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מאת מרא דאתרא הרכ איתמר אורב� 

אחת  ו�יומו.  העול�  של  היסודי  הבניי�  אב�  הוא  חסד 
חסד.  רב�  הינה  בתורה  המ�וינות  ה�ב"ה  של  המידות 
אנו  החסד  בכתר  חסד.  וסופה  חסד  תחילתה  התורה 
עול�,  של  עמודו  הישראלית,  האומה  אבי  את  מעטרי� 

אברה� אבינו. תית� אמת ליע�ב חסד לאברה�.
לוט  לוט.  את  אחיו,  ב�  את  בביתו,  יתו�  גידל  אברה� 
"רעי�  שה�  סדו�  לאנשי  ומתחבר  מאברה�  מתרח� 
מיטיבו  של  דרכו  את  עוזב  דהיינו  וחטאי�...מאוד", 
מתיישב ומ�טר�  לאות� שהתנהגות� עומדת בסתירה 
מוחלטת לאברה�. סטירה רועמת ומ�ל�לת מעני� לוט 
לוט  וכפיות הטובה שגילה  לדודו מיטיבו. למרות העוול 
כלפי אברה�, נחל� אברה� לה�ילו ולשחררו משביו. ג� 
בימי חוליו מתאמ� אברה� ב�יו� הכנסת אורחי� לביתו 
חסד  שעשיית  פעמי�  אברה�".  ר�  הב�ר  "ואל  ובגופו 
�רובי�.  ע�  החסד  להזנחת  לגרו�  עלולה  רחו�י�  ע� 
אברה�, שמיטיב ע� רחו�י�, אינו שוכח את ה�רובי� 
ביותר, את שרה אשתו ואת בנו יחידו, את י�ח�. לאחר 
הרוחני  השיאי�  לשיא  אברה�  התעלה  שבה  הע�ידה 
מתעניי�  הוא  בחסד.  ועוס�  אברה�   ממשי�  האפשרי 
ומחפש זיווג לבנו ושולח את עבדו כדי שינסה למ�וא את 
האישה המתאימה לי�ח�. אברה� יו�ר את תורת "חסד 
של אמת", חסד שאי� עמו אפשרות של �יפייה לתגמול 
ומעורר  חריג  באופ�  ומתאמ�  הוא מתעס�  מ� המוטב.  
הס�ירה  אשתו.  שרה  של  ו�בורתה  בהספדה  התפעלות 

חודש כסלו הוא חודש הגשמי�. בו נראו ה�שת בענ� 

ובו ג� אחזו החשמונאי� �שת גיבורי� ביד�.

ה�שת מסמלת את חיזו� האר� אחרי המבול, ה�שת 

הופכת מסמל הברית וסמל החודש, מתופעה א�לימית 

ל�שת �באית - �שת� של החשמונאי�.

את  וכבשו  החשמונאי�  ג�  משכו  הגיבורי�  ב�שת 

מטומאתו,  המ�דש  בית  את  טהרו  לירושלי�,  הדר� 

כוננו �רבות והביסו �בא המתייווני�.

אחזו  חשמונאי�  תושבי  בימינו.  ג�  אלו,  בימי�  כמו 

באדמה וה�ימו היישוב היפה שיש לנו היו� כבר מעל 

20 שנה.

אי�  לידיעתכ�  להביא  לנכו�  בגיליו� שבידכ� מ�אתי 

גדלה האוכלוסייה ביישובינו ואי� התמלאו בתי הכנסת 

בימות חגי תשרי. יותר ויותר אורחי� התארחו בחגי�, 

נהנו מאווירת החג ומהכנסת אורחי�.

בישוב,  הנמסרי�  הרב  השיעורי�  מספר  ל�יי�  חשוב 

בעל מגוו� רחב הנות� מענה לכל גיל, נושא ורמת לימוד. 

כמו  שוני�  בנושאי�  שיעורי�   10 מעל  נמסרי�  כיו� 

לבנות  הכנה  הרמב"�,  בספרי  לימוד  הלכות,  תנ"�, 

 �מ�ווה וכו� מלבד מספר רב של חברותות ללימוד הד

היומי.

אפשרויות  מגוו�  ע�  פעילויות  מארגני  לכל  לשבח  יש 

לכל גיל. יש ל�יי� ש�יימת בעיה בהעברת המידע לכלל 

הפנימית,  הת�שורת  לשפר  מומל�  הישוב.  תושבי 

אפ�טיבית  יותר  ב�ורה  חיונית,  והפחות  החיונית 

ויעילה.

חברי המערכת מאחלי� לכל התושבי� חג אורי� שמח, 

שתזכו לחוג אותו מתו� שמחה של משפחה וחברי�.

                                                 שרה טאניס

העיתו� הבא י�א לאור בע"ה ל�ראת ר"ח טבת.

עד  לשלוח  יש   128 לגיליו�  ופרסומי�  תגובות  כתבות, 

י"ב כסלו תשס"ט - 09�12�2008
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  חברי המערכת:  ד"ר שרה טאניס, רפי חתוכה
    אביגיל כתב אמת,  יהודית פרידמ�       
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אי� המערכת אחראית לתוכ� העיתו� או לתוכ� המודעות.

 תוכ� המאמרי� באחריות הכותבי�.

תוכ� המודעות באחריות המפרסמי�.

עריכה:                    ד"ר שרה טאניס 

בה ס�רנו את דר� החסד של אברה� ידועה ומפורסמת, 
ופשוטה לפנינו, וכמעט אי� בה שו� חידוש. כ�  מונחת  

מתאמ�ת התורה ומתארת את פרשת חייו של אברה�. 
כדי  ידוע,  ברמב"�  או  מפליגי�  במדרשי�  �ור�  אי� 
שבשורת  אד�  היה  האמיתי  החסיד  שאברה�  להבי� 
האמת ואמונת הייחוד היו מטרת חייו. התורה  אומרת 
וחוזרת "וי�רא ש� אברה� בש� הש�". לעומתו וכנגד 
אברה� היו כמעט כול� עובדי אלילי�. אברה� באמונתו 
ופעולותיו היה בודד לחלוטי�. והיה נ�רא עברי שכל העול� 
מהעבר אחד ואברה� מ� העבר השני. מוב� שמעשיו של 
אברה� שמחנ� לאמת ומפרס� את דבריו לרבי� וברבי� 

מעוררי� התנגדות וא� מביאי� להתנגשות. 
במלחמה  אחרי�  חמישה  נגד  נלחמו  מלכי�  ארבעה 
הראשונה המדווחת ומתוארת בתורה. הארבעה הביסו את 
החמישה. המנ�חי� ל�חו בשבי את לוט. ספור המלחמה 
הראשו� מיי�ר ומ�ייר את ספור השבי הראשו�. היו ש� 
שבוי� נוספי�, ההיגיו� אומר שבי� השבויי� היו ילדות 
אברה�  זאת,  למרות  אחרי�.  פשע  וחפי  �טני�  וילדי� 
לחל�  מנת  על  החז�י�  המלכי�  בארבעת  להלח�  יו�א 
ולה�יל את לוט. אברה� היטיב להבי� שיותר מכל דבר 
להשפיל  הייתה  המלכי�  ארבעת  מלחמת  מטרת   אחר, 
את אמונתו ולכ� נל�ח �רובו לוט בשבי, לכ� נחל� אברה� 
אברה�  המלכי�.  ארבעת  את  הביס   �וא להלח�  וי�א 
לנו כא� באור שונה. לא מדובר במחנ�  המאמי� מתגלה 
סימפטי מוכשר ונמר�. אברה� יו�א למלחמה כדי לה�יל 
ל�יי� ולבסס את אמונתו ברבי�. אי� ספ� שאד� שמוכ� 
הוא  הינו איש שהאמת אותה  הגנת אמונתו  על  להלח� 

נושא �רופה בלבו.
איש האמת והאמונה ה�רופה מת�שה לחבור ולהת�שר 
לאלה השרויי� במחשכי� היותר אפלי�. כמה אמירות 
הבוז  את  ל�יי�  כדי  להביא  נית�  ותפילות  ופסו�י� 

וחי  המתנהג  לזה  המאמי�  האיש  מתייחס  בה  והדחייה 
וכל  בודד  הוא  המאמי�  האד�  כאשר  ובודאי  כרשע. 
סביבתו מתנכרת וזרה  לאמת, י�טנ� לו ה�די� באמונתו 
נהגו אנשי אמונה אחרי�  בודאי  נפשו ממנה. כ�  ויחיה 

בת�ופות הה� כמו נח, ש� ועבר.
אודות   �מ�י והיותר  האחרו�  התיאור  שאחרי  דומה 
אברה�, נית� להתחיל ולברר מחדש את משמעות  תורת 
הנכו�?  הסדר  מהו  וחסד?  אמת  או  ואמת  חסד  החסד. 
לפני  החסד  את  מ�יב  המ�רא  ה�וד�?  הכיוו�  מהו 
האמת. ה�ב"ה הוא רב חסד ואמת. "ועשית עמדי חסד 
ואמת","חסד ואמת נפגשו", "חסד� ואמת�" ועוד. וכ� 
את  ומולידה  מזינה  נושאת,  שהא�  הי�ירה  טבע  הוא 
הוולד, וממשיכה להעני� לו את כל חסדיה והוא התינו� 
שני�  יחלפו  בטובתה.  מבעט   �וא ומנ�לה  בה  כמתעמר 
ופעמי� רבות עד אשר יכיר הב� את אותה אמת נעלית 

שאכ� אמו שותפה מלאה בי�ירתו.
באמונה  משעוס�ת  יותר  הישראלית  האמונה  מ�ות 
הרמה שה�ב"ה ברא את העול� מדגישה את מלוא חסדו 
מ�רי�  מאר�  הו�אתי�  אשר  אלוהי�   �ה "אנכי  עלינו. 

מבית עבדי�". שה�ב"ה ה�יל עשו� ור�ו� מיד עוש�ו.
 �נוס מרכיב  איננה  אברה�  של  הבולטת  החסד  תכונת 
וחשוב בתפיסת אמונתו ואמיתו. החסד של אברה� הוא 
שורש ויסוד האמונה אותה בא אברה� להנחיל. בתלמוד 
ובמדרש חושפי� לנו חכמי� את החסד שיו�ר את גילוי 
בנדיבות.  אורחיו  את  מארח  היה  אברה�  האמונה. 
מאכיל�, מש�� ודואג ללינת�. ג� המגושמי� שבעובדי 
אברה�  של  חסדו  לאברה�,  להודות  לנכו�  מ�או  ע"ז, 
עורר את מידת הכרת הטוב באנושיות היותר גסה. רגעי� 
הלבבות  שנפתחו  כיו�  אברה�,  ני�ל  טוב  ר�ו�  של  אלה 
פונה  היה  אברה�  סומות.  עיניי�  לפ�וח  ה�  מסוגלי� 
לאות� אורחי� בשאלה שתשובתה ב�ידה. בואו ונחשוב 
וחסדי�?  פעולות  לאות�  ובעלי�  מ�ור  הוא  אני  הא� 
והמס�נה הייתה כעולה מע�מה שכל אחד מאיתנו איננו 
אלא שליח אחד �ט� לאמת האחת הגדולה. וכ� היה חסד 

אברה� מורה ומדרי� להכרת האמת האלוהית בעול�.
בשירת התהילי� יש ביטוי משלי� ומושל� המנ�יח את 
החסד. כל ההודיות על חסדי העבר  �שורי� ומ�ובעי� 

בנ�ח "כי לעול� חסדו".

שעות פתיחה חדשות של הספריה ה� כדל�מ�:

בי� השעות 17:00 ו�  20:00   יו� ראשו�  

בי� השעות 17:00 ו�  20:00   יו� שלישי   

בי� השעות 14:00 ו� 17:00   יו� רביעי  

בי� השעות 18:00 ו� 21:00  יו� חמישי  

רינת אברה� נמ�את בחופשת לידה

ואנו מברכי� אותה על הולדת הב�.

מלכה לבנה ובת ח� עמיר מנהלות הספריה

וישמחו לפגוש אותכ�.   
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מאת רויטל פול�

הספר: למטרות נישואי�
הסופרת: �אוויטה דסוואני

האמת היא של�חתי את הספר 
לידי בגלל הכריכה.

