גליו מספר
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מאת מרא דאתרא הרב איתמר אורב
"תשובה תפילה ודה מעבירי את רוע הגזרה" ישראל
דושי בכל ימות השנה עוסי בתורה בתפילה
ותשובה וידיה פשוטות ופתוחות כמו רגליה שאות
רות ,למעשי חסד ודה.
בימי אלה של אלול מתגברי בני אברה יח
ויעב ומוסיפי בתורה ,בתפלה ובתחנוני ,וממרי
ומחחי חדרי פנמיי שבלב ,להיות עומדי ביו
הדי הרב ובא .ובימי שבי כסה לעשור א אלה
מזרעו של יח שנראי כמי שיש בה איזה שיות
לב נעשי ונהיי רכי ונוחי ,מוחלי ואינ עולבי.
ומבשי מחילה זה מזה ,עד ירא משמי ויחו ע
בחירו ויאמר סלחתי כדברי.
מעשה נורא שמעתי כמה פעמי ממו"ר הרב אברה
שפירא ז"ל ששמע מבעל המעשה רבה של ראדי,
הרב ר סנדר ז"ל שהיה בירושלי לעת זנתו .העירה
ראדי ידועה משו שהיה בתוכה ר ישראל מאיר הכה
ז"ל הלוא הוא בעל ה"חפ חיי" .וה"משנה ברורה",
שהיה החפ חיי שוכ בראדי אול הרב ר סנדר
היה המרא דאתרא ,וכ היה אותו מעשה :בראדי
היה סנדלר שחלה וגסס .החפ חיי }כ הוא כינויו

אנחנו נמאי בפתחו של חודש תשרי ,המתחיל ע
ימי הדי ,התשובה והכפרה ,ומסתיי בשמחה של חג
הסוכות ,הושענה רבה ושמחת תורה .בחודש זה נרבה
בתפילה ,חרטה ועזיבת החטא ,והכל מתו שמחה של
כפרה ויו מוות.
בחודשי אב ואלול התיימו הראות וימי לימוד בו
השתתפו מאות תושבי רמת מודיעי וישובי מהסביבה.
ברוני לבר ולהודות את כל מארגני המפגשי:
תודה לרכז הנוער יהודה אטיאס ולנוער הנמר על הערב
המרגש ליו שלוש שני לגירוש והריסת ישובי גוש
טי ופו השומרו .העבירו לנו דר מראות על גבי
הירות ,עדויות מבני משפחת לוינגר ,נאומי מרגשי,
הגה וסרט תיעודי ,ערב של הזדהות ע הכאב שחשנו
וחשי היו המגורשי וכל ע ישראל.
תודה למלכה לבנה על המפגש האינטראטיבי ע
תושבי היישוב דוברי אנגלית ודוברי עברית בו.
תודה לתמר רוט על יו לימוד מרת לראת חודש
תשרי בו השתתפו כ  80נשי שבאו מערי ויישובי,
רובי ורחוי אלינו.
תודה לבריינה הרטמ ויונה וורנר שארגנו ערב ע אושי
גרוס ,אשר היג בפנינו את סיפורו האישי .להגה
הגיעו מעל  100איש ,ביניה ג ילדי ,בני נוער וכ
מבוגרי מכל הגילי.
אני מזכירה לתושבי להעביר לאהבה שטיי את טפסי
השתתפות במכרז תבשילי סוכות ובכ לעזור ולתמו
בישיבת נר תמיד.

עמוד  :4הספריה היישובית
עמוד  :6משולח המזכירות

בגיליו הנמא בידכ תוכלו להתרש על הנעשה ע"י
חברי הועד למע הביטחו ושיפור החיי ההילתיי.

עמוד  :7מרכזת ההילה
עמוד  :14חוגי

חברי המערכת מאחלי לכל תושבי הישוב ולכל ע
ישראל שנה טובה ומבורכת ,שנה של עשייה משותפת,
שנה של תמיכה הדדית

עמוד  :15חיסוני נגד כלבת

שרה טאניס

עמוד  :17חתונה בחומש
עמוד  :18מכרז בניית המוה

העיתו הבא יא לאור בע"ה לראת ר"ח כסלו
תשס"ט .כתבות ,תגובות ופרסומי לגיליו  127יש
לשלוח עד ט כסלו 07112008 -
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של אותו די בפי הע{ ביש ממורביו שיודיעוהו...
נפטר הסנדלר ולא הודיעו לחפ חיי .והיה החפ
חיי בתרעומת גדולה .שאל אותו ר סנדר אכ היה
הסנדלר יהודי טוב ,אול מדוע הרבי כל כ בער .פר
החפ חיי בבכי ואמר "סנדר ,סנדר ,עליוני למטה,
ותחתוני למעלה .סנדר ,סנדר ,הסנדלר הפשוט הזה,
טיפל באשתו המשותת עשרי ושתי שני .עליוני
למטה ותחתוני למעלה .פר ר סנדר א הוא בבכי.
ושניה מררו בבכי עליוני למטה ותחתוני למעלה".
שח לנו מו"ר הרב אברה ז"ל בכולל שלמדנו היה
ש ר שמואל רוזובסי מי שלימי היה ראש ישיבת
פונוביז בבניבר היה פונה אלי מדי פע ואומר אברו
אברו ספר לי שוב אותו מעשה.
ומעשה ששמעתי לאחרונה אודות אחות רחמניה בבית
חולי שרתה א היא לחזור בתשובה .ופנתה למי
שפנתה ואמרו לה לרוא בספר תהילי שוב ושוב ותהיה
תשובתה שלמה.ועשתה אותה אחות כמווה עליה
.ראה שנתה וא שילשה בתהילותיו של דוד מלכנו.
כתמידי כהלכת וכמוספי כסידר והילכת.אול
אותה אחות שכל סודות מיועה נהירי לה כשבילי
ביתה ,את הלשו העברית ומכמני התהילי לא למדה
ולא ידעה.התמלא ליבה של האחות בער שאי ליבה
של ע ספר התהילי שהוא מפתח פיתחה של תשובה
שלימה .שב פנתה למי שפנתה ושוחחה והפע ע
אשה חכמה ונבונה וסיפרה שלאחר יו עבודתה המפר
במחלה נותר בה מעט מ המעט כדי לטפל בילדיה
ובביתה .וריאת התהילות הייתה לה חלילה למעמסה.

ובתו שיחתה ספרה על מעשה שהתרחש במחלה ,
לבית החולי הובהל יהודי חולה והוא במב אנוש מאד.
הרופאי וכמעט כל הוות אמרו נואש וא שילחו את
בני המשפחה לבית.שעותיו של החולה ספורי ואי
שו ער ועני בשהיית של בני המשפחה ליד מיטת
החולה..אחותינו הנאמנה לא הסיחה דעתה ועיניה מ
החולה שנגזר דינו על ידי בשר וד .וכל פע שעברה
ליד מיטת החולה ריכזה חושיה ומבטה כלפיו .והנה
התרחש הבלתי פוי החולה החל מתעורר והחל להגיב,
מיד הזעיה האחות את הרופאי .ויהי הדבר לנס
ופלא .היו עומד החולה להשתחרר סיפרה בהתרגשות
האחות  .נענתה לה אותה אישה נבונה "זכית להיות
שותפה למעי תחית מתי שהיא גבורתו של הבורא
יתבר בלבד.
"כי שמחתני ה בפעל במעשי ידי ארנ"  .הרחמ
יזכנו בתשובה שלמה ואמיתית.

מאת נילי ארז
יו שלישי בשעה  15:45ישבתי בספריה לאחר שפרסתי
את השטיחי .הדלת נפתחת ונכנסי ילדי רבי
וחביבי.
יש שעת סיפור?  נשאלת השאלה ,אפשר להיכנס?  -כ,
בבשה ,הכנסו ומיד נתחיל.
יושבי כ  20ילדי .עשינו הכרה בינינו .חל ילדי
שאת הוריה או את אחיה אני מכירה ,וחל ילדי
חדשי לי.
התחלתי להריא סיפור "כובעי למכירה" .ההשתתפות
הערה של
הילדי
ה י י ת ה
מדבת
והפכנו
לבוה
מגובשת.
לאחר תו
הסיפור
ראתי לילדי סיפור ר של הסופר נחו גוטמ ,סופר
ישראלי .ספרתי לה על חייו בתל אביב ,מיהו ,מתי נולד,
ילדותו ,פועלו ,להכיר ג סופרי ישראלי מהוללי.
לאחר הילדי יירו ע"ס התמונות שנחרתו בזכרונ
מהספורי.
בפגישה השנייה של שעת סיפור ,הכרנו את עומר הלל,
או כפי שכול מכירי ע הלל.
נפרדנו בלהתראות בשבוע הבא כשההנאה משותפת
לכולנו.

