
כתיבה נפלאה
שווה "ריאה

הספר :אנפה לבנה
הסופרת :אטנה כלב%בר!ובי$
ספר על האר& שלנו .כל הסיפור
המורכב הזה הגיע בע"בות פיגוע שבו
יש הרוגי ופ,ועי.
יש אסונות שגורמי להרס טוטלי של
משפחות ,בתי מלאי שמחה הופכי
לבתי רי"י ומפוזרי ,והנה פה ראש משפחה שמחליט
לשמור על ביתו ולשמור על משפחתו כמשפחה אחת
חמה .משפחה ששומרת על "שר בי אישי חז" ביותר,
משפחה שעו"בת אחרי בת גדולה בש אור ,שמתפללת
כל בו"ר על שפת הכנרת ומרגישה שהיא נמ,את בבית
הכנסת הגדול של המ"ו.
משפחה שבה הסבתא אומרת וחוזרת ואומרת "המאמ
הגדול ,כש שהוא מבר -על הטוב ה כ -הוא מבר -על
הרעה".
ויש עוד דמויות נוספות כאלו שיודעות להחזיר את
האביב לליבות האנשי שבמשפחה.
וכמוב....יש ג הפתעה בסו הספר.
שווה "ריאה.

לשרה טאניס
חומר לה!לדה
בפ"ס ,9791428 :טל9760771:Ʌ
חברי המערכת :ד"ר שרה טאניס,
אביגיל כתב אמת ,יהודית פרידמ
ד"ר שרה טאניס
עריכה:
יהודית פרידמ
חידו:
בדי!ה לשונית :אביגיל כתב אמת ורפי חתוכה
אילה רבלי
תרגו:
גרפי!ה והדפסה :דפוס מונוליי
מזכירות היישוב
פרסי:
כתובת האתר של היישוב http://rammod.net

הספר אמא מתגעגעת למילי
הסופר :דודו בוסי
לאחר  14שנות ע"רות נולד בנ
עובדיה .אימא ,אבא וילד מספרי את
סיפור חייה ,כל אחד מספר באופ
ע,מאי מנ"ודת מבטו האישית.
סיפור על עולי מעיר" ,על ילדות
מגוננת של עובדיה ,על ניסיונות הב והמשפחה להשתלב
בחברה הישראלית .על בחירת הב לנסוע לגרמניה ועל
חזרתו לאר& .בר"ע כמוב סיפורי של ההורי ,ה"שיי
בזוגיות שלה ,מנטלות ערבית ו"שיי פרנסה ,ועוד...
ספר מעניי

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

מכירת רכב
חדש  +יד שנייה
הסדרי תשלומי עד  100אחוז  +אחריות מלאה
נית ל"בל רשימת ממלי,י מהישוב

סני מודיעי
08%9750555

סני נתניה
09%8621936
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מאת שרה טאניס
לאחר "יו ראיונות למספר לא "ט
של מועמדי לתפ"יד רכז הנוער
. נבחר מר יהודה אטיאס,היישובי
מערכת "חדשמונאי" "יימה אתו ראיו
,הכרות שבו סיפר על עברו ועל ניסיונו
על הפעילות שכבר הספי" ל"יי ועל
רעיונותיו לפעולות בעתיד ב"רב הנוער
.הנפלא שלנו
.מו, ב"שנו מיהודה לספר לנו על ע,ראשית
2 / נשוי ואב ל, שני4  תושב היישוב מעל,32  אני ב:תשובה
ברתי, , בוגר ישיבת הסדר מעלות, בוגר בני ע"יבא.ילדי
" בנוס אני פרמדי.ניסיו בהדרכת נוער וניהלתי "ייטנות
.במג דוד אדו
? מה ה התכניות לתפ"יד החדש:שאלה
 להכיר את,ה להגיע לכל הנוער, בשלב הראשו אני רו:תשובה
 אני שוא לאחד את נוער דוברי האנגלית ע דוברי.כול
 כפי שה "יימות, ות נבדלות, כדי שלא תהיינה "בו,העברית
ה לה"י בעתיד ה"רוב, אחד הפרוי"טי שאני רו.עכשיו
הוא פרוי"ט המבוסס על התנדבות של הורי ע הנוער למע
. למשל איסו מזו וחלו"תו לנז""י,ה"הילה
 מיד ע כניסתי לתפ"יד ארגנתי מסיבת עונג,בתחלת חודש יולי
 כמו כ באחד הערבי. בה השתתפו נערי ונערות רבי,שבת
 ע ליווי,פתחנו בית "פה המיועד להורי ולנוער באול יפה
 לאירוע.ɅשמיניסטיɅ כשארגו הערב היה באחריות ה,מוזי"לי
: וזה המ"ו להודות למתנדבי,הגיעו כמה עשרות בני נוער
 כמו כ תודה שי. ישראל לוי ואמיתי אדלר,דביר הולנדר
שסייעו בארגו וכ, שמר גולדשמידט ודב ביי"ר,וולהיי
.רות, שסייעו במל- לנעמה זיגדו ואילה אדראי
 בני60 / ובה השתתפו כɅמלווה מלכהɅ בנוס הת"יימה מסיבת
. של"חו חל" בשירה בליווי גיטרות,נוער
- בהמש.כל יו בחודש תמוז הת"יימה פעילות מחו& ליישוב
תופיע תוכנית הפעילויות לחודש אב
? לעתיד- מה ה השאיפות של:שאלה
ה לתת ולתרו ל"הילה ולהגיע לשיתו, אני רו:תשובה
 זה המ"ו לאחל.פעולה מלא בי הורי ובני נוער לטובת כולנו
 אנו מבטיחי שבכל גיליו תפורס.לחה רבה ליהודה,ה
תוכנית הפעילויות לחודש הבא כדי שתוכלו לתכנ את זמנכ
.הפנוי ותוכלו להשתת וליהנות מהפעילות המשותפת

A unique technique for analyzing the function of
microRNAs developed by a Hebrew University of
Jerusalem doctoral student has led to the discovery
of a new mechanism by which viruses evade the
human immune system. This discovery has important
implications for human intervention in the battle
between viruses and humans.
For her work in this field, Naama Elefant, a student
of Prof. Hanah Margalit of the Faculty of Medicine
at the Hebrew University and an Azrieli fellow, was
named one of this year's winners of the Barenholz
Prizes for Creativity and Originality in Applied
Computer Science and Computational Biology. The
prizes were awarded on June 4 during the 71st meeting
of the Hebrew University Board of Governors. This
discovery also was declared by the magazine Nature
Medicine as "one of the ten notable advances of the
year 2007."
MicroRNA genes are a class of very tiny genes found
in a variety of organisms. First discovered in 1993 and
at the time considered relatively unimportant, they are
now recognized as major players in diverse biological
processes.
MicroRNAs are important regulators of protein
production. Proteins, the building blocks of the cell,
must be produced precisely at the right time and place.
MicroRNAs specifically latch on to other genes (their
targets) and inhibit the production of the protein
products of these genes. Hundreds of microRNAs
have already been discovered, but the identity of their
target genes remains mostly unknown and presents a
great challenge in the field.
Elefant developed a computer algorithm that predicts
the targets of microRNAs. Her algorithm, named
RepTar, searches the thousands of genes in the
human genome and through sequence, structural and
physical considerations detects matches to hundreds
of microRNAs.

system. This study showed for the first time that
a viral microRNA inhibits the activity of a gene of
the human immune system, placing microRNAs as
important players in the battle between viruses and
humans.

The uniqueness of this technique allowed her
to research an interesting group of microRNAs
originating in viruses. The presence of microRNAs in
viruses raised the intriguing possibility that upon viral
infection of a host cell, the virus may use microRNAs
as weapons in its battle against the host, inhibiting the
production of important host proteins.

The discovery holds promising therapeutic
implications. It opens a new direction for anti-viral
therapy aimed at inhibiting the viral microRNA, and
it introduces a possible means to suppress the immune
system in autoimmune diseases and transplantations
by developing synthetic microRNAs that will mimic
the action of natural microRNAs.