זוג רגלי� על שטיח ארוג  באריגת 
יד, והרגלי� מעוטרות ב�יור כמו 

�ע�ועי�, לא דבר שרואי� בכל יו�.
ב�ד האחורי כתוב " דסוואני מסוגלת לגרו� ל�וראה 
לפרו� ב�חו� ב�ול ר�. �חו את הספר המ�סי� הזה 

איתכ� לחו� י� מבודד".
ל�חתי את הספר, �ראתי ... ו�ח�תי.

הסיפור מתרחש בהודו. הבחורה, בת מעל לעשרי�, 
מחפשי� לה שידו�. 

מעבר לשמות האנשי�, המאכלי� והמ�ומות, זה 
יכול להתאי� לכל מ�ו� אחר בעול�, שהרי זה עניי� 

אוניברסאלי.
�חו את הספר ליד ותראו את העניי� מזווית 

הומוריסטי.
שווה �ריאה!

הספר: הזדמנות למשהו טוב
הסופרת: מיכל שלוי

ספר על הכול

על הזמני� של פע� ועל הזמני� של היו�.

על הורי� של פע� ועל הורי� של היו�.

על יחפי� בי� אנשי� שוני� ומגווני�.

על מחלות ועל בריאות.

על ספורט ועל רכיבה על סוסי�.

על עובדי� זרי� - הר�ע שלה� ויחד ע� החברה 

הישראלית אליה�.

על חופי סיני שלפני ועל רי�ה בפאר� היר�ו�.

על היופי שבשגרה ועל ה�ס� שבשינוי.

על חיי האישה ומשפחתה,

ועל הזדמנות שנייה שנ�ראת בדרכה.

באמת ספר על הכול.

שווה �ריאה!

הסופרת:  ולרי פרבר
מאת ברכה רוטנר

הספר "עיר מ�לט" מאת ולרי פרבר לו�ח את ה�ורא אחורה 
את  חושפת  העלילה  המ�דש.  בת�ופת  העברי�  חיי  אל  בזמ� 
ה�שרי� והיחסי� בי� הע� לכה� (הגדול?), בי� בעל ואישה, בי� 

ישראל  ע�  ובי�  ובנותיו  לבניו  אב 
כי�ד  לנו  מראה  היא  לפגאני�. 
היו�  בחיי  הת�יימו  התורה  חו�י 
ה"יבשות"  לגרסאות  בניגוד  יו� 
ולרי  ובגמרא.  במשנה  המובאות 
תעלומה,  �ונפלי�טי�,  �ושרת 
ל�ורא  המעני�י�  וס�רנות  אהבה 
עניי� מהעמוד הראשו� ועד האחרו�. 
בי�ירה  שהוש�ע  המעמי�  המח�ר 
על  ללמוד  האפשרות  את  נות�  זו 

ת�ופת השופטי� ללא מאמ�. 
אני ממלי�ה על הספר במיוחד לבני 
ויוכלו  עניי�  בו  ימ�או  ה�  הנוער. 

להבי� חל� מהבעיות של העת העתי�ה שדומי� במ��ת לבעיות 
ע"י  למ�יאות  ורעיו�  חלו�  להפו�  כי�ד   � כיו�  חויי�  שאנו 

למידה, ל�יחת סיכוני� ועבודה �שה.
בנ�ודות  וידונו  הספר  את  י�ראו  המשפחה  בני  שכל  מומל� 

החשובות יחד.
�ריאה מהנה!!

Author:  Valerie Farber
Written by Bracha Rothner

 The novel "City of Refuge"  allows a reader to enter the
 Jewish scene in Israel during the Temple Times.  The
 story line reveals the relationships and attitudes between
 the nation and the cohanim, husband and wife, father
 and his sons and daughters, Jews and Pagans. It shows
 us, in real life situations, how the laws of Judaism were
 practiced in that time in a very lively and interesting
 story as opposed to the "more subdued" versions that
 are presented in the Mishna and Talmud.  Valerie
 intertwines conflict, mystery, love, and intrigue that
  keep the reader interested from the first page to the last.
 The in-depth research that went into this novel allows a
 reader to painlessly learn about our early post biblical
period.

      I would recommend that our teen-age children,
 especially, read this novel.  They will find it interesting.
 It may allow them to understand some of the problems
 in the ancient world that are similar in some ways to
 what they are going through today - how to transform a
 dream and an idea into reality by learning, taking risks
 and working hard.  Everyone in the family should read
 it and then discuss the main points .together.
 Happy Reading
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חינו� הרב יע�ב ליבי, רב היישוב הרב איתמר אורב�, 
יו"ר הועד י�ח� שטיינברג ועוד. מיו"ר מרכז ישיבות בני 
ע�יבא הרב חיי� דרו�מ� נב�ר מלהשתת� ברגע האחרו� 
ע�ב מ�ב בריאותו. התנ�לות נוספת �יבל ה�הל מאלחנ� 
מנכ"ל  גלט, 
ישיבות  מרכז 
 , א ב י � ע � י נ ב
היה  אשר 
לט�ס,  בדרכו 
נת�ע בכבישי� 
ולא  חסומי� 
 �להשתת יכל 

בט�ס ע�מו.
נחתמה  בט�ס 
אמנה  ג� 
הישיבה,  בי� 
היישוב ומוע�ת 
בנימי�  מטה 
נ�ברה  ואשר 
ביסודות הבניי� 
בסיו� הט�ס. 

לפניכ� האמנה 
ת  ו נ ו מ ת ו
כל  נבחרות, 
נוספת,  מילה 
 . ת ר ת ו י מ
בעזרת  ניפגש, 
בחנוכת   ,�ה

הבית.
    

מאת ער� סל�, מנהל אדמיניסטרטיבי

ערב השנה החדשה התכנסנו יחד תלמידי הישיבה ו�וותה, 
רבני�, אנשי �יבור, הורי� ורבי� מתושבי היישוב ל�יו� 

הפינה  אב�  הנחת 
הכיתות  לבניי� 
בני  ישיבת  של 
תמיד.  נר  ע�יבא 
החלה  בנייתו 
בחופשת  עוד 
�ב � ואת  ה�י� 
העבודות המשביע 
ר�ו�, רואי� כולנו 

בכל יו�.
נ�ודת  אכ� 
חשובה  �יו� 
של  בהתפתחותה 

הישיבה.
החל  האירוע 
כלל  של  בלימוד 
 , � י ד י מ ל ת ה
,בבית   �ערב �סדר 
המדרש כבכל יו� 
חמישי כשלאחריו 
שיעור  העביר 
הישיבה  נשיא 
הרב אהר� אדלר.

את האירוע כיבדו 
ראש המוע�ה אבי 
 �מח מנהל  רואה, 

מרא דאתרא הרב אורב� ע� ער� סל�
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הרב אדלר � נשיא הישיבה

ר� ריבלי� יו"ר עמותת הישיבההרב פלתי גנות � ראש הישיבה גרנות

אבי רואה � יו"ר מוע�ת בנימי�

אי�י� שטיינברג � יו"ר ועד היישוב
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משולח� המזכירות
מאת מוטי רוזיליו - מזכיר היישוב

1. חוגי� פרטיי�

פרטיי�  חוגי�  מת�יימי�  שבישוב  להבהיר  מב�ש  אני 
שלא דר� מזכירות הישוב.

כגו�  �יבוריי�  בשטחי�  מבו�עי�  האלה  מחוגי�  חל� 
מגרש בייסבול (חוג בייסבול וחוג סופטבול).

בר�וני להביא לידיעתכ� שעל מפעילי החוגי� לבטח את 
הילדי� המשתתפי� בחוג.

כמו כ� אי� הישוב אחראי באופ� כל שהוא בגי� כל ת�לה 
הבלעדית  והאחריות  החוג  במהל�  תהיה  א�  תאונה  או 

הינה על מפעילי החוג וההורי�.

2. מ�וה

בעזרת ה� בניית המ�ווה תחל בחודש זה.
נכו� לכתיבת עדכו� זה אנו נמ�אי� בשלב לאחר פירסו� 
ה�עות.  שהגישו  �בלני�  בי�  זוכה  �בל�  ובחירת  מכרז 

בניית המ�ווה תאר� כשנה.

3. תחנות אגד ב�ומת גבעה �רפתית

לאור עבודות תשתית לרכבת ה�לה באזור �ומת הגבעה 
ה�רפתית הועברו תחנות אגד ל�ומת רמת אשכול סמו� 
 ,143  ,148 ה�ווי�:  פירוט  להל�  הלב�).  (פסל  לאנדרטת 

.468 ,949 ,170 ,179 ,142

4. גז�

גדולה   �החור ול�ראת  שמיטה  שנת  לאחר  הגז�  כמות 
מאוד מעבר לכל תחזית.

�בל� פינוי האשפה אינו עומד בדרישה ואינו מסוגל לספ� 
לנו מנו� לאיסו� הגז� לכמויות אלו.

בחודש  פעמי�   5 מ�בלי�  אנו  בממו�ע  השוואה:  לש� 
ואיננו  זאת  כמות  הכפלנו  לאחרונה  גז�   �לאיסו  �מנו
ולפנות  עומדי� ב��ב. לכ� אני מב�ש לעשות כל מאמ� 
את הגז� א� ור� לארגזי הגז� שבנינו ולא להשלי� את 
הגז� על המדרכות דבר שגור� להפרעה, ללכלו� שעשוי 
להישאר זמ� רב על המדרכה. פנייה זו מופנית במיוחד ג� 

לגנני� העובדי� בישוב.

5. הש�יית גינות

עפ"י הנחיות רשות המי� הש�יית גינות אסורה לחלוטי� 
החל מ� 1.11.08 ר�"ב מודעת תזכורת נא פעלו בהתא� 

ובכ� תסייעו לחסכו� במי�.

6. שמירת הרכוש ה�יבורי

על השחתת רכוש  ל�ערנו אנו ממשיכי� לראות תופעות 
�יבורי בכל מיני תחומי� דוגמת מועדו� נוער, סני� בנ"ע, 

.�שבירת ע�י� וע�ירת �מחי� וכו
אני חושב שמחובתנו כהורי� לעשות כל מאמ� ובעי�ר 

בהסברה לע�ור תופעה זו מ�רבנו.

7. משפחתוני� פרטיי�

סמל  ע�  פרטי  משפחתו�  לפתוח  המעוניני�  תושבי� 
והדרכה)  פי�וח  (ל�בלת  התמ"מ  משרד  של  משפחתו� 
וכמו כ� מזכה את הורי הילדי� בהנחות המשרד בהתא� 
להכנסה יפנו לגב� יעל אור� - מנהלת מח� מעונות במוע�ת 

מטה בנימי�.
טלפו� - 02�9977206 
נייד �   052�5666544 
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מאת בריינה הרטמ�
פרוי�ט "אומנות ב�הילה  

על  העבודה  (דוגמת  בפסיפס  בעבודה  מתחילי�  אנחנו 
ונשמח  לישוב).  בכניסה  שעומד  "חשמונאי�"  השלט 
החדשי�  במהל�  השתתפות  שיותר  כמה  לראות 
הערב,  בשעות  בשבוע  כפעמיי�  לסיומה.  עד  ה�רובי� 
ניפגש בג� אסתי לשעבר (במבנה ה"רב תכליתי" לשעבר) 
בכיכר השנייה  י�ירת אומנות שתו��  על  ביחד  ונעבוד 
ברח� המוריה. הפרוי�ט בחסות ובשיתו� מתנ"ס בנימי�. 

פרטי� בפלייר...

משח�יה לגיל הר� 
בעזרת  לשעבר  אסתי  בג�  ב�רוב  לה�י�  מ�ווי�  אנו 

�וות היגוי שתו�� ל�ור� זה. פרטי� ב�רוב.

יריד חנוכה  
ית�יי� ביו� שלישי, י"ט כסלו, 16.12 בביה"מ של ישיבת 
נר תמיד, בי� השעות 17:00�19:00. מ�בלי� תרומות של 
יש להביא את הדברי�  וכלי בית במ�ב טוב.  משח�י� 
לביה"ס הממ"ד או למש� �פלנס�י, ברחוב התאנה 17, 
יהיו  ביריד   .(5.12) כסלו   �ח עד   (23.11) חשוו�  כ"ה  מ� 
אוכל ושתייה, משח�י �רנבל, �ביעת פר�ופי� ו�ליית 
ועוד...   מאפה  דברי  מכירת  מדהימה,  הגרלה  �מות, 
ההכנסות לטובת: מת"� בסתר, מאיר פני� (בית תמחוי) 
�רכי�  ע�  לאנשי�  ודיור  (סדנא  וש�"ל  בירושלי� 

מיוחדי�). האחראית השנה: דבורה הורבי�.