משלוח כתבות ותגובות saratanis@runbox.com
judyfreedman@gmail.com
פרסו ל"המפרס "
saratanis@runbox.com
ברכות ,פרסו
לשרה טאניס
חומר להלדה
בפס ,9791428 :טל9760771:
חברי המערכת :ד"ר שרה טאניס ,רפי חתוכה
אביגיל כתב אמת ,יהודית פרידמ
ד"ר שרה טאניס
עריכה:
יהודית פרידמ
חידו:
בדיה לשונית :אביגיל כתב אמת ורפי חתוכה
אילה רבלי
תרגו :
גרפיה והדפסה :דפוס מונוליי
מזכירות היישוב
פרסי :
כתובת האתר של היישוב http://rammod.net
אי המערכת אחראית לתוכ העיתו או לתוכ המודעות.
תוכ המאמרי באחריות הכותבי.
תוכ המודעות באחריות המפרסמי.
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מאת לואיז אדלר
בתגובה לעוד שרשרת של בשות והארות )הערות(
בנושא טרמפי/טרמפיסטי שהופיע בדואר אלטרוני
לרשימת "רמוד" ,ריתי לבש מהטרמפיסטי להל
על אלו שרוי לתת טרמפי:
א( נא  ,לעשות זאת בורה בטוחה על ידי עמידה במדרכה
ולא על הכביש .ואפילו לא על המדרכה אלא בתו האזור
שמיועד לעירת אוטובוסי .כ אפשר לעור ליד
המדרכה ולהשאיר שני מסלולי פנויי מבלי לגרו
לפ ועיפות מסוכנות.
ב( תשתדלו להחזי שלט ע היעד המבוש וכ לחסו
עירה כדי לברר לא את/ה רוה לנסוע .השלט רי
להיות בולט וריא.
אני מודה שכאשר הרבה אנשי עומדי בכביש אני לא
תמיד עורת בגלל האי נוחות ,ולא בגלל שאיני רוה
לחת טרמפיסט.
בתווה לשנה מלאה בטרמפי מולחי.

מאת רויטל פול
הספר :אהובת במטפחת
האדומה
הסופר:ינגיס אייטמטוב
הסופר ינגיס אייטמוב ,הוא
רוסי שמתאר את חיי הפועלי
הראשוני,
המתיישבי
השותפי בהמת ישובי
מרוחי בווס.
בסיפורו "והיו אינני כלה"
מתאר ינגיס את חיי נהגי הרכבות ובוני המסילות.
בספר זה יש תיאור של נהגי המשאיות ,חייה ומנהגי
התושבי.
המחבר מיג עמו כעיתונאי .הוא מספר את סיפורו של
אחד מנהגי המשאיות" :טוב להניח לב אד לספר הכל
בעמו .לחיות את הדברי מחדש ,להרהר ,להשתת
מדי פע באמע המשפט" .המספר הוא המשיב ולא
השופט או המבר.
בטעי אחרי ,הוא מתאר את הנהגי ודר עבודת.
את הכרזת "על שלושה דברי עומדת חיית המעברי
)הכוונה למעברי ההרי( :על המנוע ,על כוח הרו ועל
הידיי האוחזות בהגה.
אי ה מגיעי ממו למו? כיד מיעלי את אמעי
השינוע? אי מתמודדי ע מזג אוויר שה? אי חיי
כמשפחה בתנאי שכאלו?
על כל אלו ועוד בספרו
ט שכתוב כסיפור מרת
וססגוני ונרא בנשימה
אחת.
שווה ריאה.

מאת רובי שרייבר ועדת ליטה
יישובינו ממשי ללוט משפחות שהגיעו מחו לאר
ומערי ויישובי אחרי וה:
 .1ר וברוס זיו ע  5ילדיה .הגיעו מארות
הברית,
 .2איזבל ואיל מער ע  4ילדיה .הגיעו ממודיעי,
 .3יוני ומילטי לוינסו ע  6ילדיה .הגיעו ממעלה
אדומי ,
 .4יפי ואבי הורנשטיי ע  5ילדיה .הגיעו מארות
הברית,
 .5היידי ויונת נת ע  5ילדיה ,הגיעו מארות
הברית,
 .6שרו ומנוח גרוסי ע  9ילדיה ,הגיעו מארות
הברית,
 .7סופי ורמי פירו ע  4ילדיה ,הגיעו מארות
הברית,
 .8תמי וארי מנדל ע  3ילדיה ,הגיעו מארות
הברית
 .9מלכה ואיסר אפשטיי ע  7ילדיה ,הגיעו מרית
שמונה

הספר :אשת חיל
הסופרת :ליהיא לפיד

נערות ,בחירת ב זוג ,חתונה,
לידה ,הנה ,גידול ילדי ,תהלי האמהות ,מחשבות ....
שיי ופתרונות ורגשות ורינות.
אשת חיל  כל המורכבות של המשימה הגדולה הזו.
כתוב תו כדי שילוב טעי שכתבו אליה ,נשי אחרות.
אני בטוחה שכל מי שתרא את הספר תזדהה ע טע
זה או אחר.
שווה ריאה

לגני מודיעי הגיעו עוד  11משפחות.
אנחנו מאחלי לכל המשפחות ליטה מהירה וכולנו
נשתדל לתת לכ הרגשה טובה ביישובינו.
לפרטי נוספי יש להתשר אלי לטל.9760957 :
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מאת נטי פלדמ
נכנסי לכניסת היישוב ורואי אי לא חסכו ,ג בתיכנו
לפרט האחרו וג למשאבי ואז
נכנסי פנימה יותר לישוב עד
שמגיעי ל...ספריה
דר אפר אראי
לשביל
מולי
שסללו
בטו
בחופזה
הבניי עמה:
ראוו שראה
טובי
ימי
יותר
ב פ נ י  :ע ר מ ו ת
של רטוני,
דושי עספרי
שמשתפכי על הרפה
אי מו לספרי
אי מו למחשבי
אי מו לחשוב ,לדמיי או סת לרבו ולרוא ספר
בהנאה.
מו פשוט ,מוזנח שרוי להדיר רגליי ממנה
נראה שאנחנו ישוב שיודע להשיע כל כ בסידורי
משוכללי של כיכרות הישוב.
אבל בסידוריי משוכללי למוח משהו לא ורה
לא שהזניחו לגמרי את חיי המוח  הרי לפני כמה שני
טובות ייעדו מו לספריה בומה שנייה של בניי בני
עיבא.
אבל אפילו לא הגיעו למב שמתכנני את תכולת
הספריה.
הפרויט לא וד
אי ייתכ מב עלוב כל כ בישוב כמו שלנו?
אי ייתכ מב שיש לנו ספריה מ"ומטת
בלי מו לזוז
בלי מו שאפשר לשבת בנחת ולרוא
בלי מו שיש בה מחשבי שנוכל לגלוש ולתת לילדינו
לעבוד במו שט?
אני מיעה לכול לעשות דבר פשוט:
להתשר למזכירות ולשאול:מה ע הספריה?
תאמינו לי,ככל שיותר אנשי יתעניינו  וכ ,ת
ינג"זו  ככה הפרויט יתד במהרה
nettief@gmail.com