Indeed, Elefant's algorithm predicted that an
immune system protein, essential for the immune
system's response against viruses, is inhibited by a
viral microRNA. This prediction was confirmed
in collaboration with the laboratory of Prof. Ofer
Mandelboim of the Hebrew University Faculty of
Medicine, who demonstrated experimentally that
the microRNA aids the virus in evading the immune

The Barenholz Prize is named for its donor, Yehezkel
Barenholz, the Dr. Daniel G. Miller Professor of
Cancer Research at the Hebrew University-Hadassah
Medical School.
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הפעילה
אלפנט
האלגורית
את
מול"ולות
על
של
המי"רו/רנɅɅא
ואמנ,
וירוסי,
ניבא
האלגורית
שיי,ור חלבו חשוב
במערכת החיסונית
מעוכב עɅɅי מי"רו/
רנɅɅא של הווירוס.
תחזית זו נבד"ה בסדרת ניסויי שערכו פרופ Ʌעופר
מנדלבוי מהפ"ולטה לרפואה באוניברסיטה העברית
והדו"טורנטית שלו ,נוע שטר/גינוסר ,ונמ,אה
מדוי"ת .הניסויי הראו כי אכ הווירוס משתמש
במי"רו/רנɅɅא להורדת פעילות המערכת החיסונית ובכ-
מעלה את הסיכוי שלו לשרוד .לדברי אלפנטɅɅ ,תגלית זו
מ,יבה את המי"רו/רנɅɅא הוויראלי כשח" חשוב ב"רב
המתמש -בי בני/אד לווירוסי.ɅɅ

מדובר אוניברסיטה עברית על נעמה אלפנט
חו"רת ,עירה מהאוניברסיטה העברית פיתחה כלי
חישובי שהוביל לגילוי מנגנו חדש להתחמ"ות וירוסי
מהמערכת החיסונית
נעמה אלפנט במעבדתה .אחת התגליות החשובות של
השנה ),ילו :ששו תיר(
טכני"ה חישובית ייחודית שפותחה עɅɅי דו"טורנטית
מהאוניברסיטה העברית ,הובילה לגילוי מנגנו
באמ,עותו וירוסי מתחמ"י מהמערכת החיסונית.
התגלית ,שהוכרזה עɅɅי כתב/העת ɅɅNature MedicineɅɅ
כɅɅאחת התגליות החשובות של  ,ɅɅ7002טומנת בחובה
יישומי חשובי כמו כיוו חדש לטיפול אנטי/
ויראלי או אפשרות לדיכוי המערכת/החיסונית
של חולי במחלות אוטו/אימוניות ומושתלי.
בזכות עבודתה בתחו/מח"ר זה" ,יבלה לאחרונה
הדו"טורנטית נעמה אלפנט ,תלמידתה של פרופɅ
חנה מרגלית מהפ"ולטה לרפואה באוניברסיטה
העברית ועמיתת תוכנית עזריאלי ,את פרס ברנהול&
לי,ירתיות ומ"וריות במדע יישומי .הפרס ,שנ"רא
עɅɅש פרופ Ʌיחז"אל ברנהול& מהמכו לח"ר הסרט
בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית,
הוענ" לה ולחו"רי נוספי בט"ס במסגרת המושב
ה 17/של חבר הנאמני של האוניברסיטה העברית.

" 03%07/08ורס כיבוי בעופרה )ההרשמה נסגרה(
סרט על גירוש מגוש "טי  /משח!
03/08
ביתי
 04%06%07/08בערב תופעל במועדו מסעדה חלבית
לכל היישוב
11/08
אירוע מרכזי ל,יו הגירוש  -פרטי
בעיתונות
 12%13/08טיול לרמת הגול לבוגרי כיתות ט,Ʌי Ʌוי"א
ה,גה של עיוורי וחרשי ביפו "לא
14/08
על הלח לבדו" פרטי א,ל רכז הנוער  -פתוח ג
למבוגרי.
שפיי לבנות ,שחייה לילית  33 -ש"ח +
18/08
הסעה.
21/08
בית "פה ומאפה במועדו הנוער
שפיי לבני ,שחייה לילית/
25/08
 33ש"ח  +הסעה.
26/08
סופרלנד  + 533 -הסעה.
בית "פה ומאפה במועדו הנוער.
27/08
הפנינג סו ה"י&  -פרטי בדואר
31/08
ובלוחות המודעות.

מח"רה של אלפנט ,שנעשה בשיתו ע דɅɅר יעל
אלטוביה מהפ"ולטה לרפואה באוניברסיטה העברית,
מתמ"ד במול"ולות מי"רו/רנɅɅא ,שה מול"ולות
המשתתפות בב"רת יי,ור החלבוני ,אבני הבניי
של התא האנושי .לדברי אלפנטɅɅ ,מח"רי רבי
עוס"י במול"ולות מי"רו/רנɅɅא ,אול עדיי לא ברור
לגמרי כי,ד ה ממלאות את תפ"יד ,ובאילו גני ה
מעכבות את יי,ור החלבו .ɅɅכדי לענות על שאלות
אלו ,אלפנט פיתחה אלגורית ממוחשב ,המיועד
לחזות על אילו גני פועלות מול"ולות המי"רו/רנɅɅא.
בזמ שאלפנט פיתחה את האלגורית התגלה כי ג
בווירוסי "יימות מול"ולות מי"רו/רנɅɅא .תגלית
זו העלתה באלפנט את ההשערה שווירוסי עלולי
להשתמש במול"ולות אלו נגד חלבוני המערכת
החיסונית של האדɅɅ .לחלבוני המערכת החיסונית
יש תפ"יד חשוב בהגנה על הגו מווירוסי ,ɅɅאומרת
אלפנטɅɅ ,ועכשיו ,כשידענו שהמי"רו/רנɅɅא מעכב את
יי,ור החלבו ושהוא "יי ג בווירוסי ,היה מעניי
לבדו" א הוא משמש לעיכוב החלבוני ,וכ -משבש
את יכולת האד לבלו את המת"פה הוויראלית.ɅɅ

בת!ווה לשיתו ,פעולה פורייה
יהודה טל0577/632682 :Ʌ
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בהלי -מהיר וללא עיכובי כלשה.
עו"ד ני,נה דרש/לייטנר אמרה היו כי "כל עוד נמשכת
השתוללות של Ʌפעילי שלו Ʌזרי בתחומיה של מדינת
ישראל ,מבלי שהמדינה מטפלת בתופעה באמ,עות הכלי
החו"יי העומדי לרשותה ,ובכלל זה ביטול אשרות
הכניסה ורישיונות הישיבה של Ʌפעילי השלו Ʌהזרי
והרח"ת מישראל ל,מיתות  -הרי שהמדינה מפרה את
חובותיה הבסיסיות כלפי אזרחיה ואנשי כוחות הבטחו
שלה ,ופועלת בחוסר סבירות "י,וני .בכוונתנו לפעול
באמ,עי משפטיי ,כולל עתירה לבג" ,,כדי שאזרחי
זרי המגיעי לישראל כדי לסייע לאויב יגורשו מהמדינה
ולא יוכלו לשוב אליה בעתיד .המדינה חייבת לשי "&,
אחת ולתמיד ,לשערורייה בלתי נסבלת זו".
לפרטי נוספי :עו"ד ני-נה דרש%לייטנר ,טל03% :
052%3837020 ,7514175
info@israellawcenter.org