עובדת סו�יאלית  
כל יו� ראשו� יושבת עובדת סו�יאלית מטע� המוע�ה 
ומחליפה  לידה  לחופשת  י�אה  אוריה  נוער.  במועדו� 
להת�שר  נית�  פגישה  אתה  ל�בוע  כדי  חגית.  אותה 

למספר: 052�5666580 

אביגיל כותב אמת
באוויר  לחות  להריח  ומתחילי�  ב�י�,  לשלהי  בהגיענו 
הזמנה  דואר  בתא  מופיע  ג�  ב�רוב,  גשמי�  המבשרת 
עלינו  ה�ריבי�  סוכות,  ימי  לכבוד  תבשילי�  להכנת 
לטובה. אהבה שטיי�, מאז הגיעה ליישוב והשנה בעזרת 
הפעלת  על  ושו�דת  נחה  אינה  טובולס�י,  אהובה  של 
תמיד".  "נר  ישיבת   לכבוד  תרומות   �לאיסו פרויי�ט 
, בשנתו  בשנתו הראשונה של הפרויי�ט נאספו 13,000 
. בשנתו השלישית הגיעה התרומה  השניה נאספו 18,500 

ל�22,000  והשנה התרומה הגיע ל�  24,000 ש"ח.

מאת שמואל בלי�
 �נחשו� ב� עמינדב היה הראשו� שהתנדב להיכנס לי� סו
נס  את  והביא  ישראל  לבני  הדר�  את  סלל  ובכ�  הסוער 

 .��ריעת י� סו
בחשמונאי�  פה  תושבי�  �בו�ת  התנדבה  לכ�,  בדומה 

לתרו� להשלמת מ�ווה הטהרה ביישובנו. 
אליכ�,  פוני�  ואנו  באחריותנו  היא  המ�ווה  השלמת 
לכל מי שידבר לליבו,  להרי� תרומתכ� על מנת שנוכל 
לסיי� את המבנה בה�ד�. על מועד תחילת הבניה (בעוד 

שבועות ספורי�) תתפרס� הודעה.
כדי לתרו� נא הת�שרו אלי לטלפו�:

.054�440�1067 
  60,000 כ�  היו�  עד  היישוב  מתושבי  תרומות  �בלנו 

דולר.

Shmuel Blitz
Nachshon ben Aminadav was the first to jump 
into the raging waters of the
Sea of Reeds (without a parachute) – showing 
Bnei Yisrael the way.
In Hashmonaim a whole group of Nachshons 
were first in jumping in and making
their dedications towards the completion of our 
own mikveh.
It is the responsibility of our community to take 
care of ourselves, and our needs.
Please join the group below, and call me at and 
make your pledge.
I am told that groundbreaking on the mikveh will 
be in a few weeks.
 I will keep you informed.
We still receive contributions, till now we received 
approx. 60,000U$S
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"הנה מה טוב ומה נעי� שבת אחי� ג� יחד"
מאת: הרב בר� כוכבי
מנהל בית חב"ד חשמונאי�

במניי� חב"ד החדש ברמת מודיעי� הת�ב�ו ובאו תושבי� 
רבי� מכל גוני ה�שת כמיטב המסורת החב"דית ספרדי� 
שאינ�  חיילי�   �וא דתיי�  ל�ד  חרדי�  אשכנזי�  ל�ד 

שומרי מ�וות לעת עתה שהיו בסיור ביטחו� באיזור. 
התפילות נערכו באוירה משפחתית חמימה תו� התייחסות 

לכל מתפלל באהבה ובתשומת לב.

במ�וות הרבי מליובאוויטש ז�"ל במהל� 2 ימי ר"ה י�או 
משמר  על  העומדי�  לחיילי�  בשופר  לת�וע  מתנדבי� 
אר�נו במחסו� נעלי� ובחג הסוכות י�או מתנדבי� מידי 
וישיב�   �ה ישמר�  מיני�.  ארבע  במ�וות  לזכות�  יו� 

הביתה בשלו�.
תודה מיוחדת למר חגי �ירשנבאו� על תרומת 2 סטי� 

מהודרי� של ארבעת המיני� לזיכוי חיילי �ה"ל.
חשמונאי�  חב"ד  בית  ע"י   � נער�  סוכות  בחוה"מ 
בהנהלת הרב בר� כוכבי בסיוע ועדת דת ויו"ר הועד מר 
� ערב של שמחת בית השואבה ברחבת  י�ח� שטיינברג 
�ומפל�ס בתי הכנסת. בי� רי�וד לרי�וד השמיע המרא 
דאתרא הרב איתמר אורב� שליט"א ד"ת וברכה לכבוד 

החג.
בסיו� הערב הו�ר� סרט מיוחד של הרבי מליובאוויטש 

בנושא חשיבותה של שלימות אר� ה�ודש.
בשמחת תורה הת�יימו סעודות חג משותפת לכלל המ-

תפללי� אנשי� נשי� וט� משולבת בהתוועדות חסידית 
תו� שירה וזימרה בהתלהבות חסידית.

הס"ת  ע�  יחד  המתפללי�  כל  י�או  הה�פות  בסיו� 
בשירה ורי�ודי� לשמח ז�ני� בבית� שהתארחו בישוב 

בחג. 
העול� רגיל לומר "עברנו את החגי�" וחסידי� אומרי� 
"ל�חנו את החגי�" כלומר ל�חנו את המסרי�, האורות 
וה�דושה הנפלאי� של החגי� שחווינו וחגרנו על ע�מנו 

לכל השנה כולה.

ה�יבור  מזמי� את  חב"ד חשמונאי�  בית  זו,  בהזדמנות 
כלל  לרווחת  בישוב  חב"ד  בית  לפעילות   �לה�טר הרחב 

התושבי�.

בשיחה ש�יימתי ע� יו"ר הועד מר חיי� גבאי נמסר לי 
שהשתתפו בתפילות ימי� נוראי� כ� 150 מתפללי�.

היו לנו שליחי �יבור מעולי� כמו הרב מאיר פרידמ� ומשה 
רוזנטל. התפילות התנהלו ב�ורה מסודרת ומכובדת.

מוס�ל,   י�ח�  מר  התו�ע,  לבעל  מודי�  המתפללי�  כל 
וב�ורה  ב�ול  מהדהדות  ת�יעותיו  שני�  מספר  שזה 

מפליאה.
נבחר  מר מרדכי �רייטנברג לחת� בראשית ו�בי שטרוב� 

לחת� תורה.
הגבאי� דב ליבובי� וחיי� ינאי ממשיכי� משנה �ודמת 
ומ�טר� השנה מר חיי� ברטלר לנהל כל עיסו�י הבית 

כנסת..

יו"ר הועד מר שלו� �אה� �בלתי  בשיחה ש�יימתי ע� 
שהגיעו  המתפללי�  מספר  על  מעודדת  מאוד  תמונה 

לתפילות ביי� הנוראי�.
בשלושה  מתפללי�!!!!   1035 השתתפו  השנה  בראש 
מנייני�, ביו� הכיפורי� היו 980  מתפללי�, ג� בשלושה 
מנייני� ולשמחת תורה כבר אי� מספר מדוי�, אבל יכולי� 
להארי� שהגיעו �רוב ל 1000 מתפללי�. המניי� הראשו� 
התחיל בשעה 06:00 וכבר לאחר רבע שעה אול� יפה היה 

מלא  אנשי�, נשי� , �עירי� ומבוגרי� כאחד.
וחת�  �ופלו�  בנימי�  היה  תורה  חת�  הראשו�  במניי� 

בראשית יהודה רי�מ�. 
ומר  כה�)  חיי�  (אבא של  כה�  נבחרו שלו�  במניי� השני 

�פלנס�י (אבא של דוד �פלנס�י ואלה היימ�).
חברי הועד וכל המתפללי� מודי�  על עבודת� הנמר�ת 
מר�  ג��ובס,  סטיב  אייזנמ�,   דוד  היו�אי�:   לגבאי� 

וו�סלבאו�, יוס� אופנבכר וחיי� גרוסברד.
גרינבלו�,  לני  נבחרו גבאי� חדשי�:  ל�דנ�יה הנוכחית 
סת� גרסו�, דוד רוטר, מתניה פרנ�ל ונפתלי המר. מאחלי� 

לה� עבודה פורייה ושי�ליחו בכל משימותיה�. 

יהודית  חדד �בלתי תמונה מאוד  בשיחה שניהלתי ע� 
הגיע  במספר�  מתפללי�   של  הרב  מספר  על   מעודדת 
בה  ארוחה  הת�יימה  תורה  שמחת  בחג  איש.  לכ�200 

השתתפו כל המתפללי� ואורחיה�.
חברי הועד מודי� לגבאי� היו�אי� על עבודת� המסורה 

וה�: מאיר חדד, שמעו� �רסטני ואלישע פוזיילוב.
בנטולילה,  מאיר  וה�:  החדשה  לשנה  הגבאי�  נבחרו   

פר� עטיה ואלי נחו�.

מאת שרה טאניס
התרשמתי כל כ� על ממספר המתפללי� בבתי הכנסת, 
מספר כה גדול של אורחי� הגיעו לחגי� ליישוב, האווירה 
של חג ברחובות...שהחלטתי ל�יי� שיחה ע� נ�יג מכל 
מה  על  דווח  מה�  ול�בל  בישוב  הפועלי�  הכנסת  בתי 

שהתרחש א�ל�.

תפילות שבת מת�יימות באווירה מיוחדת בבית הכנסת 
חב"ד "היכל מנח�"�"בית מאיר" בבית מדרש (היש�) של 

ישיבת נר תמיד. 
תודה מיוחדת לראש ישיבת "נר תמיד" ולהנהלת העמותה 

המאפשרי� לנו להשתמש במ�ו� לפעילות תורנית.
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מאת  משה שרוני
 בית הכנסת נ�רה "עתרת שלו�" על ש� הרב שלו� שבזי 

והרב שלו� שרעבי ז"ל.
בית הכנסת "עתרת שלו�" הו�� לפני כעשרי� שנה. כל 
ה�שור בה�מת בית הכנסת הזה  הוא בבחינת נס גדול 

שהנסתר גדול  מ� הנגלה .
שרוב  מועט   משפחות  מספר  מנו  הראשוני�   מתפלליו 
ילדיה� היו עדיי� �עירי�. בתי כנסת בישוב לא היו ולכ� 
פנו והלכו להתפלל בגני מודיעי� אל מרתפ� של אברה� 
הסבו  ה�   בטוב.   ושני�  ימי�  שיאריכו  טביב,  ונחמה 
בשמחה ובטוב לבב את מרתפ� לבית כנסת במש�  ת�ופה 
ארוכה, א� שנוסח התפילה של המתפללי� החדשי� היה 
שונה, "נוסח שאמי". המתפללי� הותי�י�, המתפללי� 
והיתה  רבה  באהבה  אות�  �יבלו  "באלדי",  בנוסח 

הרמוניה בי� האנשי� כמשפחה אחת  גדולה.
כבני  הרגישו   � החדשי�   � מודיעי�  מרמת  המתפללי� 
חת�.  ושבת  מ�וה  בר�  כמו  אירועי�  �יימו  ש�   בית. 
חיי�  בו שמחת  הייתה  ל�יי� שהכול היה בראשיתי,  יש 

עילאית חדות י�ירה, שלו�, אחווה ורעות.
לאחר מספר שני�, כאשר מספר התושבי� ברמת מודיעי� 

גדל,  ב�שו להתפלל בנוסח שלה�, נוסח "שאמי"
התושבי�  החלו לתור אחרי מבנה. לשמחת� הרבה נמ�א 
ודל שגררו אותו  משו�  מ�ו� שלא  �רווא� �ט� מאד 
היה בו כל שימוש. הוא היה כל כ� �ט�! מט ליפול, חורי� 
רגליה�  והמתפללי� טבלו  פנימה  דלפו  גשמי�  ומי  בגג, 
במי הגשמי� בלא שמחה. א� הדבר לא הפיל את רוח�, 
 �א ש�  להתפלל  והמשיכו  לתי�ו�  נית�  אשר  את  תי�נו 
שאחרו� המתפללי�  עמד ח�יו בחו� וח�יו בפני� מחוסר 