הימי הסגורי והפתוחי בחודש תשרי:
ראש השנה  -סגור
יו ה ,ג בתשרי ) ,(2.10ו גדליה 21:00 - 19:00
20:00 - 17:00
יו א ,ו בתשרי )(5.10
20:00 - 17:00
יו ג ,ח בתשרי )(7.10
יו כיפור  -סגור
20:00 - 17:00
יו א ,י"ג בתשרי )(12.10
סוכות ,כולל חול המועד  -סגור
21:00 - 18:00
יו ה ,כ"ד בתשרי )(23.10
שעות פתיחה לשנת תשס"ט  -אחרי החגי
אפשר לשאול ספרי עד  10דות לפני הסגירה!
20:00 - 17:00
יו ראשו
20:00 - 17:00
יו שלישי
* 17:00 - 14:00
יו רביעי
* 21:00 - 18:00
יו חמישי
*שימו לב לשינוי בשעות הפתיחה בימי רביעי וחמישי.
השעות בימי רביעי מותאמות במיוחד לילדי ביה"ס
שגרי רחו .ה יכולי לבוא לספרייה מיד אחרי
הלימודי ואחר כ להמשי הביתה.
שעת סיפור
בעזרת ה אחרי החגי נחדש את שעת הסיפור בשיתו
מועדו "מפגשי" .המפגש מיועד לגילאי ג חובה
וכיתות א וב .שימו לב לפרסומי ברוב!
נו ,איפה ה?
עדיי ספרי רבי "תועי" אל מנויי משני
ודמות ,בבשה החזירו את הספרי אלינו בהד.
בשעה טובה יש בספרייה שירותי )וכיור לנטילה(.
תודות לאיי שטיינברג ,למוטי רוזיליו ,לאשר
ולעובדי המזכירות.
למי תודה למי ברכה
תודה לנטי פלדמ על עזרתה בדילול של מדפי הספרי
באנגלית ובמיו תרומות באנגלית.
תודה לכל התורמי הנדיבי .אני חוזרת ומבשת -
בבשה לתא אתי לפני שמביאי תרומות של ספרי
לספרייה .לתרומות באנגלית אפשר לפנות ישירות לנטי
פלדמ.
תודה לטליה חסי על עזרתה בריאת ספרי ילדי
ונוער לגילאי השוני ובהתאמת לגילאי השוני.
המתנדבי
תודה רבה לכל הילדי שהתנדבו בשנה שעברה ובחופש
הגדול:
בר אליור ,שני ראבי ,רוני כ ,ליאור מאירי ,שירז
ייזר ,איילת סומר ,לינוי נהרי ,מיטל ליפל ,נועה
עמיחי ,נפתלי ארנולד ,חננאל סיימו ,סמי מאר,
רבה תמר רוטשטיי ,דבי לאער ,יונינה ארנולד ,עליזה
דיוויס ,יונת חסי ,עינת ברנד ,שחר דהרוס ,זואי
טב ,הילה דהרוס ,יואב פישהיימר.
וות חדש של מתנדבי כבר נכנס לתפיד .שיהיה
לכול בהלחה ובעזרת ה שתהיה שנה מהנה.
בברכת שנה טובה ומבורכת!
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ʭʩʠʰʥʮʹʧ ʳʩʰʱ
45 ,ʸʤʶʩʤ ʡʥʧʸ
ʤʧʴʹʮʬ ʩʠʥʴʸ ʦʫʸʮ
Family Medical Centre
ʬʹ ʤʬʥʤʩʰʡ
(ʤʧʴʹʮ ʺʠʥʴʸʡ ʺʩʧʮʥʮ) ʩʷʶʸʥʨ ʩʩʴ ʸ"ʣ
(ʭʩʣʬʩ ʺʠʥʴʸʡ ʤʧʮʥʮ) ʯʥʨʬʩʱ ʠʡʩʷʲ ʸ"ʣ ʭʲ ʳʥʺʩʹʡ
ʭʣ ʺʥʷʩʣʡ

ʺʥʧʠ
18:00-20:00

07:00-09:00
(ʣʡʬʡ ʺʩʬʬʫ)
07:00-09:00
(ʣʡʬʡ ʺʩʬʬʫ)

09:00-10:00

ʯʥʨʬʩʱ 'ʸʣ
ʭʩʣʬʩ ʠʴʥʸ
7:30-09:30

ʩʷʶʸʥʨ 'ʸʣ
ʤʧʴʹʮ ʺʠʴʥʸ
15:30-20:00

'ʠ ʩʮʩ

13:30-17:30

'ʡ ʩʮʩ

15:00-17:00

07:30-11:30

'ʢ ʩʮʩ

15:00-17:00

19:30-21:00

'ʣ ʩʮʩ

08:00-10:00
16:00-19:30
12:00-14:00
(ʭʩʴʥʧʣ ʭʩʸʷʮ)

'ʤ ʩʮʩ

09:00-10:00

'ʥ ʩʮʩ

ʤʠʴʸʮʤ ʬʹ ʺʥʸʫʦʮʬ ʸʹʷʺʺ .......ʸʥʺ ,ʧʨʹʡ ʸʥʩʱʬ
08-9761447: ʱʷʴ 08-9766450 :ʬʨ
"ʺʩʸʴʫ ʤʸʩʥʥʠʡ ʩʹʩʠʥ ʩʲʥʶʷʮ ʱʧʩ"
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מאת דוד אביטל  -מנהל ביה"ס ממ"ד רמת מודיעי

מאת בריינה הרטמ

חוגי  :התחילה שנת פעילות חדשה ולמרות כל
ה"מכשולי" הלחנו לפתוח את רוב החוגי
מהשבוע השני של הלימודי לשביעת רונ של רוב
המשתתפי .נא להפיד על כללי ההרשמה לחוגי
וביטול .לו"ז מעודכ של החוגי מופיע בעיתו זה.
אל תשכחו :ביטול חוגי בכתב דר המזכירות עד
ל  25לכל חודש עד סו חודש פברואר .אחרי תארי
זה נמשי לחייב עד סו השנה.

החדשה
שנה"ל
בורה
נפתחה
טובה ויש הרגשה
של רוח חדשה.
חייבי ליי את
שיתו הפעולה בי
ההורי
הנהגת
ווות בי"ס שכבר
נתנה את פירותיו
באירועי שוני
בשנה שעברה וחל
מהיוזמות החלו
לפעול בשנה זו .ג
ועד היישוב ע ועדת חינו ,השותפי בשדרוג החינו
בבי"ס .אבש ליי מספר פרויטי שפועלי השנה
בבי"ס:
 .1תל"ה תכנית לימודי העשרה הניתני במהל
יו הלימודי והתלמידי מאוד נהני.
 .2ספרית בית הספר  -כל תלמיד/ה רשאי/ת להשאיל
ספר ריאה ללא תשלו .במהל השנה יש פעילויות
סביב נושא הריאה וההורי יכולי לעזור בדרבו
הילדי לשאול ספרי.
 .3יומני עתיד  -כל תלמידי כיתות בו בלו יומ ערכי
גדוש בהלכות ובמדרשי המלמדי ער בכל שבוע.
כמו כ ,יש ביומ חידות ופעילויות שנית לשת ג
את ההורי והאחי .מומל לכול לעיי בו ולדעת
מה לומדי בכל יו.
 .4מבראשית  -לימוד הורי וילדי פ"ש לפי דפי
"מבראשית" ממשי ג השנה.
 .5תומה  -זהו הנושא שהחינו הדתי יעסו בו השנה
ואנו נערכי ללמוד על דמויות מופת שלאור נחנ
את ילדינו.
 .6לראת סוכות  -רב בי"ס יז תחרות יירת ישוט
לסוכה על דמות מופת ביונות הדתית .הרב פרס
רשימה של דמויות מה התלמידי ריכי לבחור
ולהכי ישוט על האישיות שבחר.
 .7חברי מועדו "מפגשי"  -בשנה שעברה ערכו
מספר חברי המועדו ,בעזרת תלמידי בי"ס ,מספר
פעילויות .לאור ההלחה ,אנו מווי להרחיב את
הפעילות המשותפת ע יו"ר המועדו ,גב יונה
שרוני ,וע ניה דוד מוות הבי"ס.