מאת עו"ד ני-נה דרש%לייטנר
ארגו שורת הדי פונה הבו"ר בדרישה
לשר הפני ,מאיר שטרית ,לגרש
מישראל מייד ול,מיתות את "פעילי
השלו" הזרי ,הלו"חי חל" מרכזי
בהתפרעויות ה"שות נגד חיילי ,ה"ל
ולוחמי מג"ב באזור מודיעי )ליד הכפרי בילעי ונעלי(,
במטרה למנוע את השלמת גדר הבטחו באזור רגיש זה,
סמו -לריכוזי האוכלוסייה הגדולי במדינה.
בשנתיי האחרונות ,ובשבועות האחרוני במיוחד,
מ"יימי תושבי ערבי מ"ומיי ,פעילי שמאל רדי"ליי
ו"פעילי שלו" זרי התפרעויות חוזרות ונשנות לאור-
תוואי ה"מת גדר הבטחו ,סמו -לכפר נעלי שליד
חשמונאי ולכפר בילעי שליד מודיעי עילית ,באזור
מודיעי .המשתתפי בהתפרעויות נו"טי אלימות "שה,
מיידי אבני וחפ,י אחרי לעבר אנשי כוחות הבטחו,
ובמספר הזדמנויות א גרמו לפ,יעת של אנשי כוחות
הבטחו.
המשתתפי בהתפרעויות מפריעי לה"מת גדר הבטחו,
פוגעי בגדר ,חותכי אותה ומחבלי בה ,ובכ -מסכני
את חיי אזרחי ישראל ,החשופי לפיגועי טרור דר -הפר,ה
הגדולה ה"יימת בגדר הבטחו באזור מודיעי .לאחרונה
אישרו גורמי ,בא בכירי ,כי המתפרעי מאל,י את
כוחות הבטחו לה",ות כוחות גדולי להתמודדות ע
ההתפרעויות ,ובכ -פוגעי ביכולת להג על אזרחי
המדינה.
"פעילי השלו" הזרי המשתתפי בהתפרעויות ה
בורג מרכזי בהתפרעויות האלימות .ה"פעילי" נכנסי
לישראל באמ,עות אשרות תייר ,לאחר שה מש"רי
בנוגע למטרת בוא לאר& ומ,יגי אותה כבי"ור תיירותי
תמי ,בעוד שמטרת האמיתית היא לחבל בה"מת
גדר הבטחו באמ,עי אלימי .ה"פעילי" הזרי ה
פרובו"טורי מ",ועיי ועברייני חסרי מע,ורי,
המזדהי בגלוי ע הגרועי שבאויבי ישראל ומגיעי
לישראל על מנת לסייע לאויביה בדרכי בלתי חו"יות
 בי היתר בדר -של השתתפות בהתפרעויות ,הסתתוהתססת התושבי המ"ומיי וא תו -שימוש באלימות
נגד אנשי כוחות הבטחו .חל" מהפעילי הזרי נכנסי
לאר& שוב ושוב ,ומשתתפי בכל "גיחה" לישראל במספר
רב של התפרעויות.
במכתב לשר הפני טוע ארגו שורת הדי כי לאזרחי
זרי אי זכות אוטומטית להיכנס לישראל ואי לה זכות
להשתת בהפגנות באר& ,ובוודאי שלא בהתפרעויות בלתי
חו"יות .הארגו דורש משר הפני לבטל את אשרות הכניסה
של "פעילי" זרי המגיעי לישראל כדי להפר את החו"
עד כדי סיכו שלו ה,יבור ,או מתו -הזדהות ע האויב,
ולהרחי" מישראל ל,מיתות .כמו כ דורש הארגו משר
הפני לעג הסדר זה בנהלי מנהל האוכלוסי ,כ -שבעתיד
נית יהיה לגרש את ה"פעילי" הזרי מישראל ל,מיתות

מאת דוד רוטר
Our yishuv has been (by no doing of its
own) thrust into the middle of some very
complicated issues over the past several weeks. As a
result, we have been in touch with the various army
units and area commanders in order to maintain
complete control of the situation. We have been
assured that all the proper actions and measures
are being taken, in order to keep the yishuv safe.
The ravshatz (yishuv security officer) is being kept
apprised of any and all potential situations that are
being forecast in our area, and he maintains that he
is getting full co/operation from the army. The army
is well aware of the two incidents that the yishuv
had where outsiders were in close proximity to the
fence (or actually at the fence), and since the second
incident, the army response has been more than
adequate and we believe that they are treating the
yishuv with the proper attention, and that they have
the situation under control. While this is the case,
it is still imperative that all residents of the yishuv
continue to “keep their eyes and ears open" and to
)contact the ravshatz (Zrubavel SharɅabi 057 759 9008
or any of the other emergency numbers immediately
regardless of the time or day, if anything occurs that
appears to be out of the norm.
לאחרונה ,הישוב נ"לע לתו -נסיבות מסובכות ,וע"ב כ,-
אנו נמ,אי ב"שר הדו" ע ה,בא .ה,בא מיודע על כל
ההתרחשויות האחרונות ,ועושה את כל המאמ,י שה
לא יחזרו על ע,מ .הרבש"& מ"בל עדכוני שוטפי
מה,בא ,ומ,יי שיש שיתו פעולה מלא .למרות זאת ,אנו
שבי ומב"שי מכל התושבי להיות ערניי ובמ"רה
שרואי משהו חשוד ,לדווח על כ -מיד לרבש"&( 9008057
- 759זרובבל שרעבי(

8

w w w. m a c c a b i 4 u . c o . i l

9

10

11

12

«

ÊÈ²Á¾±¼°µ¾ÉÈÄÁ¹³µ¾¹¼Éµ³¹·
½¹É²Ä¾²µ·
 ·ÁÉÊ  ¼µ¼°±  · ¹ÀÉ ½µ¹±  ´¶Â±
¼°µ¾ÉÈÄÁ±½¹ÈµÂ¹É´µÉ³·Ê¹  
¹¾¹± ³ÇÊÉ°» ´¹° µ¾¹¹ÇÊ¹½¹ÈµÂ¹É´  °
¶»È¾±   ÊµÂÉ´ ¿¹± ¹ÀÉ
Ê¹ÉÄµ·´Á¹À»´¹±µÉ¹´Á¹Ä´

µÀÊ° µ¹´ °¼É ´¼°¼ ´±µ¸ ÊµÀ¾³¶´ µ¶
¿»É½¹ÈµÂ¹É¼ÃÈ¸Æ´¼½¹À¹¹ÀµÂ¾µ³ÇÊÉ°
´¡² ´±É´É³·´³¹·¹±½¹¼¹·Ê¾µÀ°
½Â¾´ÈÁ ´·µÈÉÈ·°¼³µ³¼É³¨³
¼µ°É
¦³±²¨²££°²££¬¤¦¨

½¹ÈÉÇÊ¾´½¹ÈÊ°¼½¹¹³µ¾¹¼½¹Èµ¹Á½¹¼µ¹¸½¹¹ÇÀÊµÂµ±É¼Ê·°
½´±ÇµÁÂÀÉ½¹À»Ê¼ÈÉÇ½´¼¿¹°É½¹È·°½¹ÈÊ°¼½²µ½¹³¾¼À´½¹°ÉµÀ¼
ÃÈ¸Æ´¼Ê¿¾¶µ¾´¹µÀÄµÃÊÊÉ´¼Ê¿¹¹ÀµÂ¾´¿»±½»±¹¾

½¹ÈµÂ¹É± ´°Èµ´´ ½¹¹ÊÈ±·´ ½¹É²Ä¾´µ ³µ¾¹¼´ ¿¾ ´°À´ ½»¼ Ê·¸±µ¾
±µÉ¹´±ÉµÊ´»µÊ·¹ÄÈ¹ÂÊµ±³ÀÊ´±½¹ÉÂÀ½¹¼µ¹¸½¹Èµ¹Á±´»È³´´µ
 ³±¼±Áµ±µ¸µ°´Êµ¼Â»³± Êµ¼Â¹È¹·¾±½¹¼µ¹¸´

13

שיעור שני10:00%11:10 :
מר,ה :גב Ʌיפית !לימר
נושא :נבואה ונביאי
נביאי רבי "מו לה לישראל .והנבואה ,שמ"ורה אחד
הוא /מדוע עוברת דר -ריבוי של נביאי? מה בי הנביאי
ה"לאסיי ל"ודמיה ולממשיכיה? כי,ד מעו,בות
דמויותיה דר -הסיפורי אודות ובמה נבדלת נבואת?
מדוע ומתי פס"ה הנבואה? הא היא עתידה/יכולה
להתחדש? על שאלות אלו ,ועל מונחי יסוד בנבואה כמו
 /אספ"לריה מאירה ,נבואת ה"דשה ,בני נביאי ,נביאי
ש"ר ועוד נעמוד ב"ורס זה מתו -לימוד המתחיל בסיפורי
הנביאי במ"רא ממשי -בהתייחסות חז"ל לנביאי
ונבואה ומגיע עד לגישת של הוגי ימה"ב והוגי בעת
החדשה לסוגיה מרת"ת ומרכזית זו
שיעור שלישי11:15%12:30 :
מר,ה :טפת הלפרי
נושא :פר!י שלמה ,אחאב אליהו ואלישע תלמידו.
מלכי א א%מלכי ב יג.
בפר"י שלמה נעמוד על ברור ה"דשת הכתוב ,כרבע
מספר מלכי ,לשלמה; ייחוד דמותו ,חוכמתו ומפעלו,
א כ / -כי,ד יתכ שנפל??נעבור לשלושת בתי המלוכה
בישראל /ירבע ,בעשא ואחאב /מה ניסה לחדש כל
Ʌבית ?Ʌנתמ"ד בנביא אליהו המלווה את בית אחאב,
אישיותו מסריו ודרכי פעולתו  /הא ה,ליח? נשווה אותו
לספורי הכתוב על אלישע תלמידו ,נשתדל לעמוד על
הדומה ביניה ועל אישיות ודרכי פעולת השונות.
עלות !ורס ראשו4700:
לשנה!.ורס שני 4650
!ורס שלישי.4500 :
ה"ורס מוכר למורות  ,ל,ור -גמול השתלמות.
פתיחת ה!ורס מותנית במספר הנרשמות.
לפרטי  :תמר רוט 08%9763003
0523%249169
tamirot#EH]HTLQWQHW