מ�ו�.
 ע� חלו�  השני�, תושבי� התווספו, המניי�  גדל  ועמו  

גדלה מ�ו�ת המ�ו� .
התמזל מזל�  הטוב. חברי הועד  רכשו �ראוני� חדשי�  
ואנו �יבלנו אחד  מה�ראוני� הישני� שפינו. ג� אותו 

היה �רי� לשפ�.
אי�.  ת��יב  וג�  בנמ�א  היה  לא  וכסאות  ספסלי� 
לשמחתנו, פר�ו כסאות מרופדי� מאחד  מבתי ה�ולנוע. 
אנו אימ�נו אות� ת�ופה ארוכה. זמ� לא מבוטל התפללנו  
במ�ב זה. ג� ב�ראו� הזה השמחה הייתה גדולה, ערכנו 

מסיבות ואירועי�.
ארז  נילי  אירגנה  שלמה,   שנה  במש�  שבתות,  במו�אי   
פתוחי�  שהיו  מענייני�  תורה   ושעורי  הר�אות    �שתח
לכל התושבי� על שמו של  בעלה יחיאל ז"ל, ממתפללי 

בית הכנסת ואחד ממייסדיו. 
כי המוע�ה  למתפללי�  נודע  לא מבוטלת  לאחר ת�ופה 
מ��ה שטחי אדמה לבניית בתי כנסת בישוב לכל �הילות 

מתפללי�.
�הילת המתפללי� התגייסה והחלה לאסו� ש�ל לש�ל 
א�  החלה  והבניה  בנטל  לשאת  נתב�שה  משפחה  כל  
המתפללי�  מזומני�.  נותרו  לא  העבודה  וסיו�   �לרי�ו
החליטו בשמחה להיכנס להתפלל בכל מ�ב ג� בתנאי� 

ה�יימי�.  ור� לאחרונה, לאחר זמ� רב, �יפו את ה�ירות 
החי�וניי� באב� ובגג רעפי�.

בימי� אלה אנו מתפללי� ע� חבורה נפלאה "כול� כאיש 
אחד בלב אחד" בבני�  מפואר ואול� אירועי� יפה.

וערבית  מנחה  בי�  יו�.  יו�  מתפללי�  הכנסת  בבית 
מת�יימי� שעורי� וג� בשבת  �ובעי� עתי� לתורה.

פעולות חברתיות שמת�יימות בבית הכנסת
ישנה ועדת תרבות הדואגת לארגו� אירועי�:

*עורכי� באופ� �בוע שבע ברכות לכל ילדי המתפללי� 
שמתחתני� כאשר כל אחד מביא ממעשה ידיו. 

*כשיש אירוע לאחד המתפללי� כול�  נותני� כת�  כי 
כול� מרגישי� כמשפחה אחת.

ר�  ואוכלי�  שלישית  סעודה  פע�  מדי  עורכי�  *אנו 
ממטעמי החברי�.

תורה  שמחת  ביו�  משותפת  סעודה  �בוע  *מ�ימי� 
בבו�ר ולאחר מכ� ה�פות ע� ג�עלה.

* בחגי� מ�ימי� הפעלות לילדי� ולמבוגרי�.
רש�  א�ל  מוכרת  כעמותה  רשו�  הכנסת  *בית 

העמותות.
בבית הכנסת ישנה הנהלה שמונה שלושה חברי�: יושב 

ראש , גזבר ומזכיר הנבחרי� אחת לשנתיי�.

משה סל�
התפילות בחודש תשרי בביה"כ "שערי ידידיה" היו לעלא 
ולעלא. זכינו בביה"כ שלנו לארח חזני� יראי שמי� ובעלי 
�ול נעי�. החז� נתנאל פינ� ל�ח על ע�מו כמה תפילות 
השני  ביו�  המתפללי�.  כל  של  רוח  להתרוממות  והביא 
 �של ראש השנה כיבד אותנו מרא דאתרא בתפילת מוס
נוראי� בתפילת  ימי�  פינ� את תפילות  ונתנאל  מרגשת 
נעילה מיוחדת. כנהוג מידי שנה, מוטי רוזיליו ומאיר ב� 
נעי� דאגו ל�יו� מיני� נוס� בבית המדרש בנוסח יהודי 
ע�  ונעימה,  באווירה משפחתית  נערכה  מרו�ו. התפילה 

הרבה נוסטלגיה שהשאירה טע� טוב של עוד.
בשימחת תורה שמחנו לכבד במ�וות חת� תורה את אלו� 
בביה"כ  היומי   �בד בו�ר  מיד  השיעורי�  מגיד  דוד,  ב� 
מאיר  את  בראשית  חת�  ובמ�וות  ב�5:25  ידידיה  שערי 
חול  בימי  המת�יי�  המיני�  של  ה�בוע  הגבאי  ע�ני�, 

למעלה מעשור.
בארוחת  השלמנו  תישרי  חודש  של  היפה  הת�ופה  את 
ערב משותפת של ה�הילה כאשר התפריט היה על טהרת 
האירוע  את  כיבדה  אמא  כל  �רי,  אמא",  של  "המטבח 

בתבשיל משלה.
אשר  שטיינברג,  ואי�י�  שטאל  אביד�  לגבאי�  כח  יישר 
טובה  באווירה  התפילות  �יו�  למע�  רבות  הש�יעו 
ובהתחשבות במתפללי� ובאורחי�. יהי ר�ו� שתפילותינו 

הת�בלו ב=יחד ע� תפילות כל ע� ישראל כולו. אמ�.



11

øÌÈÓÂÊÓ ÌÈÎÈ¯ˆ
°°ÔÂ¯˙Ù ˘È

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
ÌÎ˙Â‡¯Ï ÁÓ˘

לי  נמסר  דרור  ב�  יע�ב  מר  הוועד  יו"ר  ע�  בשיחה 
מתפללי�.   350 כ�  השתתפו  נוראי�  ימי�  שבתפילות 
רוח  התרוממות  של  טובה  באווירה  התנהלו  התפילות 

תו� שמירה על ש�ט ואווירה של �דושה. 
כבר שני� רבות מת�יימת פעילות לילדי ה�הילה החל 
לילדי�  תפילה  הכוללת  התפילה   �סו ועד  בבו�ר  מ�9 
�בו�ות  לפי  ומשח�יה  הכנסת,  בית  של  המדרש  בבית 
גיל (מגיל שנתיי� עד 9). התפילה ע� הילדי� מתנהלת 
בעזרת� של הורי� ואחי� בוגרי�. ה� מלווי�, �וראי� 
בתורה, תו�עי� בשופר ומספרי� סיפור בענייני דיומא. 
תפילות הילדי� מרגשות אותי תמיד ובתחושתי מגיעות 

היישר לכיסא הכבוד.
חג  לימי  נוראי�  מימי�  עברנו  �דושה  של  באווירה 
כנסת  הבית  התמלא  החג  בימי  הסוכות.  חג  השמחה, 
בלולבי� ותפילות הלל מר�יעות שח�י�. תחושת אחדות, 
תחושת שמחה, תחושת עשייה ברוכה ליוו אותנו כל ימי 
החג. הגענו להושענא רבה ללילה של לימוד וי�אנו לפנות 
בו�ר לתפילת וותי�י� בכותל, שריד בית מ�דשינו, ברוב 

ע�. �הילת חשמונאי� נכחה מול הכותל במלוא הדרה.
הועד  תורה  בשמחת  תורה.  שמחת  לימי  הגענו  ומכא� 

ארג� סעודה חגיגית לכל ה�הילה.
ולחת� בראשית מר  גרנות  פלתי  נבחר לחת� תורה הרב 

אייל ברייטברט.
היו�אי�.  לגבאי�   מודי�  המתפללי�  וכל  הועד  חברי 
�ראו�,  שמעו�  נבחרו  תשס"ט  לשנת  חדשי�  לגבאי� 

שמולי� עמיחי, אהוד ליפשי� ויוסי שרייבר.

הוא  כנסת  לי שהבית  נמסר  יונתי  עדינה   �גב ע�  בשיחה 
נוסד  הוא  שנה.   22 פועל  וכבר  ביישוב  שנפתח  הראשו� 
שהגיעו  הראשוני�   התושבי�  ע�  יחד  יונתי   �מש ע"י 

לחשמונאי�.
השנה השתתפו בתפילות כ� 70 מתפללי�, בר� יונתי היה 

השליח �יבור ברוב התפילות ע� הרבה מסירות נפש.
יש להודות לגבאי מר שלמה נאמ� על עבודתו הנאמנה.

ימות  כל  לדייני�  כולל  �יי�  שבבי"כ  ל�יי�  יש  כ�  כמו 
השבוע. יש בית מדרש ע� ספריה גדולה שפתוחה ל�הל 

הרחב 24  שעות.

בית הכנסת נתיב אור
�יימתי שיחה ע� מר שלו� כתריאל שמנהל הבית כבר 
80כ� מתפללי�.  החגי�  בתפילות  רבות. השתתפו  שני� 

לא נשאר א� כסא רי�.
כל התפילות התנהלו ב�ורה הכי יפה שנית�.

כתריאל  ושלו�  להב  ישראל  דורי,  שלו�  ה�:  הגבאי� 
העושי� את עבודת� ב�ורה נאמנה ומסודרת.
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מאת גילה י�ח�
להו�את נ�ודות שחורות :

2 כפות שיבולת שועל.
כ� יוגורט.

1 כפית שמ� זית.

מי� מח�י לימו�.
או:

3�4 עגבניות בינוניות בשלות.
אב�ת שיבולת שועל בכמות מספי�ה להכנת משחה.

כפית דבש טהור.
מערבבי� את כל החומרי� יחד עד ל�בלת מר�� אחיד.

מורחי� בעדינות על עור הפני� בעי�ר במ�ומות הנגועי� 
משאירי� 10 ד�ות. שוטפי� היטב במי� פושרי�.

:�מסז� ני�וי לפני� ולגו
ומו�יא  מהעור  לכלו�  מהעור.סופג  מתי�  תאי�  (מסיר 

נ�ודות שחורות מעור הפני�.)
מוסיפי� ��ת מי� או חלב לחופ� �מח תירס עד ל�בלת 
ומעסי�.  והפני�   �הגו על  מורחי�  דלילה.  תערובת 
מתחילי� את העיסוי בכפות הרגליי� ועולי� כלפי מעלה 

עד לפני�.

פילינג.
את  משפשפי�  וה�וואר.  הפני�  על  זית  שמ�  מורחי� 
הפני� ע� ח�י לימו� ( להו�יא את הגלעיני�). מוסיפי� 
את  ומשפשפי�  וללימו�  לשמ�  ד�  שולחני  מלח  מעט 
הפני�. משאירי� את התערובת (שמ� זית +לימו�+מלח) 
ואח"כ  פושרי�  במי�  שוטפי�  ד�ות.  ל�2  הפני�  על 

ב�רי�. מנגבי� בניר טישו.
(נית� לב�ע ג� לריכו� העור במרפ�י�).

:�פילינג נוס
עד  מי�  ע�  מערבבי�  פשת�  גרעיני  כוס  ח�י  טוחני� 
ל�בלת משחה . מורחי� על הפני� ומשפשפי�. שוטפי� 

במי� פושרי�.

טיפול להרגעת נפיחות ו�מטוטי� מתחת לעיניי�:
וכמה  דבש  כפות  שתי  זית,  שמ�  כפות  שתי  מערבבי� 
טיפות מי� פושרי�. מורחי� מסביב לעיניי� וממתיני� 

עשר ד�ות.
או : 

בתערובת  טבולות  מלפפו�  פרוסות  העיניי�  על  מניחי� 
של שמ� זית ודבש. 

כל ה�לליות השחורות והש�יות נעלמות.

א�נה.
מסיכת עגבנייה ושו�.

כתושות.  שו�  שיני   4 ע�  ומערבבי�  עגבנייה  מרס�י� 
מניחי� את הרס� באופ� נ�ודתי על הפ�עי� משאירי� 

למספר שעות מדי יו�.
מסיכת שזיפי�:

¼     �ילו שזיפי�
כפית שמ� ש�די�.