חוג פלדנרייז לנשות מועדו מפגשי  :אנחנו
רוי לפתוח חוג אחרי החגי בימי רביעי בי 8:00
 9:00בבור .מחיר החוג עד  15משתתפות 110 :ש"ח
לחודש .מעל  15משתתפות 90 :ש"ח לחודש.
אומנות בהילה :זוכרי את יירת השלט
"חשמונאי" במועדו הנוער? זוכרי כמה נהנית?
ברוב נתחיל בעבודת פסיפס נוספת שתשתלב בכיכר
השנייה של הישוב .פרטי בהמש...
תאריכי  :אשמח א אנשי יודיעו לנו על תאריכי
אירועי כדי שלא נתכנ הראות ,הגות וכו באות
ימי א זה נית .יש כמה דרכי לעשות את זה:
תשלחו לאתר הישוב ב events@rammod.net
וחיי דה יונג ירשו את זה בלוח אירועי; תשלחו
לי מייל ל vaad_bryna@012.net.il
וארשו ביומ שלי; תשלחו לנאוה
 ; vaad_nava@012.net.ilאו תתשרו ותשאירו לי
הודעה במענה הולי במזכירות .בתי כנסת ומוסדות
חינו מתבשי ג למסור תאריכי .אני משתדלת
ג להכניס אירועי ללוח של חיי דה יונג.
פסטיבל הנחל :מתנ"ס בנימי מודיע שהפסטיבל
יתיי השנה בחוה"מ סוכות ,ביו ראשו כ תשרי,
 19.10.08בי השעות  .10:0017:00הפעילות תתיי
בישובי ענתות )הפנינג והפעלות( ונופי פרת )בגבעה
 468פעילויות למשפחה( .בכניסה לעי לט יתיי
הפנינג ענ ע הפעלות לכל המשפחה ...ירידה לעי
לט בגיפי וטיול בנחל ע הרבה הפתעות .מופע
הסיו :להת "טרר" .אלה פרטי ראשוניי
ויתכנו שינויי...עידכוני תבלו בהמש...

לסיו ,ברוני לבר את כל תושבי היישוב ובמיוחד את
בוגרי ביה"ס בברכת "יהי רו שהב"ה יגזור עלינו ועל
עמו ישראל גזרות טובות"
כתיבה וחתימה טובה

ברכות לשנה טובה ומתוה ,מלאה בעשייה
ובבשורות טובות!
6

המטרה שלנו להד את הפיוח ולהגביר את הבדיות
במסלול למזדמני ,ולכ תושבי ישוב שטר נרשמו
למסלול הירו מתבשי לבע זאת בהד במזכירות
הישוב.
מב ע הנחות  -הונדה
.5
הנהלת מטה בנימי הגיעה להסכ ע הנהלת חב הונדה
להעני הנחה של  610000לתושבי מטה בנימי שירכשו
הונדה סיווי הייבריד ,שהוא רכב "ירו" המפחית את
זיהו האויר בכ  50%  30%מרכבי דומי.
ההנחה ניתנת בסניפי הונדה בירושלי מחיר הרכב
לאחר הנחה  137000ש"ח.
ועדת ביורת
.6
החברי:
ד"ר שרה טאניס
מר חגי ת
מר גיהסי יעב
מונו ע"י המועה האזורית מטה בנימי כועדת ביורת
של הישוב .אנו מאחלי לה הלחה בתפיד.
מודיעי עלית
.7
התיימה פגישה ע ראש עיריית מודיעי עילית ונדונו
מס נושאי כדלמ:
א .בטחו
ראש העיר הסכי להשתת בעלות השמירה עבור
שכ גני מודיעי באופ שוט וכ הגענו להסכ עבור
התופה שלא שילמו.
ב .הארת רח מוריה
ראש העיר הסכי להשתת בהואות בס  25000ש"ח
עבור התנת התאורה מהכיכר ועד גני מודיעי.
הפגישה הייתה באוירה טובה והושגו סיכומי לשביעות
רו הדדי.

מאת מוטי רוזיליו מזכיר היישוב

חסכו במי
.1
כפי שידוע לכולנו ,מב מש המי במדינה
שה ולכ ,ניבות המי נוטת בכל מיני
אמעי להביא לחסכו במי .אחת הדרכי
הינה פגיעה בכיס ע"י ייור תעריפי המי.
תעריפי המי נכו לעכשיו )יש כונה לייור
נוס ברוב( הינ:
 4.144ש"ח לוב.
תערי א 
א.
 5.705ש"ח לו"ב.
תערי ב 
ב.
 7.858ש"ח לו"ב
תערי ג 
ג.
ביטול האת מי לגינות החל
.4
ממחית חודש יולי  2008שמשמעותו
ייור הכמות שהותה לגינו
מתערי א לתערי ג.
ייור תערי לגינו יבורי ב 90%
.5
שמשמעותו הינה מו ההשייה
בגינות יבוריות ויתכ מאוד שנגיע
ליבוש דשאי יבוריי.
תגבור אבטחה
.2
בעבות פיגועי הטרטור שהיו בירושלי והמב
הרגיש שנור עב בניית גדר ההפרדה ,נדרשנו ע"י
שלטונות הבא לתגבר את האבטחה באתרי הבנייה
במש שעות העבודה.
התגבור מתבטא בתוספת של  3כלי רכב המסיירי בי
אתרי הבניה ועוד שני מאבטחי המודי לאתר בנייה
בו שוהה בוה גדולה של פלסטיניי דוגמת רח הדג.
וזאת בנוס לרכב הבטחו היי.
עלות התוספת המסתכמת בכ  660,000לחודש הממומנת
ע"י הבוני\בלני מעסיי הפלסטיניי.
פינוי גז
.3
אנו משתדלי לפנות את הגז מידי שבוע מכל הישוב.
לערנו ,יש הרבה מרי שלאחר פינוי הגז בימי
חמישי ,מויאי גז בעיר בימי שישי ,וכ כל השבוע
הגז מונח.
רי להשתדל להויא גז לראת יו רביעי\חמישי.
לראת החגי הבאי עלינו לטובה ,רי להשתדל עוד
יותר כדי שהישוב יהיה ני במהל החגי.
מחשוב שער
.4
בחודש האחרו פועלת מערכת ברה בשער אשר
מלמת כל רכב הנכנס לישוב והיוא ממנו וזאת בכדי
להגביר את הפיוח ולמ את הגנבות למינימו.
בכניסה לשער יש שני מסלולי :הימני ,מסלול ירו,
לתושבי הישוב ולמורשי ,והמסלול השני ,הרוב
לבוטה ,מיועד לאורחי ומזדמני.

מאת רות בייר  -ועדת ספורט
מאות ילדי הישוב חגגו את היו האחרו של החופש
הגדול בהפנינג שהתיי במגרש של הממ"ד .האירוע
הופעל ע"י בנות שבט מעפילי )בעזרת של כמה
מהבני בשבט( .לשמחת הרבה של ההורי )שחל
הגדול כבר נה כרטיסי מבנות השבט שעברו בבתי(
לילדי הועו מגוו של תחנות ע משחי נושאי
פרסי ,מתני מתנפחי ודוכני אוכל )שג טיפלו
בבעיית ארוחת הערב( .האירוע היה הלחה וגייס סכו
כס יפה שנתר כולו לדה.
תודה רבה ליהודה אטיאס ,רכז הנוער ,שעזר רבות לפני
ובמהל האירוע ,ולחברי ועדת ספורט שתמכו ג ה.
אנו מווי שהאירוע יהפו למסורת שנתית בישובנו.
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מאת יונה שרוני
תודה ! תודה !
אומרי  :אי נביא בעירו " אבל בישובינו יש ויש "נביאי"
וה רבי אשר מוכני לתרו למע ההילה .והפע
איי אחד מה .שמחה שלד ,אשר כולו מלא שמחה
ואהבה לשירה ולמוסיה .שמחה חכה שבע שני ליו
הזה )לפי דבריו(.
שמחה הופיע באול בית הכנסת הרימו במואי שבת
ודש פרשת "כי תא" וכל התושבי היו מוזמני.
שמחה התגלה כזמר נשמה .כל מילה וכל ליל יא
מעומ נשמתו והדבי את כולנו  ,השומעי.
אי אחד מ הנוכחי אשר לא נהנה מכל רגע בשומעו אותו
שר ומנג כי ג הגיטרה שרה עימו כל ליל הודגש ושר
עמו .אני באופ אישי נהנתי מכל רגע וכאשר שאלתי אותו
על מה הוא מנג תמיד הסביר כי הוא בכלל היה מתופ .
התפעלותי גדלה שבעתיי כי מי הגיטרה הויא לילי
מיוחדי  .אני ממש לא מבינה בכלי ובכלי נגינה אבל
לילי יפי כאלה מגיטרה איני זוכרת ששמעתי מעודי.
אני מאמינה שמשמחה יאה השירה והנגינה ממש מתו
הנשמה ולא דר הידי והמתרי .ומי שהשיב ג
לשירתו הרגיש שהכל זר כמו במטה סמי.
תודה ל ,שמחה ,על ערב מהנה לגו ולנשמה .כי ברגע
ששומעי שירה נעלה כזו ג הגו מתעלה.
תודה לבית הכנסת הרימו על הכנסת האורחי
והכיבוד.
אני מחכה לערבי נוספי ע שמחה ,בי נשאר טע של
עוד וכל מי שלא היה ,פשוט הפסיד .
אז :יש "נביאי" בישובינו משכמ ומעלה שמוכני
לעשות למע הכלל אנו ריכי ר לגשת אל המעי
להרוות את ימאוננו.
אני מרשה לעמי להמלי לשמחה שמידי פע יעשה
ערבי כאלה ,אפילו באופ בוע ,מעי ערבי זמר אשר בו
ישיר וג כדי ללמד אותנו שירי שהוא שר ואשר אות
אי אנו מכירי .
לסיו
ברוני להודות בשמי ובש כל הנשי הבאות לשמוע
שעורי תורה לכל הרבני והמרי ולבית הכנסת גלנולד
על הכנסת האורחי זה שני רבות ,על המו הני
והממוזג בימי הרי ובימי החמי.
* תודה לנאוה המזכירה שדואגת תמיד לרבני ולמרי
ואשר מעול לא בוטל א שיער.