מכו תורני לנשי ע"ש שרה בת י-ח! יע!ב
רעננרט
7KH6DGLH5HQQHUW:RPHQ V,QVWLWXWH)RU7RUDK
6WXGLHV

שיעורי שנה"ל תשס"ט מת חשמונאי
לאחר חגי תשרי ,יחודשו השיעורי ב"בית מדרש
לנשי" בבית הכנסת "הרימו"
שיעור ראשו8:30%9:50 :
סמסטר אɅ
מר,ה :ד"ר יעל אריאלי "]//ורס סמסטר א[ נושא:
נהל -ברג"ש  -מתורתו והגותו של הרב שמעו גרשו
רוזנברג )שג"ר(
הרב שג"ר נולד בירושלי בכ"א במרחשוו תש"י ונפטר
בדמי ימיו לפני כשנה בכ"ה בסיוו תשס"ז.
בחייו ובלימודו בי"ש הרב אמת דתית נו"בת .מלבד לימוד
התורה בכל חל"יה היה לימודו "שור באופ הדו" ג
למרחבי אחרי של דעת וחוכמה :פילוסופיה ,פסיכולוגיה,
אנתרופולוגיה ,ספרות עברית וכללית ,שירה ועוד .בהגותו
מנסה לי,ור את החיבור ההכרחי כל כ -בדורנו ובת"ופתנו
בי אתגרי הת"ופה והמדינה לבי התורה כתורת חיי
כשהדגש הוא על רלבנטיות הדברי לאד המאמי
המודרני .בהגותו משו"עי רעיונות ותפיסות חסידיות
)חב"ד ,ברסלב ,איזɅבי,ה( והוא אחד מאלו שהביאו
למהפכת הישיבות הדוגלות בלימוד חסידות ופנימיות.
בשיעור נלמד מתו -ספרי ודרשות הרב שג"ר .אלו מאמרי
ודרשות מרכזיי אשר מגלי את עולמו המחשבתי/
תורני העשיר והמורכב של הרב שג"ר תו -התח"ות אחר
המ"ורות עליה הוא מבסס את דרשותיו כהגות יהודית
פוסט/מודרנית המנסה לי,ור כלי חדשי ול",ת בה
תוכ יש/חדש.
סמסטר ב
שיעור בגמרא -דיני שכני .מסכת בבא מ-יעא.
שיעור ראשו8:30%9:50 :
מר,ה :שרה מלכה איז
Sarah Malka Eisen
Masechet Avot through the lens of Hasidut
A deep and penetrating exploration into Pirkei
Avot- the only tractate in the Mishna dedicated
solely to ethics and character development. We
will start with the world of the Tanaim-the authors
of the Mishna, attempting to understand each
Tana's unique weltenschang as well the context
of who they were and the world in which they
lived. We will then explore the works of Hasidut,
to see how the Hasidic masters interpreted and
reinforced the Tanaim's timeless messages.
Ultimately through our journey, we will uncover
the Mishna's messages that are relevant to us
personally in the modern age.

אביגיל כותב אמת
באמ,ע חודש סיוו הת"יי מפגש מרגש ביותר ע מי
ששרדה את עינויי הנא,י במחנות ריכוז לבית משפחת
ליפשי& .שרה ,ילידת מונ"אטש בהונגריה ,מ,אה את
ע,מה מעורבת במלחמה בשנת  1943כנערה בת  ,16יחד
ע כל משפחתה .הייתה "רב לניסיונות מנגלה במחנה
אושווי& ,וספרה אי -בתו -האווירה האפורה והכואבת
היו שומרות אחת על השניה .אפילו כאשר גילו שאותו
ערב היה חג פורי ,חיל"ו מפרוסת הלח שבידיה כדי
ל"י מ,וות מתנות לאביוני .כיו שרה זכתה לה"י
בית ולגדל בני ובני בני .כפי שהיא מעידה" :זו נ"מתי".
שרה כתבה ספר המסכ עדותה בש "עלי שעלו מ
האפר".
שווה "ריאה!
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מאת בריינה הרטמ
חוגי תשס"ט :בימי אלו אני מנסה לבנות את מערכת
החוגי לשנת הלימודי הבאה .בגלל התכנית תל"
שמתוכננת בביה"ס הממ"ד השנה ייתכ שיש חוגי
שיתחילו ר" אחרי השעה  ,15:30כדי לתת לילדי זמ
לחזור הביתה לאכול ,לנוח ,להכי שיעורי וכו .Ʌיש
חוגי שיתחילו מיד ע סיו הלימודי בשעה 14:30
כמו הישרדות והתעמלות "ר"ע ,כדי שנוכל להכניס את
כל ה"בו,ות .אשתדל לשב& את הכיתות הגבוהות יותר
ל"בו,ות האלו בת"ווה שלה יותר "ל להתמודד ע
השעות.
החוגי שמתוכנני לשנה הבאה ה :התעמלות
נשי ,הישרדות ,התעמלות "ר"ע ,דרמה ,שחמט ,חוג
"כיי לדעת" )חוג על ידע כללי( ,כדורסל בני/בנות,
"טרגל ,גיטרה ,תופי" ,רטה" ,ונג פו ,פלאג פוטבול,
חוג תיאטרו בובות להעשרת השפה העברית )לילדי ג
שהגיעו לאר& בשני האחרונות(...
ייתכ שחל" מהלו"ז לא יהיה סגור עד הו,את החוברת
בתחילת אוגוסט .ת"בלו עדכוני בסו ה"י& .חשוב
שתרשמו כדי שא"בל תמונה כללית של מה שהול-
להיות.
הזמנת כרטיסי :נית להזמי כרטיסי לנחשונית
שיהיו טובי עד סו ה"י& .המחיר ! 20 :לנפש מגיל
שנתיי .כניסה משעה  ,16:00שחייה משפחתית.
עי יעל :ביו ראשו ,ט"ז אב ,16:00/20:00 ,17.8 ,חגיגת
"י& משפחתית במ"ו שכוללת סדנאות מגוונות,רחוב
רומי שמתעורר לחיי ,סיורי מודרכי ,הה,גה "מוריד
הגש" .עלות ! 20 :לנפש ! 100 /למשפחה.
נית להזמי דרכי את כל הכרטיסי הנ"ל עד .4.8
י-יאה לחופשה :אני יו,את לחופשה ב  6.8ואחזור
לעבודה ב  .31.8לא תהיה אפשרות בת"ופה הזאת
להשאיר לי הודעות אז שאלות ובירורי ה"שורי
לחוגי י,טרכו לחכות עד סו החודש.
הסליחה אתכ.
המש -חופש נעי!

מאת שרה ז!ש
יש בכי של אושר  ,בכי של פינו" ,ג בכי של סת ,א-
מנגד יש עוד בכי של ר/ע/ב .כ פשוט רעב,בכי הממיס
כל לב יהודי מול תינו" בוכה למנת "מטרנה" מזינה.
בית התבשיל "המיטיב" ,אשר מספ" עשרות ארוחות
חמות מדי יו לאלמנות ויתומי ומשפחות במ,ו"ה,
לא היה מסוגל לעמוד שאנ מול מ,ב מזעזע של חוסר
אוכל בסיסי לתינו" ,אז החליט ל,את ע פרוי"ט מיוחד
בו לכל תינו" יהיה "מטרנה" .כל אחד ודאי יהיה שמח
להיות שות בחסד נשלב זה שאי כמוהו.
כל עתיד של תינו"ות אלו תלויי ב"מטרנה" שלכ ,לא
מדובר כא על מזו לתינו"ות אלא על כל אור -חייה
של תינו"ות.
בזכות תרומתכ לא יסבלו תינו"ות אלו מתת תזונה,
אשר עלולה לגרו לנז"י בלתי הפיכי לכל אור -חייה
של ילדי אלו .חלו"ת ה"מטרנה" נעשה בכל האר& ע"י
מתנדבי מכל עיר שאוספי ה"ופסאות מבית התבשיל
המיטיב ומחל"י לנז""י.