את  במי�.מסנני�.מו�יאי�  השזיפי�  את  מרתיחי� 
עד  ש�די�  שמ�  ע�  היטב.מערבבי�  ומועכי�  הגלעיני� 
 20 למש�  נ�יות  פני�  על  מורחי�  עבה.  משחה  ל�בלת 

ד�ות.שוטפי� במי� פושרי� ואח"כ במי� �רי�.
מסיכה נוספת:

לרס� ח�י מלפפו� + כפית מי� לימו�. למרוח על הפני� 
ל�5 ד�ות.

להפחתת  ומסיע  �טנות  כתמי�,אבעבועות  מסיר 
�מטי�

�ומפרס מי� מלפפוני�.
טובלי�  מי�י�.  במסחטת  מלפפוני�  כמה  סוחטי� 
במי� בד כותנה או גאזה. מניחי� �ומפרסי� על הפני� 
הופעת  תאט  המלפפוני�  למי�  חלב  תוספת   .�הגו ועל 

�מטי�.

אמבט להגברת חילו� חומרי�. 
אמבט זה מעורר את תהלי� חילו� החומרי� בגו� ושחרור 
אינו מתאי�  זה  בשבוע. אמבט  פע�  לב�ע  ר�וי  רעלי�. 

לסובלי� מבעיות בבלוטת התריס.
ממלאי� אמבט במי� חמימי� ומוסיפי� 300 גר� סודה 
לשתייה או 150 גר� נוזל א�ות י� ( משיגי� בבית מר�חת 
מהאמבטיה  יו�אי�  ד�ות.   20 שוכבי�  טבע).  בבתי  או 
בלי להתנגב. לובשי� חלו� ושוכבי� המנוחה כשעה. הגו� 

מזיע וכ� משתחררי� רעלי� רבי�.

רגליי� כואבות, עייפות ונפוחות.
�מח הטוסילאגו ( ל�נות בחנויות טבע וכדומה..)

�מח  של  חופני�   2 מוסיפי�  מי�.  ליטר   2 מרתיחי� 
לגיגית.  ושופכי�  מעט  מ�נני�  מערבבי�.  הטוסילאגו. 
ל�20  בגיגית  הרגליי�  את  טובלי�  פושרי�  כשהמי� 

ד�ות.

אמבט א�ות.
להשיג  נית�   ) המלח  מי�  מלח  או  א�ות  ש�ית  שופכי� 
חמי�.  מי�  בגיגית  מר�חת).  בבתי  או  טבע  בחנויות 

טובלי� את הרגליי� בגיגית לח�י שעה עד שעה.

אמבט שמני� אתריי� לרגלי� עייפות:
טיפול מרענ� ומעורר ומסייע ג� להורדת הנוזלי� מרגליי� 

נפוחות.
ממלאי� גיגית �טנה במי� חמי�. מוסיפי� : 

5 טיפות שמ� אתרי ארז.
3 טיפות שמ� אתרי לבנדר.

2 טיפות שמ� אתרי רוזמרי�.
אפשר  שעה.  רבע  למש�  בגיגית  הרגליי�  את  טובלי� 

לעשות זאת מדי יו�.
בה�לחה ובברכת הנאה
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פרוי�ט "אומנות ב�הילה" בחשמונאי� יו�א לדר�!

בשעה טובה ומו�לחת אנו עומדי� להתחיל עבודה בפסיפס
(דוגמת השלט "חשמונאי�" בכניסה לישוב) שתו�ב בכיכר השנייה ברחוב המוריה. 

העבודה הינה בניית אלמנט סביבתי שעוס� ב"שבעת המיני�" בה� נתברכה אר� ישראל.
 לכ�, תושבי הישוב, תהיה הזדמנות לטול חל� בי�ירה זו

ותו� כדי להכיר את השכני� שלכ� בישוב! כל אחד יכול! לא �רי� כישרו� מיוחד!

העבודה תתב�ע ב�בו�ות של כ 20 איש בערבי שני ושלישי, במש� כמה שבועות,
מהשעה 20:00 בערב, בג� אסתי לשעבר ברחוב התמר, החל מיו� שני, י"ט חשוו�, 17.11.

כדי להשתת� בפרוי�ט עליכ� להירש� לאיזה ערב שתר�ו
ע"י שליחת דואר אל�טרוני לבריינה:

vaad_bryna@012.net.il 
או להת�שר למשרד: 9761493 שלוחה 4 (נית� להשאיר הודעה)

א� אותו הערב מלא נודיע לכ� ותבחרו ערב אחר. את� מוזמני� להירש� ביחד ע� בני המשפחה 
המורחבת. (אבל לא מומל� להביא �טני�). 

אנחנו מעונייני� בהשתתפות מרבית של כל ה�הילה!  

°Í¯Â·È ¢È˙È· ‰Ù‡Ó¢ ‰ÊÈ‡ ‡È·‰Ï ‰ˆÂ¯˘ ÈÓÂ ÌÂ˜Ó· ‰ÓÁ ‰ÈÈ˙˘ ‰È‰˙

בינתיי�, א� יש לכ� אריחי� �בעוניי� מיותרי� בבית ורו�י� לתרו� אות�, נשמח.
כמו כ�, אנו ז�ו�י� ל�ופסאות נעליי� לאחסו�, אז תשמרו לנו, בב�שה!

°·Â¯˜· ÌÎ˙‡ ˙Â‡¯Ï ÌÈÙˆÓ
�מ�, תמר סומר ושושנה אבל - מנחות הפרוי�ט�חוי פלדמ�, �ר� רי

בריינה הרטמ� - רכזת �הילה

הפרוי�ט בחסות ובשיתו� מתנ"ס בנימי�
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השעות   בי�   03.11.2008 בתארי�  בחירות  הת�יימו 
10:00 עד 19:00.

סה"כ ה�ביעו 252  �ולות כשרי�.

תו�אות הה�בעה:
גב� תמר �ירשנבאו�  � 118 �ולות שה� 46,8%.

מר אדמונד חסי�        �  134 �ולות  שה� 53,2%.

תו�אה: מר אדמונד חסי�  נבחר למוע�ת יש"ע

ועדת בחירות
 גב� שרה טאניס , גב� נאווה כה� ומר מוטי רוזיליו

מאת יהודה אטיאס
בראשית דברי, אני רו�ה לבר� את כל ילדי ונוער היישוב  
הפעילי� בתנועת בני ע�יבא ולאחל לה� ה�לחה בחודש 
הארגו�, המת�יי� בימי� אלו.  שתזכו בעז"ה ע� הרבה 
גבורה (זהו נושא של חודש ארגו�) ולהמשי� ולעלות מעלה 

מעלה בכל התחומי�.
ה�ומונרית  �מפלר,  לשרה  לאחל  המ�ו�  ג�  זה 
החדשה,(אפשר לא כל כ�),הרבה ה�לחה בתפ�ודה החדש 
שתזכי לה�מיד את החיכי� תמיד �דימה ע� הרבה גבורה 

והרבה שמחה.
ה�רובי�,  בשבועות  הפעילויות  המש�  על  שאפרט  לפני 
אני רו�ה לנ�ל הבמה ולהודות לכל הנוער המדהי�  של 
היישוב, שעשה פה שמחה מאוד גדולה בשמחת תורה, ה� 
בערב כשעברו בכמה מבתי הכנסיות וה� למחרת בה�פות 
השניות שהיו במגרש הספורט. כמו כ�, זה המ�ו� לספר 
ולומר ישר כח לכל הבני� ובנות מכיתה י"ב שנסעו לשמח 
את תושבי "�ור הדסה" בשמחת תורה.ועשו ש� עבודה 

ממש יפה, ישר כחכ�.
המועדו� פתוח בערבי� בימי א�,ג�,ה� ומ�"ש בי� השעות 

20:00  עד 23:00.
במועדו�   �וד  �ב בימי  נמ�א  אני  אותי,  לפגוש  שרו�ה  מי 
 :�בטל במשרד  או   0577632682  :�בטל טלפוני  ובתיאו� 

9745055 :�9762076 או בבית בטל
בימי שלישי מת�יי� במועדו� ה"מדרשו�ו" - שמארגני� 
אותו בכל שבוע חברה מדהימי� וה�: יוני הרמ� מכיתה 

י"ב והודיה פז - ישר כח.
�ודש,  לימודי  בחברותות  ולומדי�  יושבי�  במדרשו�ו 

סביב שולחנות ע� שתייה חמה וכיבוד �ל. 
המ�ו� פתוח לכול� ולא ר� נוער, כול� מוזמני� לבוא, 

לחז� ולהתחז�.
אשמח להיות אתכ� ב�שר, לשמוע ה�עות לשיפור וייעול 

פעילויות של נוער חשמונאי�.

מסע לגילוי ע�מי 
בתנועה ורי�וד
מפגשי תנועה 

מודעת חווייתיי� 
לנשי�

 
לפגוש את ע�מ� בתנועה ורי�וד חופשי  

מתו� ה�שבה פנימית
אי� �ור� בניסיו� �וד� בתנועה ורי�וד 

אלא בעניי� לנוע, לח�ור ולגלות

מפגשי� �בו�תיי� שבועיי�
בימי ראשו� 03:22�00:12

במתנ"ס כפר האורני�, נחל 
מודיעי� 5

מנחה: סמדר ידגר, תרפיסטית 
בתנועה ורי�וד

מנחת סדנאות מודעות בתנועה ורי�וד,  

 ¨ÊÂÎÈ¯Â ·˘˜ ˙ÂÈÚ· ÌÚ ÌÈ„ÏÈ· ˙ÏÙËÓ
   ÌÈÈ˙Â‚‰˙‰Â ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÈ˘˜

 

לפרטי�:  0546268278

ÍÓˆÚÏ È¯˘Ù‡
 ˙‡ „Â˜¯Ï ·Á¯Ó‰ ˙‡

ÍÏ˘ È˘È‡‰ ¯ÂÙÈÒ‰

אפשרות ל�בו�ת בו�ר, 
מפגשי� אישיי�/�בו�תיי�

°°° ÚÈ‚Ó ÍÏ Ì‚
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תושבי ישוב חשמונאי� הי�רי�,ה� עמכ�!
מאת שרה �מפלר

בני�ע�יבא  של  ה�ומונרית  ואני  �מפלר  שרה  שמי 
אחרי  שומרו�,  מגינות  הישר  אליכ�  הגעתי  ביישוב. 
סיו� לימודיי באולפנת להב"ה ב�דומי�. השנה חוגגת 
שנת  זוהי  ולכ�  להיווסדה  שנה   80 בני�ע�יבא  תנועת 
הגבורות שלה. למה "גבורות" את� שואלי�? הרי זה 
�ת לא ריאלי לתאר אד� מבוגר כב� 80, כזה ששריריו �
רפויי�, ראשו מ�ריח וחושיו נחלשי� -כגיבור. הגיבור 
שאנחנו חושבי� עליו אמור להיות אחד �עיר ושרירי, 

סוג של "סופרמ�" או סג� אלו� ב�ה"ל, לא?
ובכ� רבותיי, אנחנו טועי�!