ÌÈ‡ÂÓ˘Á ¯ÙÂÒ
ÏÎ‰ Â· ˘È˘ ¯ÙÂÒ‰
˘˙Â¯Á˙ ‡ÏÏ ˙Â¯È

·Â˘ÈÈ· ËÓÂÙÒÎ °°˘„Á

¨¯˘ÂÈÏ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó
‡˙Â·È„‡Â ˙Â¯È˘ ¨˙ÂÈÓ

ÏÎÏ ˙ÏÁ‡Ó ¯ÙÂÒ‰ ˙Ï‰‰
˙ÌÈ‡ÂÓ˘Á È·˘Â
˘‰˜Â˙ÓÂ ‰·ÂË ‰
π∑∂∞±∑∏ ∫ßÏË

שנה טובה לכל העוסי למע היבור ללא בשת תמורה
 ה ישל לכ את משכורתכ עשרת מוני.שנה טובה לכ כל התושבי ולכל בית ישראל.

ÌÎ˙Â‡¯Ï ÁÓ˘
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לישיבה לדו ,בי השאר ,במת אישור ליו "אירוע
למועת השומרו" אשר יוכל להסתיי בחתונה סמויה.
ביו ראשו ,יומיי לפני החתונה ,התבשרנו על בלת
האישור .ח"כ יולי אדלשטיי היה יד ימינה של המשפחה
לאור כל הדר .ענה על כל פניה טלפונית ,דיבר וטיפל
ככל שיתאפשר לו .ג ח"כ אריה אלדד פעל במר לעזור
לידו הענייני.
השמחה הכי גדולה הייתה למגורשי חומש ,שזיהוי פתח
של תווה לתומת הישוב מחדש .כאשר הגיעה
המשפחה לחומש ,התנפלו עליה כל הכתבי
משלל גווני השת הפוליטית .בכל הכתבות
שפינו ,שררה רוח חיובית או ניטרלית .אבל
לא הורגשה איבה ,כפי שמורגשת הרבה פעמי
במפגשי ע יבור כיפות סרוגות.
החופה כיסא הכלה עובו ע"י הגר זר ,אלמנתו
של גלעד זר ז"ל  ב"ט מועה אזורית שומרו.
חומש שוכנת באמע עמ .מסביבו שרשרת
הרי כמו טבעת .החופה התיימה בה
ההר ,מול הנו המרהיב ,דות ספורות לפני
שיעת החמה .החופה התנוססה בפשטותה,
ביופיה הטבעי ,הלב ,הטהור .חופה מדנטל,
אשר פעמוני לבני מעטרי אותה מסביב.
לבנה ,כמו החת והכלה ,ניי בתמימות,
ביושר ליב ,בתשות הכנה של מימוש חלומ
האישי ,המיוחד ,הפרטי שלה יחד ע חלו האומה
המתחדשת באר ישראל .יבלנו כולנו ,כל הנוכחי
)ואולי ג אלה שלא נכחו( ,שיעור מולדת הבסיסי ביותר,
החשוב ביותר :שר של אהבה לאדמת אר ישראל.
כאשר יימת כנות ואמת בלב ,המסר עובר לכול ,לכל
הדרגי ,לכל השרי.
בתור אורחת בחתונה זו יש לי ר להודות לכ ,שונמית

מאת תמר ירשנבאו ואביגיל כתב אמת
אי התחיל סיפור האהבה?
אהבה בי שונמית ירשנבאו לאס וולברג התחילה
ע אהבת לאר ישראל בכלל ולחומש בפרט .שבועות
מספר לפני גירוש גוש טי ,שונמית יחד ע חברות

מהישוב ניסו להיכנס לגוש .מאמיה עלו בתוהו ,ולכ
החליטו לשי את פעמיו לכוו יישובי פו השומרו,
אולי בעבות לימור הרמל )ומונרית לשעבר בישוב(,
תושבת חומש .התחילו את דרכ באוטובוס ,והמשיכו
ברגל עד שהגיעו ליעד .בחומש הוחלט שההתנגדות
לגירוש תיהיה נחושה ,תיפה עד כמה שאפשר .בוה
של בנות ,שורות בשרשראות ,שהתה ב"בית העי",
ומש נאבו .הפינוי מ"בית העי" היה שה,
והבא החליטה להתמודד איתו ר לאחר שכלל
תושבי הישוב גורשו מבתיה .המאב הזה מאוד
העלה את המוראל ונת לה ולתושבי תחושה של
כבוד .שונמית גורשה ,ע אחרוני התושבי ,לכפר
הרואה .הגירוש חרט בליבה רוש עמו מאוד,
חוויה מהולה בכאב בל נשכח.
חודשי עבור ,שני עברו ,ובאחד המפגשי פגשה
את אס ,בחור ישיבה בישיבה של חומש .כאשר
התחילו לדבר על חתונה ,ברור היה שרוי ליי
אותה בחומש תו"ת .אז התחילו התכתבויות ע
הבא ,ע ח"כי ,ע שרי .והתשובות...תמיד
שליליות .היה רי לדאוג למער של של הסעות,
עריכת החופה ,וכ פרטי רבי נוספי.
החתונה נבעה לי"ח מנח אב  -לימי הסתבר
שזהו תארי גירוש תושבי ישוב חומש ,שלוש שני
לפני.
חמישה ימי לפני החתונה ,יוסי דג )משפט ולשעבר
מרכז הגרעי הדתי ודובר הישוב שאנור וג חת
משפחת וייס( דווח שניגי כוחות הביטחו נכנסי

ואס ,שהיית אור המאיר את הדר בתו עול מבולבל,
שלא מבדיל תמיד בי שר ואמת ,בי טוב ורע.
מזל טוב!
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מכו תורני לנשי ע"ש שרה בת י ח יעב רעננרט
The Sadie Rennert Women's Institute For Torah Studies

שיעורי שנה"ל תשס"ט מת חשמונאי

לאחר חגי תשרי ,יחודשו השיעורי ב"בית מדרש
לנשי " בבית הכנסת "הרימו"
שיעור ראשו8:309:50 :
סמסטר א
מרה :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 ביש הרב אמת דתית נובת .מלבד
לימוד התורה בכל חליה היה לימודו שור באופ
הדו ג למרחבי אחרי של דעת וחוכמה :פילוסופיה,
פסיכולוגיה ,אנתרופולוגיה ,ספרות עברית וכללית ,שירה
ועוד .בהגותו מנסה ליור את החיבור ההכרחי כל כ
בדורנו ובתופתנו בי אתגרי התופה והמדינה לבי
התורה כתורת חיי כשהדגש הוא על רלבנטיות הדברי
לאד המאמי המודרני .בהגותו משועי רעיונות
ותפיסות חסידיות )חב"ד ,ברסלב ,איזביה( 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
המחשבתיתורני העשיר והמורכב של הרב שג"ר תו
התחות אחר המורות עליה הוא מבסס את דרשותיו
כהגות יהודית פוסטמודרנית המנסה ליור כלי חדשי
ולת בה תוכ ישחדש.
סמסטר ב
שיעור בגמרא -דיני שכני  .מסכת בבא מ יעא.