תרמת ! 5ופסאות "מטרנה" לחודש ואתה זוכה
לאמ $ילד ,שי!בל את מלא הארוחות בזכות!
אי -את יכולי לעזור?
 .1באמ,עות הטלפו; 1/800/20/13/14:
 .2בהפ"דה בבנ" הדואר מ.ח;7121360 .
 .3בהפ"דה בבנ" דיס"ונט מ.ח 880353 .סני ; 064
 .4במעטפות בדואר לכתובת :רח Ʌיחז"אל ,30
ירושלי,ת.ד;50140.
 .5בהוראת "בע;
 .6נית להעביר תרומה במשרדי בכתובת הנ"ל.
מעונייני בפטור מס לפי סעי  ,46נא ל,יי
בתרומתכ.
לפרטי וה,טרפות חייגו  24שעות ביממה לטל:Ʌ
1/800/20/13/14

c_]^WVdc_o[nY
c_Vf[do]W`[f_]p[Yg[db

^*/,'1,3*3,.4b
*,'0/,/-./
˙ÌÈÓÈ‡˙ÓÏ ÌÈ·ÂË ÌÈ‡
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מאת גילה י-ח!
בטבע יש הרבה פתרונות שמשמשי אותנו כבר אלפי
שני .בעבר לא היה סופר פאר או חברות "וסמטי"ה
כמו אסתי לאודר או רבלו .הטבע היה בית המר"חת
והפרפומריה.
השתמשו ב,מחי מרפא .יר"ות ופירות .תבליני שמני
ארומאטיי וכדומה לא ר" לאכילה וריפוי אלא ג
ל,ור -טיפוח הגו והיופי.
דוגמאות" :ליאופטרה היפה בנשי/סמל היופי והפינו".
יופייה הוא כמו שנאמר יופי טבעי  -היא השתמשה
במסכות של דבש .אמבטיות חלב כדי לשמר את יופייה
) אגב בהמש -אזכיר מה הכיל האמבט( אסתר המלכה
השתמשה בשמ המור ח,י שנה לפני המפגש ע
אחשוורוש.
בנוס למ שירד מ השמיי ירדו ג תמרו"י לנשי.
ג כיו חברות "וסמטי"ה רבות מכירות בער -שיש
לחומרי מ הטבע  -ל,מחי ובמיוחד ,מחי מרפא.
פירות ויר"ות.
מו,רי "וסמטי"ה רבי חוזרי אל הטבע .אבל עדיי
נעשה ש שימוש בחומרי כימיי .חומרי ,בע .ריח.
חומרי משמרי .וכדומה  .כ -שבע ,אחוז מאוד "ט
מהמו,ר מכיל אכ מאותו מרכיב טבעי.
אז למה לא להשתמש ישר מהמ"ור .מיד ראשונה?
אלו"י נת לנו ובשפע מ הטבע כדי שנשתמש בו .שו
דבר לא נברא סת ולכל דבר יש תפ"יד.
,מחי וחומרי טבע רבי מכילי ויטמיני .מינרלי
וכדומה ובעלי סגולות רבות ונית להשתמש בה ג
לשימוש פנימי וג חי,וני .ג לריפוי ובריאות וג
לטיפוח ויופי.
מרכיבי טבעיי רבי אפשר להשיג ב"לות .בחנות
המכולת.א,ל היר" .חניות טבע וכדומה.
חומרי טבעיי אלו ה בד"כ חסכוניי .שימושיי.
נית להשתמש שוב /ג לאכילה וג לטיפוח.
מה יותר פשוט זול וזמי מל"פו& ליר" או לחנות
המכולת השכונתית ול"נות לדוגמה אבו"דו או יוגורט.
או להשתמש באבו"דו שנשאר מארוחת הערב?
וכמו בישול להוסי או לערבב עוד כמה דברי ויש לנו
מסכה נהדרת .ייחודית לנו שאנו הכנו?
כא נדבר על יופי טבעי /כלומר נלמד ",ת על תכונות של
פירות ויר"ות .מו,רי שוני כמו דבש ,יוגורט ,שמני
ארומאטיי וכדומה וכ -תוכלנה להכי בבית מסכות
שה פשוטות להכנה .מדהי עד כמה שזה פשוט.
אגב כא הסיכוי לתגובות אלרגיות לאחד מהמרכיבי
או לרגישות הוא "ט מאוד .ישנ כאלה שרגישי לדבש.
אבל הסיכוי לתגובה אלרגית "ט מאוד.
איפה משיגי?
אז "וד כל איפה משיגי את כל מה שאנו רואי על
השולח /מחנות המכולת מהיר" .חניות תבליני .בתי

מר"חת וכיו יש בתי מר"חת טבעיי או הומאופטיי.
ישנ חנויות שמתעס"ות ומוכרות חומרי אלה .אפשר
אפילו ומומל& לגדל בבית בגינה או באדנית.
שיטות לטיפוח טבעי.
ישנ מספר שיטות לטיפוח טבעי .אני אפרט מספר
שיטות.
 1שיטה ראשונה  -הכנת מסכות פני .כאשר מערבבי
מו,רי טבעיי יחד.להכנה של מר" כזה שאפשר
מרוח על הפני .נתעכב בהמש.-
.2חליטה /משתמשי בעי"ר בפרחי ועלי .אפשר
להניח על העור או לשאו אדי חליטות יכולות להיות
מרגיעות מחז"ות ני"וי העור וכדומה.
השיטה /כוס אחת של מי רותחי ) מחכי מעט אחרי
שרתחו ואז שופכי על ה,מח( לכל כפית של ,מח מיובש
או  2כפות א זה ,מח טרי.
 .3סאונת פני  -זהו אמ,עי יעיל לחיטוי העור .האדי
פותחי את הנ"בוביות וממרי,י את מחזור הד.
עוזרי לסל" רעלי.
השיטה /ליטר מי שרתחו ל"ערה .א משתמשי
בפרחי  -יו",י עליה מי .א משתמשי בשמני
אתריי אז מוסיפי למי מספר טיפות.
יושבי ומרכיני את הראש ע מגבת ל 10/ד"ות.
אח"כ מתיזי מי "רי על הפני ומייבשי את העור
בטפיחות.
 .4אמבטיות  -רח,ה באמבטיה זו בע ,הזדמנות
לפינו" ורגיעה .אפשר להשתמש ב,מחי מרפא או בשמ
אתרי שמוסיפי לאמבט.
לדוגמה  -בבונג שהוא מרגיע וג אנטי דל"תי.
בהמש " /-מתכוני" להכנת מסכות ביתיות וטיפולי
יופי .
לבירורי" ,בלת מידע יש להת"שר לטל0528083058 :Ʌ
או טלפ"ס08/9298413 :

דרושה גננת וסייעת
לג פרטי במודיעי
שנת תשס"ט
˙ÌÈ·ÂË ÌÈ‡
לבירורי להת"שר
לענת טל0522590842 :Ʌ
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שרה טאניס
בחודשי האחרוני אנחנו עדי למספר רב של תאונות
דרכי בי,יאה מהיישוב לכביש מס.446 Ʌ
ל,ערי אני לא ה,לחתי ל"בל נתוני מהמשטרה ומאתר
של הרשות לבטיחות בדרכי.
ר" שברי הפנסי שמו,אי מדי שבוע על הכביש
מעידי על כ -שתאונה נוספת התרחשה.
אני "וראת לתושבי היישוב להפנות מכתבי ב"שה ל"בלת
פיתרו לנושא למע" ,ולרשות לבטיחות בדרכי.