מסירות  פיזי),  (ולא  נפשי  כח  של  ביטוי  היא  גבורה 
אמונותיו,  את  למ�ד  שיודע  אד�  של  חיי�  נפש,דר� 
פנימיותו  וכל  חזונו  ר�ונותיו,  ע�רונותיו,  חלומותיו, 
בכדי ל�את ע� כל הכח המאוגד הזה לחזית המ�יאות 
(הכח הפנימי, תורת החיי� הגיבורה, היא שמביאה את 

הגיבור ל�פו� על רימו� כש�רי� ....)
 �� ויומיומית,  �בועה  ב�ורה  בדרכו  שממשי�  אד� 
אוכל,  שהוא  לפני  פע�  כל  מבר�  לתפילה,  בו�ר  כל 
של  (רוטינה  ומתנהג  מדבר  שהוא  לפני  פע�  כל  חושב 
ברחבי  סניפי�  לה�י�  ממשי�  הי�ר).  הלכה=כבישת 
גריעיני� תורניי� בשכונות ה�שות, חינו� דור  האר�, 
התיישבויות,  ה�מת  ולמולדתו,  לאר�ו  ומסור  נאמ� 

�ירוב לבבות, שליחות באר� ובחו"ל ועוד ועוד...
אד� כזה שיודע לרכז כוחות ובגיל 80 הוא עוד ממשי� 

את הדר� הזאת, הוא גיבור! 
ההפ� מגבורה היא לא הפחד, אלא האנוכיות. הגיבור 
הוא שליח מפני שטובת הכלל היא שמניעה אותו ולא 
חניכינו  שכל  מעונייני�  אנו  השנה  אינטרסנטי.  מניע 
המוני�  ד��י"ב)  (כיתה   �ב חבריא  ובמיוחד   �א חבריא 
עול�  "לת��  הבאי�  שליחי�  יהיו  איש,  כ�800  יחד 

במלכות שדי".
של  חודש  אירגו�,  חודש  של  בשיאו  כרגע  עומדי�  אנו 
האר�ית  ברמה  שנבחר  החודש  נושא  מרובה.  עשייה 

הוא גבורה.
בדרכי�  הנושא  את  הילדי�  לומדי�  החודש  במהל� 

שונות וחווייתיות:
יש פעולות תוכ� בנושא שמועברי� בעי�ר בשבת מתו� 
(המסרי�  כ�  לש�  במיוחד  שנכתבה  ההדרכה  חוברת 
הערכיי� מועברי� ב�ורות של משח� ושירה..), �ביעת 
ה�ירות בחדרי מבנה הסני� עפ"י תתי הנושאי� שנבחרו 
המדובר,  בנושא  ה�גה  תועלה  החודש   �בסו לשבטי�. 
ביישוב(הנוער),   �ב חבריא  חברי  וי�יגו  כתבו  אותה 

.�הה�גה תלווה ברי�ודי� של חברי חבריא א
חודש כזה הוא הזדמנות נפלאה לבנות את ילדי היישוב 
כפרטי� אינדבידואלי�. כאשר נפגשת �בו�ת ילדי� כל 
יו� במש� חודש, מתהווה לה חבורה המגשרת ומעלימה 
את ה�שיי� החברתיי�. הבייש� שבחבורה נגלה כ�ייר 
כל  מפריע  כלל  שבדר�  זה  מהולל.  כר�ד�  או  מוכשר, 
הזמ� בכיתה מו�א אוויר לנשימה כאשר הוא מו�יא את 
השמיי��בשביל  לב  עד  �ע�ות ) במורל  שלו  האנרגיות 
הרוח והאווירה) על�מנת לזכות את �בו�תו בעוד כמה 
הענייני�  ללב  ישר  נכנסי�  החדשי�  העולי�  נ�ודות. 
אחד  אותו  אינטנסיבית.  ב�ורה  הישראלי�)  (תרבות 
לנ�ח  נלח�  ע�מו  את  מו�א  נפוח,  כאיגואיסט  הנודע 
(טובת  ינ�ח!  בי� השבטי�, כדי שהשבט שלו  בתחרות 
מסגרת  בתו�  מת�יי�  הזה  הגדול  הדבר  כל  הכלל). 
חינוכית, דתית וערכית ומה יותר טוב מזה? בע��, יש 
יותר טוב! מי שמנהל את הסני� אלו בני נוער,מדריכי� 
ההדרכה  יותר).  או  (פחות   16�17 בגילאי�  מסורי� 

ודתית  חברתית  ומנהיגות  לאחריות  ומובילה  מחנכת 
ובכל שאר האופני� ואי� דבר גדול מזה!

אז בעיד� שבו הילדי� יושבי� בבית מול מס� הטלוויזיה 
ע� השלט ביד והרבה שטויות בראש, ומול המס� השני 
זה שמחובר אליו עכבר ומ�לדת. בואו נשלח את הילדי� 
כאחד,בו  ומ�בלי�  נותני�  ה�  בו  וערכי  חינוכי  למ�ו� 
מדי  ילדי�,יו�אי�  עוד  ע�  משח�י�  מתחנכי�,  ה� 
(במ�ו�  במחבואי�  או  בכדור  ומשח�י�  מהבית  פע� 
הלימודי�  חשבו�  על  מגיע  שזה  הורי�  יגידו  במחשב..). 
לפתח  יכול  פורמלי  הבלתי  החינו�  ובכ�  בבית�הספר, 
מ�ורות  יותר  פעמי�  הרבה  האד�  את  ושכלית  נפשית 
חינו� אחרות. איני מזלזלת בלימודי� בכלל(עבדתי מאוד 
ג�  זמ�  למ�וא  יש  בבגרויות!),א�  לה�ליח  כדי  �שה 
בשביל הפעילות הזו שהיא כל�כ� �ריטית בהתפתחותו 
יותר   �ת�י ביישוב  שהתנועה  הנוער.ככל  וב�  הילד  של 
ילדי�,נמ�א פחות ילדי� על הספסלי� בג�, פחות ילדי� 
מעשני� ופחות ילדי� שעוזבי� את בית הספר וכדומה.

החיבור לדבר הגדול הזה, תנועה מלאת ערכי� ואידאלי� 
תוסי� ר� טוב !!!

שנה פורייה מלאת עשייה לכולנו..
                                  בברכת חברי� לתורה ועבודה,שרה 

ה�ומונרית.

1. בימי ראשו�: בשעה 20:30 ביה"כ יד משה שיעור 
לנשי�

                            ע"י מרא דאתרא הרב איתמר אורב�
2.                       בשעה 20:30  ביה"כ הרימו� בנושא 

"הרמב"�
                            ע"י דב גרי�, כול� מוזמני�.

3.   בימי  שני   : בי� השעות 09:00 ו�11:00 במועדו� 
הנוער שיעור בספר שמואל

                            ע"י רפי חתוכה.             
4    בימי שלישי: משעה 08:30 עד 12:45 ביה" כ 

הרימו� 4 שיעורי� לנשי� 
                             לפרטי� לפנות לתמר רוט.

5                           בשעה 21:10  ביה"כ הרימו� שיעור 
בנושא ספר שמואל

                             ע"י מיכאל חריש     
 �6                        בשעה 20:15 א�ל מש

אלפרט בשלושה נושאי�: פרשת 
השבוע,                      הלכות וספר 

התניא
 �בימי רביעי  :  משעה 19:15  עד 20:00 א�ל מש  7

וינשטיי� בנושא פרשת השבוע                 
.�                             ע"י הרב ל

 �בי� השעות 20:15 ו� 21:15 א�ל מש  .8
פינש�ו� בנושא התנ"� בעיני חז"ל 

(באנגלית) ע"י גב� לאה סירוטה.
9.                         מתחילי� �ורס הכנת בנות לבת 

מ�ווה בבה"כ הרימו�
                              לפרטי� להת�שר לתמר רוט 

10                          בשעה 20:30 ביה"כ הספרדי בנושא 
הלכות שבת ופר�י� בנביא ע"י 

שמעו�   בוחני�
10.  בשבת         :  בשעה 16:00  ביה"כ הרימו� לימוד 

במשנה (באנגלית) בחברותה. 

 �פירוט השיעורי� הניתני� בגמרא, הלכה, משנה, הד
היומי נא לפנות לאתר "רמת מודיעי�".
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 �יונה שרוני
בשעה טובה פתחנו את המועדו� בתחילת השנה במספר 

חברי� הול� וגדל.
פעילות שוטפת: 

הנודע  ע"י  מאלפי�  המש�  שעורי   : שמואל  *ספר 
בחשמונאי� רפי חתוכה. מלוי� בטיולי� בהדרכתו.

באדיבות  מחשבי�  בחדר  למתחילי�  מחשב  שעורי   *
ישיבת "נר תמיד" ע"י דב גילאור�  שנאמר עליו: "מורה 

לחיי�"מומל� בחו�
תודה לער� סל� על עזרתו הרבה בה�לחת הוג ועל דעתו החכמה 
* שעורי התעמלות לנשי� לגיל השלישי ע"י רחל אבינוע� 

. בימי שני בשעה 11:30 {החוג  כמעט סגור }.
מתארגנת �בו�ה ליו� רביעי בשעה 9:15 בבו�ר. נותרו 
מרוויחה.  ה�ודמת,  -כל  מ�ומ�מי�  מ�ומות  מספר  

מומל� בחו�!
פעילות  התנדבות של חברות המועדו�:

שעת ספור - בספריה היישובית -  מת�יימות בימי שלישי 
בי� השעות 15:45 �16:45 

לילדי ג� חובה  וכתות א�. כל ילד �יבל ד� על הפעילות 
וא� פורס� באתר הישוב.

ע�  מלא    �בשיתו מת�יימת  הפעילות  הספר�   בבית 
בשני  ההתנדבות  החינוכי.  וה�וות  הספר  בית  הנהלת 
המ�ומות האלה מתב�עות ע"י חברות מ� השורה מורות 
בי� השעות  שני  בימי  לנשי�  ע�  ר�ודי  חוג   . וספרניות 
הנשי�  כל  שלו�,  עטרת  ב"כ  באול�   20:30�19:30

מוזמנות
אינ�  א�  ג�  מהישוב  נוספי�  מתנדבי�  ל�בל  נשמח 

חברי המועדו�.
לעזור  שתפ�ידו  זה"ב  סבתא  סבא/  ג�  מחפשי� 

לתלמידי בית הספר לח�ות את הכביש בביטחה
פעילות שהייתה: ערב תרבות

י�אנו ליפו באוטובוס מלא עד אפס מ�ו� ע� משפחות  
ומהנה  מרגש  לערב  פרטיי�  ברכבי�  אלינו  שה�טרפו 
כל  לבד"  הלח�  על  "לא  אחר:   בתיאטרו�  ל�פות 
ומדברי�  מביני�  ועורי�  אילמי�.  חרשי�.  השח�ני� 
בשפת הסימני�. שפה ממש מרת�ת. שבאמת יש �ור� 

ללמוד אותה.
א� ששמעתי המל�ות חמות על הה�גה מזה זמ� רב זימ� 
ה�  לנו ל�פות בה  ר� לאחרונה.  הה�גה ר�ה יותר משנה 

ע� אולמות כמעט מלאי�. מומל�! 
 כולנו התרגשנו  מאד. אז הבנתי עד כמה  מי ש�פה בה  
ר�ה ללכת לראות אותה שוב. זאת  שמעתי ג�  מפי חברי 

ממועדו� מפגשי�. 
המופע  השאיר  בכולנו טע� של עוד.יש ל�יי� שהשח�ני� 

העבירו לנו היטב את המסר לחיי�.
03�6330808 � מי שמעוניי� לרכוש כרטיסי� טל

רשמו לפניכ�
מלוה מלכה  נ�יי� אי"ה באול� בית הכנסת ,עתרת 

שלו�" 
במו�אי שבת כג� כסליו תשס"ט  20/12/09  בשעה  

 20:00
ע� עור� הדי�  שמשו� מהודר שיר�ה על : 

תו�� התחיבות של פגועי נפש 

 אנו שמחי� להודיעכ� על חידוש יריד חנוכה 
המסורתי !

יריד חנוכה המסורתי, המשלב מכירת �ע�ועי� ,ספרי� 
ודוכני מזו�,  יחד ע� מגוו� פעילויות, הגרלות  בית,  וכלי 
י�דיש השנה את כל הכנסותיו לשלוש מטרות חשובות:

�ר� מת� בסתר של היישוב   ·

עמותת "ש�ל" המפתחת שירותי� פיתוח שירותי�   ·
  http://www.הילתיי� עבור אנשי� ע� מוגבלות�

 shekel.org.il
חינ�  מסעדות  פני� - המפעילה  מאיר  עמותת   ·

ומרכזי� לרווחה משלימה בישראל 
) h t t p : / / w w w . m e i r � p a n i m . o r g (  

 רשמו בפניכ� את התאריכי� החשובי�:
איסו� תרומות ליריד:  כ"ה חשוו� - ח� כסלו (23.11.2008 

 5.12.2008 (
וכלי בית חדשי� או  �ע�ועי�, ספרי�, דיס�י�/�לטות 
משומשי� במ�ב מ�וי�, נית� למסור בביה"ס ממ"ד רמת 

מודיעי� או לבית משפחת �פלנס�י, רחוב התאנה  

כסלו(16.12.2008)     י"ט  שלישי,  היריד :יו� 

בי� השעות    17:00� 19:00  בבית המדרש של 
ישיבת נר  תמיד

ביריד תוכלו למ�וא:

�ע�ועי�, כלי בית, ספרי�, �לטות/דיס�י�   ·
דוכני מזו� ושתייה   ·

דוכני משח�י� וי�ירה   ·
�יורי פני�, �ביעת �יפורניי�, �ליעת �מות   ·

�בעוניות בשיער 

הגרלת ענ�   ·
מכירת עוגות          ועוד הפתעות!!!!  ·

נשמח לראותכ� !
 דבורה :לפרטי�, תרומות של כס�, חפ�י� או זמ�

 הורבי�, 9762411, 054�540�0983
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רכז/ת מחל�ת נוער במשרה מלאה

תאור התפ�יד: 
הנוער  בנושא  הפעולה  מדיניות  בגיבוש   �שות  ·

ואחראי לבי�ועה
ייזו� תכנו�  ובי�וע תוכניות פעולה לנוער בנימי�  ·

ואחראי  הנוער  עובדי  �וות  את  ומנחה  מרכז   ·
להשתלמות�

אחריות מ��ועית לליווי רכזי הנוער בישובי�  ·
אחריות להכנת ת��יב ולבי�ועו  ·

כישורי� נדרשי�: 
תואר ראשו� בתחומי החינו� או החברה   ·

ב"מכבי שירותי בריאות" 
נערכי� לגל  גדול של מ�טרפי� ג� במעבר 

ה�רוב שמסתיי� בימי� אלו
 17.000�וכל זאת בהמש� לה�טרפות של כ

מבוטחי� במעברי� ה�ודמי�.