הנביאי הלאסיי לודמיה ולממשיכיה? כיד
מעובות דמויותיה דר הסיפורי אודות ובמה
נבדלת נבואת? מדוע ומתי פסה הנבואה? הא היא
עתידה/יכולה להתחדש? על שאלות אלו ,ועל מונחי יסוד
בנבואה כמו  אספלריה מאירה ,נבואת הדשה ,בני
נביאי ,נביאי שר ועוד נעמוד בורס זה מתו לימוד
המתחיל בסיפורי הנביאי במרא ממשי בהתייחסות
חז"ל לנביאי ונבואה ומגיע עד לגישת של הוגי ימה"ב
והוגי בעת החדשה לסוגיה מרתת ומרכזית זו
שיעור שלישי11:1512:30 :
מרה :טפת הלפרי
נושא :פרי שלמה ,אחאב אליהו ואלישע תלמידו.
מלכי א אמלכי ב יג.
בפרי שלמה נעמוד על ברור הדשת הכתוב ,כרבע
מספר מלכי ,לשלמה; ייחוד דמותו ,חוכמתו ומפעלו,
א כ  כיד יתכ שנפל??נעבור לשלושת בתי המלוכה
בישראל ירבע ,בעשא ואחאב מה ניסה לחדש כל
בית? נתמד בנביא אליהו המלווה את בית אחאב,
אישיותו מסריו ודרכי פעולתו  הא הליח? נשווה אותו
לספורי הכתוב על אלישע תלמידו ,נשתדל לעמוד על
הדומה ביניה ועל אישיות ודרכי פעולת השונות.
עלויות 700 :לורס אחד  1350 //ש"ח לשני ורסי //
 1850לשלושה ורסי
גמולי השתלמות למורות בהי  56שעות או  112שעות.
פתיחת הורס מותנית במספר הנרשמות.
הנחה לגימלאי וסטודנטי
לפרטי  :תמר רוט 089763003
0523249169

שיעור ראשו8:309:50 :
מרה :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.
שיעור שני10:0011:10 :
מרה :גב יפית לימר
נושא :נבואה ונביאי
נביאי רבי מו לה לישראל .והנבואה ,שמורה
אחד הוא מדוע עוברת דר ריבוי של נביאי? מה בי 13

tamirot@bezeqint.net
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הערות כלליות על החוגי :

ייתכנו שינויי לי במערכת בהתא לרישו ושינויי במערכת של ביה"ס או של המדריכי  .א כ ,לוח זמני
מעודכ י א בתחילת ספטמבר ,בע"ה.
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 חוגי בשבוע2  המחיר ל:חוגי התעמלות של לבנת שמש
 יש מחיר מוזל לפלדנרייז. ש"ח לשנה1900.00 יהיה
 א. משתתפות10 לפנסיונרי בתנאי שיש מינימו של
. ש"ח לשנה810  המחיר ירד בעוד ל15 יירשמו
 כדור סל, ונג פו, רטה,בחוגי התעמלות רע
,וכדומה יש לחת בחשבו שיש הואות נוספות על ביגוד
.תחרויות ומופעי סו שנה
. הגעה לשיעור שבועי באחריות התלמיד:חוגי מוסיה
לא נוכל להבטיח השלמת שיעורי ג א התלמיד יודיע
 על התלמיד להודיע מראש למורה, בכל מרה.מראש
 א מורה נאל לבטל.ישירות א הוא לא מגיע לשיעור
. התלמיד יזוכה, ולא יליח להשלי אותו,שיעור
, בער, חוג מתוכנ מחודש דמבר:חוג דרמה לבנות
. בע"ה,כשהמדריכה תסיי את חופשת הלידה שלה
 התכני של החוג:לידיעת ההורי
:חוג הישרדות
 מדי פע המדרי מויא את, כמו כ.באחריות המדרי
.הילדי מחו לגבולות הישוב לוואדי הרוב
,שנה טובה ומבורכת
בריינה הרטמן
רכזת קהילה

6 חיסוני נגד כלבת יינתנו במזכירות היישוב ביו שני
16:0017:00  בי השעות2008 אוטובר
 חתול.יש להביא את הכלב כשהוא מוחז היטב ברועה
,יש להביא באופ שאינו מאפשר לו לנוע באופ חופשי
.כגו בכלוב נישא וכדומה
החיסו והרישיו נתנו ר כנגד הגת בלה המאשרת את
.תשלו האגרה למועה באמעות בנ הדואר
:010908 גובה האגרה מ
 ש"ח189  סה"כ, ש"ח למירויפ63  ש"ח פלוס126 :כלב
neutered cat 12 shk
 ש"ח25 :חתול
מי שטר יבל הודעה מ המועה יכול לבל שובר
מוכ מנאוה כה במזכירות היישוב או להשתמש בשובר
.תשלו של בנ הדואר
:את התשלו יש לערו לזכות
, מועה אזורית מטה בנימי- מחלת התברואה
.5310507 :מס חשבו
ד"ר אפרי ר
וטרינר המועה
029977209 : המשרד במועה.טל

חוג להעשרת שפת העברית לילדי עולי
Hebrew Language Enrichment Chug
for children of Olim

Rabbies Vaccination for dogs and cats
Rabies Vaccinations for dogs/cats will be given in
Hashmonaim, IY"H,
on Monday, October 6 2008, at the Mazkirut between
4:00 - 5:00 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 126 (neutered dog - NIS 44) plus NIS
63 micro-chip, injected once, after the rabies
vaccination.
Total: NIS189
Cat - NIS 25 (neutered cat 12 NIS)
Please bring your dog under proper leash restraint
and muzzle. 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.

Bryna Hartman

-

Rakezet kehila

In order to help your children improve their Hebrew
and better understand what is going on in the gan, the
kindergarten teachers have suggested a chug that will
do that in a relaxed and enjoyable atmosphere.
Tamar is a licensed Drama teacher and puppeteer
with a B.A. degree and is licensed by the Ministry of
Education. She teaches language through the T.P.R.
(Total Physical Response) method, which is based
on the mimicking and the demonstration of language
through the use of illustrative accessories, drama,
music and dolls.
We would like to invite your children to a trial lesson
on Thursday, Sept. 4, in the moadon noar (or possibly
in one of the kindergartens – we will let you know at
the beginning of September).
Last year we were able to subsidize this chug through
funds that we received from the Moeitza. We will
try to do so this year as well but I will only know in
September.
Please look over the list of chugim and fill out
the registration form, with help from friends, if
necessary.

Dr. Ephraim Keren
Moetzah Veterinarian cellular phone: 0525 666246
Moetzah office phone number: (02)9977209
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קבוצת שומרי משקל לנשים נפגשת
כל יום שישי במועדון הנוער
. בבוקר54:7:ב

..נשמח לראותכן
Weight watchers for women in Hashmonaim
Every Friday at 7.45 a.m.