מאת -יונה שרוני
תארי -פתיחת החוג א"יה ביו שני ד Ʌתמוז 7/7/08
למתחילות :בשעה 20:00
למת"דמות :בשעה 21:00
חדש נפתח "ורס לנערות  :משעה  19:00עד 20:00
עלות החוג  80שח Ʌלחודש התשלו מראש
פרטי נוספי:
יעל עמוס 05276606959
המ"ו בית הכנסת "עתרת שלו"
,יונה 9761924

ד"לה א"רמ
בעלת ניסיו רב לטיפול ב"שיי רגשיי
מטפלת בעלת רישיו
"ליני"ה פרטית במודיעי עילית
לפרטי טל) 9743737 08 :Ʌתא "ולי(

חדש במרכז קניות חשמונאים

An experienced Art Therapist
Treatment of emotional difficulties
A spacious private clinic in Modiin Illit
)Tel.: 08 9743737 (voice mail
"בעזרת ה Ʌנעשה ונ,ליח"

תושב גוש "טי לשעבר
בעל חנות יר"ות שמיטה למהדרי,
או,ר האר& והיתר מכירה.
פירות ,יר"ות טריי יו ,יו
חסלט גלאט עלי ,תבליני

ÚÂ·˘ ÏÎ· ÌÈ˘„Á ÌÈÚˆ·Ó
/ 100ש"ח

מתנה מול "נייה של
ש"ח(
משלוחי חינ )ל"נייה מעל (/ 100

הסופר שיש בו הכל

˘¯¯È‰ÓÂ ÔÈÓ‡ ˙Â

לרשותכ ,וות הנהלה איכותי,
בהנהלתו של רמי חדד ובנו תומר
מתחייבי ליושר ,אמינות ,שירות ואדיבות

איפה :רח Ʌלש  ,69שכונת "ייזר ,מודיעי
טל Ʌלהזמנות 08/9268417 :או 08/9268303

20:00 - 06:30
שעות פתיחה :ימי א ,Ʌב ,ɅגɅ
22:00 / 06:30
ימי ד ,ɅהɅ
יו ו Ʌוערבי חג 15:00 - 06:30

ÌÎ˙Â‡¯Ï ÁÓ˘
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מאת גיטה מזוז
בס"ד זכינו שיישובינו יהיה כל כ -מטופח ולא מפסי"י לשפר וליפות אותו.
ל,ערי ולדעת עוד הרבה תושבי ,בעלי הכלבי אינ רגישי לנושא של איכות הסביבה וני"יונה.
בת"ופה האחרונה הו,בו ספסלי ,רעיו מ,וי ,כדי שאנשי ש"שה לה ורו,י לנוח תו -כדי הליכה )כ ,יש
ג אנשי שמתעייפי\ מה לעשות (.לתדהמת מו,אי מסביב לספסלי זבובי ו"מו"שי נעל" .ג בהליכה
לא חסרי המטרדי האלה כשבעלי הכלבי מו,יאי אות לעשות את ,רכיה לא בח,ר ולא בבתיה,
אבל לאור -כל המדרכות וג ב,ד המדרכות בדד -עפר.
כל זה יכול לגרו להרבה נפגעי תברואתיי למחלות לריבוי חר"י ,יתושי וכל מיני מרעי בישי ,וחבל
מאוד.
כל בעל כלב שייהנה מכלבו אבל לא על חשבו אנשי שסובלי.
יש לי ב"שה :כשיו,אי ע הכלב ר,וי לה,טייד בש"ית ניילו ובכ אשפה מיוחדת לכ ,-ולאסו את הלכלו.-
אודה לכ מאוד א אכ תנהגו כ.-
פניה זו אליכ ,בעלי הכלבי ,הינה מתושבת היישוב שאיכפת לה וסובלת מאוד ,מאוד מהמטרד.

מה כתבו בגיליו  101של חדשמונאי
מאת עודד אשוול
ב,ו" העתי ומפגעי הזמ,
אז אימ& לו כלב נאמ,
"ידי" זמי ומהימ.
אתו ילהג וישיח,
לטיול יומי או לילי יגיח,
יע,ור ליד עמוד ושיח
להטיל מימיו או ,רכיו
להשליח.
למרבה ה,ער והמבוכה,
מפריש ה"ידי" גללי,או
דייסה רבוכה,
בכביש,ליד ע&,או במדרכה,
וממשיכי הלאה,ב"ורת רול
נסוכה.

לא נדבר על הגועל,
שהאישה ,הילדי או הבעל,
רואי על כל ,עד ושעל
הפרשות מלמטה וממעל.
ואיה שעות מנוחה?
בבו"ר,בליל או במנחה,
תמיד תשמע יללה או נביחה,
שאות -מביאה לידי
רתיחה.
למי תשמיע "ול -וע מי תדבר?
שהרי שכנ -לא יפגע ב"חבר",
ש"ידידו" את דרכיו ישפר.
באנו באיכות חיי לחיות,
בלי עש,פיח,רעש מכוניות,
והנה סביבנו לכלו -ושאו

מאת מר אדמונד חסי
בניה לזוגות ,עירי :אנו מודעי לכ -לזוגות ,עירי אינ
יכולי לרכוש בתי בישוב בשל המחירי הגבוהי .לש
כ -הזמנתי את ס .ראש המוע,ה ,מהנדס המוע,ה ונ,יג
מנהל מ"ר"עי ישראל לבדו" את האפשרויות לסיפוח
שטחי מדינה ה,מודי לגדר הישוב ,שיוגדרו כ"ר"ע
לזוגות ,עירי .ב"שתי ג מראש המוע,ה להתערב
בנושא ואשמח לדווח לכ על ההת"דמות בעתיד ה"רוב.
מנכ"ל חדש למוע,ה :השבוע נכנס לתפ"ידו מנכ"ל
המוע,ה הנבחר ,מר מושי אשר ,תושב "דומי ,מזכיר
ותי" בבנימי )בכפר האורני ובמבוא חורו( ולשעבר
יו"ר פורו מזכירי בנימי .ברכת דר, -לחה.
סייעות לגני :סייעות רבות דרושות לגני הילדי ברחבי
בנימי לשנת הלימודי הבאה .פרטי באתר בנימי:
www.binyamin.org.il
היתר בניה :הבניה ברחבי בנימי ,וברת תאו,ה ,וזו
הזדמנות להזכיר כמה נהלי חשובי :אי להתחיל בבניה
מכל סוג שהוא ללא "בלת היתר בניה כדי )כולל תוספת
חדר ,מחס ,מדרגות או פרגולה( .ההיתר נית על פי חו"
ע"י הועדה המ"ומית לתכנו ובניה במוע,ה ,אשר דנה
בכל ב"שה להיתר אשר נבד"ת על ידי מהנדס המוע,ה.
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חיות.
מכל עבר בכלבי הו"פנו,
ומספר פעמי א הות"פנו,
ומ,ואת ושתנ ,ריח הדפנו.
ר,וננו במלוא הכנות,
לשמור על יחסי שכנות,
להיות ידידי להולכי על
שתיי,
ולא שכני של ארבע כפיי.
כלבי שאני מכיר,
היו ליד הרפת או הדיר,
שבעליה שנתו לא ידיר.
א כלב הוא חיית מחמד,
שכנו אותו בחדר או בממ"ד.

מידע מלא על אופ הגשת הב"שה ועריכתה נית ל"בל
במחל"ת הרישוי במוע,ה ,באמ,עות פניה מסודרת בימי
"בלת "הל.
מחסו "ריית ספר :במחסו "רית ספר יחלו ב"רוב
עבודות למיסוד המחסו ,תו -הפרדת מעבר הפועלי
הפלשתיני דר -הכפר נעלי למשטחי חניה והסעה
ממערב לכביש .תוסדר ג תחנת הסעה למערב בנימי,
וכ מעבר לרכבי הנוסעי ב,יר נילי " -רית ספר.
העבודות מתוכננות להסתיי ל"ראת סו  ,2008א-
ייתכנו בג",י שיעכבו את העבודות.
מכוניות נטושות ,פסולת בניה ומפגעי נוספי :לעיתי,
מכוניות ישנות שאינ נמ,אות בשימוש זמ רב ,ננטשות
בשטחי ,יבוריי בישוב .כמוב ,שדבר זה מהווה מפגע
סביבתי וא בטיחותי .על מנת שמפגע זה או אחר יסול"
יש ,ור -להודיע על/כ -לשוש עוזרי מנהלת המחל"ה
לפי"וח עירוני במוע,ה ) (02- 9977175\25והמפגע
יסול".
כל תושב בישוב הז"ו" לסיוע בכל נושא ועניי מוזמ
לפנות אלי.
Edmondhasin@gmail.com 052/8996213

הזדמנות לעדכ הפרטי של!

מאת יעל כה גינדי
יש לנו  7מיליו תושבי במדינת ישראל.
א כל אחד יזרו" ר" ב"בו" אחד לפח ,יהיה לנו הר של
 7,000,000ב"בו"י .א כל אחד יזרו"  ,2יהיו שני הרי
ע,ומי .חשבו ,כמה הרי /ב"בו"י י,טברו לנו במש-
שנה שלמה?
וכי לא ברור שאנחנו טובעי בפסולת של ע,מנו?
השלב הראשו  -הפינוי  ,עולה המו כס,
אבל א השלינו את ע,מנו שאחרי הפינוי מהבית אנו
יכולי לישו בש"ט ,אז טעינו.