בתנופת  במר�  ממשיכי�  בריאות"  שירותי  ב"מכבי 
ה�מיחה בהמש� לה�לחה הגדולה במעברי� ה�ודמי� 
מבוטחי�   �אל כ�17.000  מעל  למכבי  ה�טרפו  שבה� 
חדשי�  ומרו�י� ו�ופי� שג� במעבר ה�רוב י�טרפו 
מרו�י�  מבוטחי�   �אל מאות  שמונה  למיליו�  רבי� 

משירות איכותי אישי ומ��ועי.

ד"ר אהוד �ו�יה מנכ"ל מכבי שירותי בריאות �יי� כי 
ה�יבור מ�ביע ברגליי� ועובר אל שרותינו. זוהי תעודה 
והברורה ביותר שנית�  הכבוד וההערכה המשמעותית 
ל�בל מ� ה�יבור וכל התודה מגיעה לעובדי� שלנו שר� 
בזכות� �יימת שביעות ר�ו� כה גבוהה מ� השירותי� 

שלנו.

יש ל�יי� ששיעור הנאמנות של מבוטחיה למכבי בולט 
א� הוא. לאור� השני� האחרונות מכבי נמ�את בתנופת 
ביותר  וע� שיעור נאמנות הגבוהה  �מיחה בכל מעבר 
של המבוטחי�  ב�ופה ובנותני השירות בנוס� יש ל�יי� 
שמכבי היא ה�ופה ע� מספר ה�ט� ביותר בי� ה�ופות 

שעזבו אותה.

בי�  בימי� אלו ל�ראת סיו� המעבר האחרו�  כאמור 
 15.11.2008 בתארי�  שמסתיי�   2008 לשנת  ה�ופות 
רבי�  מבוטחי�  של   �נוס למעבר  במכבי  נערכי� 
המובילה  ל�ופה   �לה�טר במעבר האחרו�  ג�  שבחרו 
והמ��ועית ששמה לה למטרה להעני� למבוטחי� את 

השירות הטוב ביותר.

מסג� הוליסטי שבדי
לנשי� בהריו� ולתינו�ות

מזל אהרוני
9761508,

054-5277795

 Swedish Holistic
Massage

 babies and for pregnant
ladies

Mazal Ahroni  
9761508,

054-5277795

 Judy Crown,
 Paintings,

 landscapes,
 flowers in

 acrylics, oils and
coloured pencil.
Phone 9761 925

ג'ודי קראון
צירת

(מצירת בעיקר נופים 
ופרחים ,גם ציורי קיר) טל' 

9761925

לי קראון
 מאלפת כלבים

 טל' 0542171925

                       

 Lee Crown,
dog trainer,

 phone 054 2171925

 Ladies’ haircuts
 85 shekels

 at Salon Batya
 in Ganei modiin

979-1681/
 052-880-8499

תספורת נשי�
85  בלבד
סלו� בתיה

בגני מודיעי�
/979�1681

052�880�8499 

 אנגלית
שיעורי� פרטי� כל הרמות
נית� לארג� �בו�ות �טנות
יהודית פרידמ� 9761826

·  ניסיו� משמעותי מאוד בעבודה חינוכית לא 
פורמאלית

יכולת הדרכה, ארגו� והפעלת �וות  ·
הכנת תוכניות פעולה ות��וב�,  ו�יו� מו"מ   ·

ע� מוסדות שוני�
יכולת ביטוי בכתב ובע"פ  ·

המועמד/ת יחויב ב�ורס הדרכה של משרד   ·
החינו� 

עבודה בשעות לא שגרתיות  ·
נסיעות רבות ברחבי בנימי�  ·

עדיפות לתושב/ת בנימי�   ·
 ,02�9973425 :�נא לשלוח �ו"ח למתנ"ס בנימי� פ�ס מס

עד לתארי� כ"ה חשוו� תשס"ט   23.11.08

ר� פניות מתאימות תיענינה
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דרכו בחיי�.

 
"�ול ששו" במש  בגיליו וחשוב של השימוש  נוס�   
ער

 זמ ה�ניית  הוא,   בחידו וההשתתפות  והלימוד  השנה 

איכות יו�א מ הכלל של לימוד במשות� של הורי� וילדי� 

בדר
 חווייתית. וממנה אפשר להתפתח לשיחה כללית על 

פרשת השבוע ומסריה במסגרת המשפחה.    

פרסי�  ונושא  ז�  עד  ב�  מכיתות  לתלמידי�  מיועד   החידו

 י�רי ער
. חידוש מרענ היה בשנה זו והוא פתיחת החידו

� בית הספר "למע אחי".  בפני בית ספר נוס� בעיר מודיעי

הנ�יגי� שעלו  ראיית  הוא  זו  נוס� שהוכנס בשנה  חידוש 

  .לשלבי� המת�דמי� של החידו כנ�יגי כיתת� לחידו

חידוש זה הוכיח את ע�מו, למעלה מ 95 תלמידי� נרשמו 

לחידו והתמודדו בשלבי� המ�דימי�, יש ל�יי שניכר היה 

 שיחד ע� כמות התלמידי� עלתה ג� רמת החידו. החידו

נפלאה  ובתפאורה  מאוד  מרשימה  תוכנית  ברמה   
שנער

 �בחפ מלאכת�  שעשו  הישוב  מכל  נ�יגי�  ארגנו  גבוהי� 

 לב ושמחה למרות ההש�עה הרבה הנדרשת מה�. יהי ר�ו

ששוכ מרומי� ישלח ברכה וה�לחה במעשה ידיה� של כל 

השותפי� לעשיה ברוכה זו.

את החידו כיבדו בנוכחות� רבני� חשובי� ואנשי �יבור 

ובכלל� הרב לאו דוד שליט"א רבה של העיר מודיעי, אשר 

העלה את החשיבות של ההכנה הנפלאה של הילדי� ל�ראת 

החידו והרעי� שבחי� על כל התלמידי� 

 שמעו הרב   .לחידו והתכוננו  שלמדו 

בוחני� שליט"א אשר בדבריו הדגיש את 

תוספת האור לעול� בכלל ולע� ישראל 

ואפילו  התורה,  מלימוד  הנובע  בפרט, 

ובפרט  בהתמדה  שבועי  "ד�"  מלימוד 

שהדבר נעשה על ידי "תינו�ות של בית 

 רב" שהבל פיה� �דוש טהור וז
. כמו כ

כיבד בנוכחותו בחידו יו"ר הועד 

ביו� שני יב� מרחשוו הת�יי� בישוב חשמונאי� זו הפע� 

 החידו  � משמעות  ובעל  חשוב  אירוע  בר��  התשיעית 

תורני - "�ול ששו"  לסיכו� שנת  � תשסח�, בשיתו� ע� 

�ר "נר לרחל". 

הכרת פרשת השבוע ותוכנה פרשנותה ומסריה היו מאז 

ומתמיד אב יסוד בחיי הפרט והמשפחה היהודית. אחת 

המטרות החשובות שה�יב לע�מו הגיליו התורני השבועי 

להנחיל   - היא  חשמונאי�  בישוב  היו�א   "ששו "�ול 

ומפרשיה,  השבוע  בפרשת  הידע  את  ולמשפחה  לילדי� 

וראש  גדול   � רש"י  של  פרשנותו  על  ובראשונה  ובראש 

המפרשי� על התורה ועל התלמוד.  ולאור החשיבות של 

.מטרה זו ל�ור
 זה מו�דש חל� גדול מאוד של הגיליו

שנתי   חידו �יו�  היא,  זו  מטרה  להגשי�  הדרכי�  אחת 

מ�בלי�  זה   
ל�ור תורה.  חמשי  חמישה  כל  על  מסכ� 

הילדי� חוברת שבה רוכזו ת��יר מפרשת השבוע, ועשר 

 השאלות על כל פרשה, אשר פורסמו במהל
 השנה בגיליו

התורני "�ול ששו". המשמעות היא אדירה - ילד הלומד 

ומתכונ לחידו זה זוכה ללמוד ולהכיר בכל שנה ושנה יותר 

שאלות  מאות  מחמש 

פרשת  על  אפשריות 

פירוש  פי  על  השבוע 

נוספי�  ומפרשי�  רש"י 

 האב הרשב"�,  כמו: 

עזרא, הרמב" הספורנו 

ועוד. נכס זה אשר נלמד 

בגילאי� �עירי� כאשר 

מלווה  חז�   הזיכרו כח 

 
המש בכל  הילד  את 

מאת הרב בוחני�



20

בישוב  הועד  יו"ר   בחידו בנוכחותו  כיבד   כ כמו 

את   
שביר הי"ו,  שטיינברג  אי�י�  מר  חשמונאי� 

  .התלמידי� כל השותפי� לארגו החידו

החידו עבר יפה והייתה זו חוויה רוחנית מרוממת. היה 

יפה לראות כי למרות שבשנה זו הועלתה רמת השאלות 

הרוב   ,בחידו

של  המוחלט 

גילו  הילדי� 

רבה  ב�יאות 

ה  מ י ה ד מ ו

כל   אי בחומר. 

 
הער כי  ספ� 

העי�רי  המוס� 

הב�יאות  הוא 

לו  הרב  והידע 

 .זכו כל ילדי� והילדות שלמדו והתכוננו לחידו

הבוגרת  לשכבה   בחידו וה�:   בחידו הזוכי�  שמות 

הי"ו  גודלי  לינוי   ,מודיעי מהעיר  הי"ו  שחר  �וריאל   -

מהישוב  הי"ו  �רסנטי  יהודה  חשמונאי�,  מהישוב 

 אור יובל   מודיעי מהעיר  דרעי  טליה  חשמונאי�, 

הי"ו  רועי  מלכיאל   - ה�עירה  ובשכבה  לפיד.  מהישוב 

הי"ו  בוחני�   בנימי  מודיעי מהעיר  הי"ו   אור ורות� 

חשמונאי�  מהישוב  יע�ב   ב אביעד  מחשמונאי�, 

ואלונה בוחני� הי"ו מהעיר מודיעי. כמו כ נית פרס 

הי"ו,   ע�ני אברה�  אור   - המתמודדי�  ל�עיר  מיוחד 

השיג  אשר 

 � י ג ש י ה

ביותר  גבוהי� 

גילו  למרות 

ה�עיר.

המ�ו�  זה 

ר�  ל  להודות 

אביטל  דוד 

מנהל  הי"ו 

הספר  בית 

ורב  הממ"ד 

בית הספר �בי 

הי"ו,  הריס 

 �רבי דוד  לרב 

בית  מנהל 

 "למע הספר 

הספר  בבית  הבנות  מנהלת  יונה  אורלי  לגברת  אחי" 

"למע אחי" על שיתו� הפעולה המבור
 בהתארגנות 

אורלי  ולגברת  והמחנכות  המחנכי�  ל�וות   ,לחידו

אשר  אחי"   "למע הספר  בבית  הבנות  מנהלת  יונה 

התפנו מעיסו�י� הרבי� והחשובי�, כדי לבא ולעודד 

את התלמידי� והתלמידות המשתתפי� 

בחידו. לאלו ב גיאת הי"ו ראש לה�ת 

"תשמחו עלינו" ולששו ברזאני הי"ו, על 

רבות  שתר�  הנפלא  המוזי�לי  הליווי 

על   תפילי לשמולי�  השמחה.  לאווירת 

על  לוגסי   ולמימו  ,
המ�גת הנאה שער

התמיכה הלוגיסטית באול�.