Details: 09-8902000
Chinese Medicineרפואה סינית
 דיקור, כאבים עיסוי, כרוניות,בעיות חמורות
מנוסה באימון אישי
ג'ודי שטיין

Acute, chronic, internal, pain. Personalized herbal
medication, massage, acupuncture.
Personal exercise training

Judy Stein 0524346709
שעה של פנאי
:חוגים לנשים ילדים ונוער
 בישול ואלקטרוניקה, אומנות שימושית,נגרות
Workshops for women, youth and kids
Carpentry, practical art, cookery, electronics
Leah Bar Or 0524404152
 לאה בר אור9761665
 שמן זית כתיתHigh Quality Olive Oil
מעולה בכבישה קרה ממשק אחיה
אספקה לבית הלקוח
˙Ó
˙È¯Â˜Ó ‰
רפאל בר אור
Delivery to customer’s home
Rafael Bar Or 0525568924
 דולהBirth Coach
מורה מוסמכת להכנה ללידה
עם ניסיון של שמונה עשרי שנה

מעבירה קורסים בהכנה ללידה
יוכבד שריידר
Eighteen Years of experience in birth
preparation and coaching
Yocheved Schrader 0545467739
Ilan Garageמוסך בסון אילן
( שילת- )מאחרי רמי לוי
Behind Rami Levi

פחחות*צבע בתנור*אגזוזים

Paintwork, chassis repair,exhausts

9597957750

 ביטחו חשמונאי. ר- מאת שרעבי זרובבל

ה/תושבת חשמונאי  רמת מודיעי יר/תושב
...י למי לפנות בזמ אירוע/דע
0577599008 :"רבש
0523446728 :סג רבש" וסייר יו
0577449515
 פיגוע או חשש לפיגוע ע"י ערבי או כל:בטחוני
:מידע חשוב בנושא ביטחו
 מוד בינימי או029974106
029970631
גניבה ברכוש או חשד למעשה פלילי/ פגיעה:פלילי
 או100 :כלשהו
029706444
: תאונה או פיעה שה, הת, לידה:רפואי
101
02  או102 :שריפה בלתי נשלטת/ דליה:אש
5485100
089766331 :שער חשמונאי
EMERGENCY PHONE NUMBERS
By: Zrubavel Sharabi
Chief of Security Hashmonaim
Dear Hashmonaim resident,
Following are phone numbers you can call in
cases of emergency.
Zrubavel, Chief of Security: 0577599008
Zrubavels Deputy and day patrol:

0523446728
0577449515
In cases relating to security
029974106 or: 029970631

Binyamins telephone service center 
in case of a terrorist attack or fear of an attack by
Arabs or any important information related to
security.

Criminal Cases : 100 or: 029706444

 יריד עבודה עברית יתיי בישוב אחיה בגבעות שילהto report cases of burglary, theft or damage to
 יו חמישי, בע"ה בחוהמ"ע סוכותproperty or fear of such cases
 פעילות חוויתית ומעניינת המותאמת לכל המשפחה-  בתוכניתMedical cases: 101 
 בנושא חשיבות עבודה עבריתfor cases of births, seizures/ heart attacks,
 מפעלי מתאימי הרוי לפרס או להיג/  בעלי עסיaccidents and injuries
0545236982 עמ ביריד מוזמני ליור שר ע זהרFor the Fire Department: 102
 בעלי דוכני הרוי להי דוכ מכירות ירו שר, כמו כor: 025485100
0523114929 -  ע עפרהHashmonaim gate 089766331
0525666626לפרטי נוספי
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נפתחו השבוע ע"י "מכבי שירותי בריאות"
בעיר מודיעי

מאת שלמה שלזינגר

מאת משה שלזינגר

השבוע נפתח מרכז רפואי גדול ומרווח בעיר מודיעי
ע"י "מכבי שירותי בריאות" .במרכז שגודלו 2.500
מ"ר יוכלו מבוטחי מכבי לבל מגוו גדול של שירותי
רפואיי ושירותי בריאות ,בד בבד תחל לפעול במבנה
ג מרפאת טר"מ שירותי רפואה דחופה העוברי
למשכנ החדש בבית מכבי שירותי בריאות במרכז
העיר ותפעיל את חדר המיו הדמי לטובת מבוטחי
כל הופות.

בשבוע שעבר יימה "מכבי שירותי בריאות"
הפנינג בריאות בבית הספר ממ"ד בישוב
חשמונאי לעשרות ילדי כיתה א שהחלו
את לימוד בתחילת השנה .כמו"כ השתתפו
ההורי בהפנינג המיוחד.
במהל הפעילות ידו בריאות שערכו וות האחיות
של "מכבי שירותי בריאות" ,נערכו בדיות לכל הילדי
כגו :שילה ,מדידה ,גבוהה ,בדיות עיניי ,כאשר
בסיו כל הבדיות יבלו ההורי המשתתפי את
סיכו הבדיות.
בנוס נמסרו לילדי סדנא ע"י שיננית מ"מכבידנט"
מסני מודיעי עילית שהגיע במיוחד להרות בפני
הילדי ולהסביר על החשיבות של שמירה על היגיינת
הפה.
האחות אחראית הגב בת שבע ור העבירה סדנא
בנושא תזונה נכונה והחשיבות לאכול מאכלי בריאי
ובכ לשמור על אורח חיי בריא ותי.
בסיו הפנינג פו הילדי וההורי בהגה מיוחדת
ומהנה בנושא "חגיגה בסלט הירות" שהועברה ע"י
תיאטרו שליו ממודיעי.
יש ליי שלאחר ההגה שכול נהנו מאד חולו לכל
המשתתפי חולה שלו כיתה א וכ חוברות עבודה
לילדי וחוברות הדרכה להורי.
ההורי נגשו למנהלת הסניפי הגב ופיה לוי וכ
לוות האחיות ולהנהלת בית הספר והודו בחו על
הפעילות החשובה ש"מכבי שירותי בריאות" ערכה
במיוחד עבור.
יוי ש"מכבי שירותי בריאות" היא הופה המובילה
בחשמונאי במספר החברי ולאחרונה הנהלת המחוז
הגיע להסדר ע הרופאה ההילתית הגרה בישוב ד"ר
פיי טרויי על שיתו פעולה ובכ יכולי מבוטחי
"מכבי" בישוב ליהנות ממגוו שירותי רפואה נוספי
כגו :רפואת משפחה ,רפואת ילדי ,וברוב מעבדה
וליחת דמי וכל זה בנוס למרכז הרפואי הגדול
השוכ במרכז העסי בכניסה למודיעי עילית שבו
ג יש את המרכז לבריאות האישה ורפואה מועית
נוספת ובעיר מוד הלילה שפועל כל יו עד השעה
 23.00וכ את מוד חירו ערב לנשי הפועל בכל יו
עד השעה  22.00וכ ביו ו עד השעה .11.00

המרכז שוכ במבנה חדש שאוכלס בימי אלו ונבנה
ותוכנ בפידה .המבנה שוכ בשלוש ומות ובמוד
למרכז חנייה גדולה לבאי בשערי המרכז הרפואי
ולטר"מ.
ד"ר מאיר רז ,ראש מחוז ירושלי והשפלה ,יי
לראת מעמד הפתיחה של המרכז הרפואי הגדול
והמרווח ,שהמרכז תוכנ בפידה ויית מענה רפואי
ומתד ע"י מיטב הרופאי המומחי ווות מועי
ואיכותי .המרכז הרפואי יכלול חדרי טיפול מרווחי,
מרכז לבריאות האישה ,חדר אחיות לטיפולי דחופי
וטיפולי כירורגיי ואורטופדי שוני ובניה גיבוס
בוע תפרי ועוד.
כמו"כ במו יפעל בית מרחת ,מרפאת שיניי
מכבידנט ומרכז לשירותי רפואה משלימה ,מכבי טבעי,
במבנה המעוב בפידה ומאפשר מגוו טיפולי רחב
בסטנדרטי גבוהי.
במביל לפתיחת המרכז הרפואי של מכבי השבוע ,יחל
לפעול במבנה ג המרכז לרפואה דחופה של טר"מ,
שפעל במרכז במרל"ז .טר"מ תפעיל במבנה הרפואי
בומת הרע שירותי רפואה דחופי ברמה גבוהה
לחברי כל ופות החולי ,במרכז טר"מ יפעלו שני
חדרי ילו חדשי ,חדר החייאה ע גישה ישירה
לאמבולנסי ,שני חדרי אולטראסאונד ,חדר השהייה
מרווח וא הודשה פינה מיוחדת לילדי הממתני.
יש ליי שג בעיר מודיעי מכבי מובילה באחוז ניכר
בי כל הופות ועל כ הוחלט ע"י הנהלת המחוז לפתח
את השירותי הרפואי בעיר ולהי מרכז רפואי
גדול שיית מענה רפואי ומועי לתושבי העיר.
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מכרז מס 1881/09/08