מאת דב גילאור

יש הזדמנות עכשיו לעדכ פרטי -במדרי -הטלפו
של היישוב )את הכתובת ,תא דואר ,דואר
אל"טרוני ,מספר טלפו בבית ,מספרי טלפוני
הניידי של הבעל והאישה( .אי תשלו עבור
רישו פרטי -במדרי -הטלפו.
בב"שה להעביר פרטי -באמ,עות הטופס שתמ,א
בתא הדואר של .-א אי ל -הטופס ,תרשו
הפרטי בכתב ברור על ד נייר ותעביר הד
למשרד היישוב ,לדב גילאור או תעביר באיימייל
ל .dov@gilor.com/נית ג להוסי מספר
פ"ס ,מספר טלפו שני וכו Ʌבעלות של  25ש"ח
למספר נוס.
בר,וני להבהיר שמידע שלא נמ,א במדר -היישוב
ה"וד לא יהיה במדרי -החדש אלא א אתה
מוסר הנתוני בה"ד .כתובת דואר אל"טרוני
יש למסור מחדש בגלל שה משתני.
כדאי להיות בי הראשוני לפרס מודעות
במדרי -כדי לתפוש מ"ו טוב במדרי .-מחירי
למודעות:
מודעה רבע ד  160 -ש"ח,
ח,י עמוד  285 -ש"ח,
עמוד של  485 -ש"ח.
כל הרווח מגיע לחינו -ביישוב או ל,ד"ה.
לידיעת ה,יבור -א יש לכ חברי בגני
מודיעי ,תב"ש שג ה ימסרו המידע )ש,
כתובת ,וכו(.Ʌ
הזמנת ספרי טלפוני :כל משפחה ברמת
מודיעי ת"בל אי"ה עות" אחד חינ .נית
להזמי עות"י נוספי מראש במחיר  15ש"ח
)תרומה למת בסתר( .אחרי הדפסת מדרי-
הטלפוני נית להזמי עות"י במחיר  25ש"ח
עד גמר המלאי.
שינויי למפת היישוב נא למסור לגɅודי סיימו!
מידע על גמ"חי ביישוב נא למסור לטליה חסי!
מידע מגבאי בתי הכנסת ו,וותי חירו נא
למסור לדב גילאור!

בשלב השני ,רי -לטפל באשפה .אפשר ל"בור אותה
ובכ -לבזבז אדמה י"רה ולהרעיל את מי התהו ,ואפשר
למחזר ,ל,מ ,נז"י ולחסו -כס לטווח ",ר וארו.-
המודעות למחזור חומרי פסולת הולכת ומעמי"ה .בכל עיר
יש מת"ני איסו למחזור זכוכית  ,פלסטי" ונייר .אפילו
במודיעי  -עילית השכנה,ישנ מת"ני לאיסו חמרי
למחזור .התמורה הכספית המת"בלת ממחזור הפסולת
עוברת לאחז"ת ישיבות ,וזה מהווה תמרי& להתמיד בכ.-
ג נפטרי מהזבל ,וג זוכי במ,ווה .ומה א,לנו? הא
אי אפשר לפעול בנושא הנדו ?
נראה  ,שהמוע,ה האזורית Ʌמטה בנימי  , Ʌלא חושבת
שהיא חל" מכדור האר& .היא סבורה כנראה שהיא
נמ,את על סירה אחרת ,אבל אנחנו על אותה סירה  ,וא
סירתנו תטבע בגלל עומס האשפה  ,תטבע ג היא אתנו.
אנו ישוב גדול במוע,ה האזורית Ʌמטה בנימי , Ʌהא לא
נוכל לטול יוזמה ול"חת את האחריות לידינו ? מדוע אי
א,לנו מת"ני לאיסו חומרי מחזור? אנו מחשיבי את
ע,מנו לאנשי משכילי ונאורי ,אז מדוע אנו מדדי
מאחור בעניי המחזור ??
בע ,,היו כבר  2מת"ני בבית ספר הממ"ד .ה התמלאו.
הפסולת שגדשה אות גלשה החו,ה ,וא אחד לא בא
לרו" אות .יו אחד ה פשוט נעלמו מהמ"ו.
כל החישובי כבר מזמ נעשו .כאשר זור"י למת"
מיוחד חומרי הראויי למחזור ,כמות הפסולת בפח
הפרטי שלנו "טנה .כ, -די , 2יפורי בבת אחת; מחד
גיסא ,משלמי פחות על פינוי זבל והטיפול בו ,וחוסכי
בכספי ,בור  ,ומאיד -גיסא ,נחס -כס ממחזור הפסולת
ושומרי על מ"ו חיותנו  ,לבל יפגע ויזדה.
א כ , -אז היכ המזכירות והועד המ"ומי בעניי הזה?
דומני שהגיע הזמ לעשות מעשה ,ויפה שעה אחת "וד !
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הספר.
*מפגשי חמי ע תלמידי בית הספר שבאי לב"ר
אותנו במועדו :והעלו בפנינו מחזות  /לכבוד טו /בשבט
וכיבדו אותנו בסלסלת פירות יבשי.
והמחיזו בפנינו את נושא הסדור .
 /לכבוד חג פורי נתנו לנו משלוח מנות}.יש "שר ח
בי המועדו בי בית הספר וההנהגה הבית ספרית{
* סעודה שלישית יישובית -מועדו מפגשי ל"ח על
ע,מו לערו -סעודה שלישית לכל התושבי תחת
הסיסמה :יחד שבטי ישראל כיבדו אותנו נבוכות
ובדברי תורה רב הישוב הרב איתמר אורב -שג בר-
על היוזמה ,הרב שמעו בוחני" רב ה"הילה הספרדית
הנחה את האירוע והוסי דבר תורה רפי תחוכה מר,ה
ומדרי -במועדו מפגשי .
ה60²
*יו הע,מאות /ל"ראת יו הע,מאות
למדינה ה"י מועדו מפגשי אוהל של עולי חדשי
שבו הי,יגו כלי ואביזרי אשר השתמשו בה העולי
החדשי אשר הגיעו לאר& בשנות החמישי.כמו:
פתיליה .פרימוס .פנס תאורה שנ"רה  -לו"ס .בגדי
אותנטיי של עולי ומוסי"ה  .כל חברי המועדו
הביאו ממאכלי עדות ישראל שנמכרו ל,בור הרחב.
לאירוע הזה הייתה ה,לחה רבה מאד נישאר טע של
עוד ב"רב חברי המועדו וב,יבור הרחב ואפשר שנאמ&
את הרעיו הזה אי"ה ג בשני הבאות.
*פתחנו חוג לרי"ודי ע בשעות הערב לחברות המועדו
לנערות  ,ולנשי מהישוב .
בר-וני להביע תודה מ!רב לב :
*/לרפי חתוכה על ההתמדה ועל השעורי המאלפי אי
יו שהחסיר ג א לא היה במיטבו ודחה כל פעילות
משפחתית למע המועדו  -וכבר נאמר" :יותר משהעגל
רו,ה לינו" הפרה רו,ה להני"" Ʌישל ה Ʌל עשרת
מוני .
*/תודה ל -שרה טאניס  -חברת מועדו מפגשי,עורכת
העיתו הישובי שעושה ימי כללות בהדפסה בעריכה
ובהבאת נושאי לדיו ,יבורי .ולכל החברי המתנדבי
למע ה"הילה
הערה :יש ל,יי שמועדו מפגשי נפתח בתמיכת הועד
הישובי ובעזרת עובדיו.
*אי,י" שטיינברג -יו"ר הועד הישובי*/,מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב/,
*ברינה הרטמ רכזת ה"הילה*/,נאוה כה -מזכירה
ונורית פראנ" /מנהלת חשבונות ובני החייכ שתמיד
דואג לנו.
לכולכ תודה גדולה
ב-פייה להמש פעילות פורייה ומורחבת  -ג בשני
הבאות