מאת רפי ברזאני  -יו"ר הוועדה

טופס לבלת מכרז

בניית מווה ביישוב חשמונאי

בחודשי האחרוני כל תושבי רמת מודיעי יכולי
לראות אי שיפרנו את פני היישוב בפעילויות כדלמ:
 .1בנינו והתנו ספסלי ופחי הזבל המודי אליה.
ישנ עוד כמה ספסלי שבמיו שבעו לה ישנה
התנגדות לא מובנת של התושבי שליד רי לעמוד
הספסל .כ נותר מרח ת גדול בחל הדרומי של
היישוב ,אותו נפתור בימי הרובי.
 .2הכנו תשתית לגינה ליד "סופרחשמונאי" ומיד,
בתו שנת השמיטה ,ישלימו בנטיעת שתילי ,עי
ופרחי.
 .3גמרנו להכי את השלד לכיכר השנייה ברחוב מוריה.
מה שנותר הוא לנטוע מחי ע סיו שנת השמיטה.
במו כ ,יעתר את הכיכר פסיפס של שבעת המיני,
עליו תעבוד ברוב גב פלדמ ע נשות היישוב.
 .4הגינה ממול הכניסה לישיבה בשלבי סיו ע אבני
שפר ,אדניות ,פרחי וכו.
 .5הותנה תאורה מהכיכר השנייה ברח מוריה עד
הכניסה לגני מודיעי בכדי להוסי ביטחו להולכי
רגל.
 .6הובו עמודי בפתח סופר חשמונאי ,בכדי למנוע
ממשאיות לשבור את הגג ,לאחר שטופל ונראה
כחדש.
 .7ברוב יובו ג שלטי הרחובות שכבר הוזמנו.
 .8בעיית המי של הגש היורד ברח הכרמל בד
מזרח של היישוב תיפתר ברוב ע"י הוספת בורות
לליטת המי והזרמת לוואדי.

מחיר מסמכי 1,500 :ש"ח
סיווג בלני  :רשאי להשתת במכרז
רישו
בלני הרשומי עפ"י חו
הבלני לעבודות בנאיות ,התשכ"ט ,1969
ומסווג לביוע עבודות הנדסה בנאיות בענ
ראשי  100מסוג ג.1
תנאי זה הינו תנאי ס להשתתפות במכרז
סיור חברות :יתיי ביו ראשו 28.09.08
בשעה .09:00
תנאי זה הינו תנאי ס להשתתפות במכרז
נודת מפגש :הייאה ממשרדי הוועד
המומי בישוב חשמונאי.
מועד אחרו להגשה :לא יאוחר מתארי
 28.10.08עד שעה  12:00במשרדי
המועה האזורית מטה בנימי בתיבת
המכרזי במועה.
מע לפרטי  :מועה אזורית מטה בנימי,
פסגות ,ד.נ.מזרח בנימי .90627
אבי רואה
יו"ר המוע ה

בס"ד

לידיעת תושבי חשמונאי מועדו מפגשי חידש
את פעילותו .את מוזמני לחת חל בלימודי
המש וטיולי ע רפי חתוכה  -הנושא :עיוני בספר
"שמואל" -דמותו של דוד המל לאור המורות.
הלמודי מתימי בבית הנוער כל יו שני בי השעות
 11:00 9:00:נא להטייד בספר שמואל א.
תזכורת שניה ריודי ע לנשי
מדי יו שני בערב בשעה 20:00 :מתיי שעור
לריודי ע באול בית הכנסת "עתרת שלו" ע

המורה לריודי יעל עמוס .השעורי מהני ומיועדי
לכול כל אחת יכולה להשתלב .יעל נשארת בתו
השיעור מזמנה החופשי ומרידה את כל מי שרוח
המוזיה והעד מפע ברבה עלות לכל מפגש  20שח.
מומל בחו
אנו מעוניני לפתוח חוג לנערות ולבנות מבית הספר
היסודי במידה ויהיו מספי נרשמות יפעל החוג ביו
שני אחר הוהרי .
פרטי נוספייונה .
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להולדת ב/בת

יאיר מרילס
ארי יהודה זיו
אליעזר הלפרט
יאיר לוריא

לדלה ושמולי תפילי על הולדת הבת
לרותי ואהוד טאוב להולדת הב
לפריידל ואריאל גילאור להולדת הבת
ליהודית ואנלור גורי להולדת הב
לרויטל וברו בוחני להולדת הב
לליבי ושי ב שוה להולדת הב

לאירוסי

לאלי וגודי סיימו לאירוסי הבת דינה ע ייר
לאביגיל ושלמה כתב אמת לאירוסי הב מרדכי ע
אביטל סבא
לאריאלה ויור סבא לאירוסי הבת אביטל ע מרדכי
כתב אמת
לאסתר ונפתלי המר לאירוסי הב איי
לרובי וז וייס לאירוסי הבת שרית ע ד"ר בי
בלוסטו
יעל ויח חנימוב לאירוסי הבת שרה ע שאול
בובליב
לרב יגאל וויוי פרידמ לאירוסי הב יואל ע רויטל
ברגר
לרחל ואלימל גרשובי לאירוסי הב שלו ע הודיה
אלובי
לשרה ואלי טאניס לאירוסי הנכד מרדכי ע אביטל
סבא

להולדת הנכד/ה

לעליזה וניסי תפילי להולדת הנכד ב של ליבי ושי
להולדת הנכדה בת של שמולי ודלה
לאורה ומשה אריאל להולדת הנכדה
לשלי וגדי ייזר להולדת הנכד ב לעמיר וסיוו טאוב
לטילי ויעב טאוב להולדת הנכד ב של עמיר וסיוו טאוב
לאסתר ויוס איזיובי להולדת הנכד
לבהירה וישראל אייל להולדת הנכד
לגודי וחנ בלננשטיי להולדת הנכדה בת לאס וענת
בלננשטיי
לנועה ומשה לאש להולדת הנכדה בת לאס ו ענת בלננשטיי
למורינו ורבינו איתמר אורב והרבנית ניה להולדת הנכדה
בת לחיה ומתניה
לאירית ועמי דנינו להולדת הנכדי
לשולמית ועזרה גורי להולדת הנכד
לטוני ורפי ברזאני להולדת הנכדה בת של ששו וימימה
לזהבה ושמעו תורגמ להולדת הנכדה בת של ימימה וששו
להני ויח עטי להולדת הנכדה בת של פריידל ואריאל
לשירה ודוד גילאור להולדת הנכדה בת של איראל ופריידל
לריי וחיי דה יונג להולדת הנכד ב של מיכל ואלעד שדי
ללאה ויור עוזרי להולדת הנכדה בת של יעל ופר בורנשטיי
לרחל וד"ר זאב וילנר להולדת הנכדה בת של בני ונוגה וילנר
לרות ושלמה רו להולדת הנכדה בת של בני ונוגה וילנר
לרבה ויהודה ברסימנטוב להולדת הנכדה

לנישואי

לזהבה ושמעו תורגמ לנשואי הבת אודליה ע אריאל פינלר
לנשואי הבת רויטל ע הלל בועז כה סאלי
לנאווה ודב אטנר לנשואי הב ספי ע מאיה
לחני ושוי סלה לנשואי הב אלעד
לנעמי ואריה שטסמ לנשואי הב ארז
לדבורה ודב ליבובי לנשואי הבת אפרת
לגודי ואלי סיימו לנשואי הבת יעל ע שילה
לשירה ודוד גילאור לנשואי הב שילה ע יעל
לדב וברכה גילאור לנשואי הנכד שילה ע יעל
לפרידה ואליהו ש לנשואי הנכד שילה ע יעל
לנעמי ושלו דורי לנשואי הב משה
לתמר ותולי ירשנבאו לנשואי הבת שונמית ע אס
וולברג
למיכל אביטבול ולחיי גביר מ לנישואיכ
למרי ואיתמר היימ לנושאי הבת חני ע יעב פרובר
לרבה לסינגר לנשואי הבת ורד ע איתמר באבד

להולדת ני/ה

לרפידה ואליהו ש להולדת הנינה
לברבה ודב גילאור להולדת הנינה
לגיטה וחלפו מזוז להולדת הנינה

לבנות מ ווה

ספיר שמעוני
דבורה לרר
נעה בתיה גולדריי
אריאלה חריש
שמיא שלד

למתגייסי ל ה"ל
אביאב הולנדר
איתי מורדובי
פיני שפירו

לבני מ ווה

תנחומי

זאב לרר
בר אמיר
יוסי מאר
יעב ליפשי
משה פינ ו

לזהבה תורגמ על מות אחותה
לאורי יפה על מות אימה
לחנה שוסטר על מות אימה
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