מאת עמית  -מתנ"ס בינימי
תושבי בנימי מוזמני לערב עיו מוע,תי שית"יי
באול האירועי בישוב עטרת בנושא" :ניתוח הגירוש
ע הפני למאב"י הבאי".
בערב תו,ג ע"י מומחי חשיפה של השיטה שא3פשרה את
הגירוש.
בי הנושאי שיו,גו:
 שינוי ייעוד ,ה"ל מני,חו האויב לכוח שיטור
במשימות שלו.
 ס"ירת ההכנה הפסיכולוגית שעברו החיילי ל"ראת
הגירוש.
 כי,ד נית לגרו לאנשי רגילי בעלי ערכי לב,ע
מעשי לא מוסריי.
לאחר ההר,אות ית"יי דיו.
הערב ית"יי ביו ראשו ב Ʌבאב  3.8.08בי השעות
.22:00 /18:30
פרטי נוספי על לוחות המודעות בישובי ובמתנ"ס
.02/9977101

מאת -יונה שרוני
אז מה היה לנו ?
שמואל"
בספר
"עיוני
"בועי
*לימודי
מרת"י ,מענייני ,מלווי בפרושי שוני ובטיולי
מעשירי מלווי באהבת האר& ובאמונה ,רופה בהɅ
*מלוה מלכה -מספר פעמי בשנה נפגשנו לסכו הטיולי
השוני מלווי בתמונות של החברי ומ"ומות שב"רנו
בה .האירוע היה פתוח ג ל,יבור הרחב שהוזמ ל"חת
חל".
}הלימודי והפעילות נעשות ע"י רפי חתוכה -בהתנדבות
ובר,ו טוב{
*מפגש ע אחות "ופת חולי",מכבי" שרותי בריאות
אורית שרוני שהעבירה שיחה בהתנדבות על סוכרתוהשלכותיה ,בתו השיחה בד"ה מ,ב הסוכרת של
חברי שר,ו .
*שעורי ,יור בא"וורל ע מרי פר"ש -שמלמדת
בהתנדבות ובאהבה גדולה
*מסיבת ראשי חודשי
*ימי הולדת לחברי המועדו
* התנדבות חברי המועדו בבית הספר בעזרה ובהעשרה
בכתות שונות.
*עזרה בספריה ,היישובית ובהעברת שעת ספור אחר
ה,הרי לילדי הגני ותלמידי השכבה ה,עירה של בית
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מאת רי!י זראדי  -מחל!ת דואר חשמונאי

כידוע לכ ,תושבי י"רי ,הייתה שביתה ממושכת
מאוד בדואר נע ,כ -שלא הגיע ליישוב דואר במש-
כ 3 /שבועות .שביתה שלא הייתה כדוגמתה זה זמ
רב מאוד.
בתארי 30.06.08 -פס"ה השביתה והגיעו באותו יו
כ 110 /ש"י ע דואר .ליישובינו הגיעה משאית
דואר מיוחדת ,ר" ע הש"י של היישוב.
דואר חשמונאי מ"בל באופ רגיל כמות גדולה
של דואר כל יו ,כ -שכמות של  110ש"יות הגיונית
מאוד.
בדואר חשמונאי יושבת מחל"ת אחת בלבד כ-
שלהדבי" את ה",ב של החלו"ה לבד ,לא הגיוני
כלל וכלל ,ולכ ,ע טוב ליבה של גב ɅגɅודי סיימו,
בי"שה ממזכיר היישוב ,מר מוטי רוזיליו ,אפשרות
לממ מספר שעות עבודה לנערות מהיישוב שיעזרו
בחלו"ת הדואר.
מוטי הסכי לכ -והחלו"ה נעשתה ב,ורה יותר
מהירה ,אז ביו הראשו חול"ו 26 /ש"י ,ביו
השני חול"ו  27ש"י וביו השלישי חול"ו 55
ש"י.
לאחר מכ ,המשכתי לבד וזה ל"ח זמ רב .לבסו
לא נראה האופ" ,כי בכל יו התווספו עוד ועוד
ש"י.
יו"ר הוועד מר י,ח" שטיינברג ,בי"ש מהמזכיר
לאשר עוד יו נוס לנערי ואכ החלו"ה הסתיימה
ב ,07/07/08 /ז"א שבוע לאחר גמר השביתה  -זה
ממש שיא ,הכל לטובת התושבי שסבלו כל כ-
הרבה זמ מחוסר "בלת הדואר.
ביישובי אחרי שמ"בלי שליש מהכמות הדואר
שלנו ,לא הספי"ו לחל" הדואר ב",ב שלנו.
בר,וני להודות לכל המסייעי בעבודה זו:
למר י Ʌשטיינברג ,למר מ Ʌרוזיליו ,לגב Ʌג Ʌסיימו
)הוגת הרעיו( ,לגב Ʌב Ʌהרטמ )שפינ"ה בשתייה,
פי,ה וארטי"י( ולעוזרי שעבדו במר& וה:
ארס בר/טוב, ,בי"ה ברמ ,שילה גלאור ,מרדכי
גדעו ,יחיאל פז ,יעל סיימו ,ישי תורגɅמ ,שרי זדה,
אביטל נאמ ,בונומו ,לארה טב" ,נריɅה טאוב ,טל
פוגל ,יסכה לסרי ,נילי טובר ,מיכל פולד.
לכ תושבי י"רי על הסבלנות ,האיפו" וההבנה

+<3126,6IRUSV\FKRORJLFDO
HPRWLRQDODQGPHGLFDOGLI¿FXOWLHV
VHHZZZGUVLPFKDFRP
'U6LPFKD6KHOGRQ
OLFHQVHGFOLQLFDOSV\FKRORJLVW
תמונות מ-בעי א!רילי! ,שמ ועיפרו
3DLQWLQJVDQGGUDZLQJVPXUDOV
ĳĠĤıĝĠĢ
ĝğĵĤĦĩĨĤĞħĤħ
$UWFODVVHVIRUUGJUDGHXSZDUGV
ĵĠīģĲĵĠıĠĜĲ

ĪĠěĳĲĤĞĠ ĝ
בייביסיטר ĪĜ
אחראי ,כיפי ,ע נסיו רב

ĪĠĳğě

למתגייסי ל-ה"ל
יעל הרטמ
איתי מורד"ובי&
אביאב הולנדר
רפי אופנבכר
חנ ריי
נחו גרינבלו
נח "ליי

לספורט
מזל טוב
לרביד "ניסבכר ,אביחי חדד ,אריאל כה ו גלעד גריבס"י
בהגיע למ"ו השני באליפות בstreat ball /
בתחרות אר,ית שהת"יימה בירושלי.

ברוכי הבאי
אליסה ונת וירטשפטר ע שלושת ילדיה
למילטי ויוני לוינסו ע  5ילדיה
לזהבה ואריה אלטשול ע בת
למש Ʌטל ובנ,יו שמברג ובנ
ל"ר וברוס זיו ע  5ילדיה

תודה רבה לכולכ
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להולדת ב/בת

לאירוסי

לשני ונוע שמאי להולדת הבת
לרונדה ויונה לויד להולדת הבת
לשפי ודויד ו"סמ להולדת הב
לאפרת ומשה ברסימנטוב להולדת הבת
לאולגה ואבנר רובינוב להולדת הבת
למש Ʌאבוטבול להולדת הבת

לרב"ה לסינגר לאירוסי הבת ורד ע איתמר באבד
לונדי ומיכאל מילאו על אירוסי הבת
אילנה ע שי ב שוש
ליוכבד ושלמה שרדר לאירוסי הב
יאיר ע ,ביה בלונדר

לנשואי

להולדת הנכד/ה

להראל ודינה דנה מזע"י לרגל נישואיכ
למזל וסלמו לסרי לנושאי הבת תהילה
לחני ושמעו חכי לנשואי הב אריאל
לי"י ומרי ברנד על נשואי הבת רות
לזהבה ושמעו "רסטני לנשואי הבת אביבית
לרב"ה וחיי כה לנשואי הבת תמר
לנועה ומשה לאש לנשואי הב אור

לגɅודי וב,לאל נחמ להולדת הנכדה,
בת לשני ונוע שמאי
לחנה ואברה פאר להולדת הנכד ב לעודד ואלה
לשרה ו,בי ברנר להולדת הנכדה

לבנות מ-ווה
דבש גורדו
יסמי כה גינדי

לבני מ-ווה
שלמה )סולומו( אנפול
גלעד חיי אורב -ב מורנו ורבנו הרב איתמר אורב-
והרבנית ני,ה
יהודה פאווה
מרדכי גדעו
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תנחומי
לידי נחו על מות אביה
לרונדה לויד על מות אביה
אסתר גודמ במות אימה