לאית סימ טוב על החסות הכוללת את 

 ,בחידו הכרוכות  ההו�אות  מרבית  כל 

לר� מאיר ב טולילה, לשמעו �רסנטי על 

 ,חיבור השאלות, והסיוע הכללי בתכנו וארגו החידו

המסור:  הלוגסטי,  הטיפול  על  אסייג  והדר  לעוזי 

על   ,ע�ני מאיר  לר�  ועוד.  גרפי�ה  פרסי�  תעודות, 

ה�ילו� ותיעוד האירוע.ל�וות השופטי� הנאמני� ר� 

שמעו תורג�מ הי"ו ר� רפאל חתוכה הי"ו וד"ר אברה� 

עבודי הי"ו. לרב דוד לאו שליט"א ולאי�י� שטיינברג 

 הי"ו - יו"ר הועד בישוב חשמונאי�, שכיבדו את החידו

לרב  התלמידי�.  את  תורה  בברכת  וברכו  בנוכחות�, 

שליט"א  אלחרר  אליהו  ולרב  שליט"א   
אורב איתמר 

פעילות  הלב  ומכל  עת  בכל  ומעודדי�  תומכי�  אשר 

תורנית חשובה זו.

כמו כ יבורכו כל התושבי� אשר באו והשתתפו בערב 

שילדיה�  למרות  זאת  תורה,  של  כבודה  ומלא  מרגש 

לאחרוני�  רבה  ברכה   ,וכמוב  .בחידו השתתפו  לא 

שלמדו  והילדות,  הילדי�  לכל  והמיוחדי�,  החביבי� 

ושיננו, ופיארו את התורה בכתר של ש�דנות נפלאה.



21

כרגיל כמה תושבי� של חשמונאי� עמדו ליד תכנת האוטובוס בת�ווה ל�בל טרמפ.  כל אחד החזי� שלט 

ביד שהכי� לו יוני הנדיב. א� יוני לא ש� לב שבזמ� שהדפיס את השלטי�, הוא לא העביר את שפת המחשב 

(�לעברית. (הוא לח� ב�"א" וה�ליד t וכו

מה היה היעד הכי רחו� שהטרמפיסטי� בי�שו להגיע אליו?

בואו לעשות סוויץ' עם שומרי משקל
     קרוב לבית

               בהדרכת עפרה רנד מחזור חדש נפתח לקבוצה בחשמונאים                                

בימי ו'    בשעה 07:45  במועדון הנוער בישוב  

עדכוני� אודות מב�עי� ופרטי� נוספי� בטל 80�10�22�800�1
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 ישראלמקום הערכות -"אבן העזר"
נגד פלישתיםבמלחמה 

רפי חתוכה: כתב, ערך , ליקט

על  מערכה  גדולה   פרפרק  ד  מס',    אשמואלספר  
בין ,    השופטכהונתו  של  עלי    בשלהי  ,  השהתנהל

:פלישתים לבין ישראל

ִיְׂשָרֵאל  ַוֵּיֵצא  ִיְׂשָרֵאל  ִלְקַראת -ְׁשמּוֵאל  ְלָכל-  ְדַברַוְיִהי  
  ּוְפִלְׁשִּתים  ָחנּו ָהֶאֶבן  ָהֵעֶזר-  ַלִּמְלָחָמה  ַוַּיֲחנּו  ַעלְּפִלְׁשִּתים
  ִלְקַראת  ִיְׂשָרֵאל  ַוִּתּטֹׁש ְפִלְׁשִּתים  ַוַּיַעְרכּו     .ַבֲאֵפק

  ְפִלְׁשִּתים  ַוַּיּכּו  ַבַּמֲעָרָכה ִלְפֵניַהִּמְלָחָמה  ַוִּיָּנֶגף  ִיְׂשָרֵאל  
ַּבָּׂשֶדה  ְּכַאְרַּבַעת 

....ִאיׁשֲאָלִפים 
  ְפִלְׁשִּתים ַוִּיָּלֲחמּו  

ַוִּיָּנֶגף  ִיְׂשָרֵאל  ַוָּיֻנסּו 
 ַוְּתִהיִאיׁש  ְלאָֹהָליו  

ַהַּמָּכה  ְּגדֹוָלה  ְמאֹד 
ַוִּיּפֹל  ִמִּיְׂשָרֵאל  ְׁשלִֹׁשים 

 ַוֲארֹון     .ַרְגִליֶאֶלף  
  ִנְלָקח  ּוְׁשֵני יםקלֱֹא
-ֵמַעל  )עלי(  ַוִּיּפֹל  ....    .ֵעִלי  ֵמתּו  ָחְפִני  ּוִפיְנָחס-ְבֵני

... ַוָּימֹתַמְפַרְקּתֹוַהִּכֵּסא ֲאחַֹרִּנית ְּבַעד ַיד ַהַּׁשַער ַוִּתָּׁשֵבר 

דלקו ,  שבעקבות  מפלה  זו,  סבורים,  מקרא  חוקרי  
ושם ,  שילה  עד  להפלישתים  אחרי  ישראל  המובסים

. שנים369 שפעל שם ,החריבו את העיר והמשכן

זה  מכבר   זוההשל  אפק  מקומה  .    באפקחנופלישתים  
מבצר "  א  המבצר  המכונה  בטעותעם  התל  שעליו  נמצ

 .בראש  העין    ליד  מעינות  הירקון,"רוסאנטיפט
הורדוס  המלך  אמנם  בנה   משום  ש"בטעות"  כתבתי  

על  שם ,  על  מקומה  של  אפק  את  העיר  אנטיפטריס
 1500-למעלה  מ,  נבנה  ,אולם  המבצר  הקיים,  אביו

שקראו  לו,  עותומניםשנה  מאוחר  יותר  על  ידי  ה
.) בתורכית'ראש העין' ("פינאר באשי

מקום  חניתם  של  ישראל  במערכה  זו  אומר על  
ַוַּיֲחנּו   "  :הכתוב

ָהֶאֶבן -ַעל
לא .  "ָהֵעֶזר

כתוב  שישראל 
אבן ב"חנו  

ומכאן   ,  "העזר
שיש  הסבורים  
שלא  היה  זה 
, מקום  ישוב

אלא  ציון 
כל גיאוגרפי  

,   ישראלימקום  אם  היה  זה  מקום  ישובמכל  .  שהוא
הוא  היה  אמור  להיות  על  אחת  מן  הגבעות  של  ראש 

 .הנושקות לעמק, העין

ר "י  ד"ע  שנערכו,בחפירות  ארכיאולוגיות,  והנה
באתר  , 1978 – 1976בין השנים   ישראל פינקלשטיין

 "  צרטאתעיזב"
הישוב שבשולי  
נתגלו ,  ראש  העין

שרידי  ישוב 
מתקופת ,  ישראלי

.התנחלות ה

, החופריםלדעת  
אם  אכן  השם 

 "אבן  העזר"
מהווה  שם  של 

,   ולא  ציון  גיאוגרפי  כללי,יישוב  בתקופה  האמורה
הוא ,  "רטה’עזבת  צ"הרי  שהאתר  הישראלי  ב

של גיאוגרפי  -יהוי  ההיסטוריהמתאים  ביותר  לז
בעקבות  הביקור ,  מבקש  להוסיף  אני  ."אבן  העזר"

לא  יכל  לחנות  רק ,  צבא  ישראל  על  רבבותיוש,  במקום
א  נפרש  על  כל ויש  להניח  שהו,    זו  קטנהעל  גבעה

.הגבעות של ראש העין הצופות אל פני המישור

עלמין   בסמוך  לבית  ה,על  גבעהאתר  אבן  העזר  נמצא  
עין וצמוד  לכביש  הכניסה  לראש  ,בראש  העין  

סקר נחשף  במסגרת  האתר    ."חוצה  שומרון"מכביש  
וכהכנה  לקראת  היישוב  העירוני ,ארכיאולוגי  במקום

 הממצאים  מעידים  כי .  שעתיד  היה  לקום  באזור
  אחת ,כנראה.  יישוב  התנחלות  ישראלי  היה  מקוםב

. ממשפחות  שבט  אפרים  או  מנשה

באתר  נתגלו  שלוש  שכבות  ארכיאולוגיות  החל 
בשכבה  זו .    לפני  הספירה13-  וה12-מהמאה  ה

שהיא ,  השכבה  השנייה.  השרידים  מועטים
מעידה  על  יישוב  ישראלי ,  העיקרית  והחשובה
 עם,  )  לפני  הספירה1150סביב  (מתקופת  השופטים  

"בית ארבעת המרחבים"שרידי 

והממגורותהמרחבים4בית
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מה ,   וייחודי  לבנייה הישראלית בתקופהמרכזימבנה  
זה  היו בבית  ".  בית  ארבעת  המרחבים"שקרוי  

המלבן .  שלושה  מלבנים  מאורכים  ומלבן  אחד  רוחבי
בעוד  ששני  המלבנים ,  המרכזי  שימש  כפרוזדור  

בשטח  שבין .  שבצד  והמלבן  הרוחבי  חולקו  לחדרים
, ומבנים  אחרים  בהיקף  הגבעה,    העיקרימבנהה

שנועדו  ככל  הנראה ,  נתגלו  עשרות  בורות  ממגורה
 בתוך  אחת  הממגורות  הללו .  לאיסום  גרעיני  תבואה

שהיה ,  על  ידי  נער  צעירחשוב  חרס  -שברנתגלה  
  .מתנדב במשלחת החפירה

  עם וגדלך    הולבעניין  התפתחות  הכתב    הידע  המדעי
.ין  של  תעודות  וכתובות  קדומותגילוי

 - האוסטרקון -על  גבי  שבר החרס הכתובת  שנמצאה  
נתגלתה  באתר  ארכיאולוגי  בראש  העין  ומהווה  עדות 

 .ת  ומרכזית  בחקר  נושא  האלפבית  העתיקנוספ
.ה הוא מן העתיקים ביותר שנמצא בידינוזכיתוב 

,   כיום  נראים  הדברים  טבעיים  ומובנים  מאליהם
שקודם  למהפכת  האלפבית  כתבו ,  אולם  יש  לזכור

הסופרים  שנחשבו .  וקראו  רק  קומץ  קטן  של  אנשים
, לחוג  קטן  וסגור  שמרו  בקנאות  על  סודות  מקצועם

אולם  גם  כך  היו  הכתיבה  והקריאה  מלאכות  קשות 
ושלעתים ,  סימנים  שחובה  היה  לזוכרםמשום  שפע  ה

שאנו  קוראים ,  האלפביתאותיות  .  הגיעו  לכמה  מאות
באנגלית  ושאר  השפות ,  וכותבים  כיום  בעברית

 ותקדומהאלפבית  אותיות  ה  בןמקור,  הבינלאומיות
האפשרות .  במרחבי  ארץ  ישראל  ממש  לדו  כאןשנו

, עם  מספר  מצומצם  של  אותיות,  להתבטא  בכתב
.גרמה  למהפכה  של  ממש  בעולם  כולו

מוכרת  וידועה  יותר  בשמה שנתגלתה  הכתובת  
אוסטרקון ".  רטה’האוסטרקון  מעזבת  צ"המדעי  
 כתובותשבר  חרס  של  כלים  עתיקים  שעליו  :  ביוונית
חרוטות  חמש  שורות  של שנתגלה  על  החרס    .אותיות

הכתב (אותיות  בכתב  האלפביתי  הקדום  ביותר  
באוסטרקון  יש  יותר  משמונים ).  הפרוטו  כנעני

. אותיות

בשורה  התחתונה  ביותר  מופיעות  אותיות  האלפבית 
הימצאותה  של  כתובת   .  משמאל  לימין,אבל,כסדרן

האלפבית  הקדומה  מעידה  גם  על  ידיעת  קרוא  וכתוב 

   וסבורים  ששורות,עם  הספר,    עם  ישראלבקרב
.  נכתבו  כתרגיל  כתיבה  בידי  נער,  אותיות  אלה

,   במקוםו  הסבר  הוצביהאתר  שוחזר  ונוקה  ושלט
אולם  פגעי  אדם  מכוונים  ופגעי  הטבע  והזמן  אינם 

רשות .  מותירים  כיום  עדות  מרשימה  לאתר  חשוב  זה
תיקות הגנים  הלאומית  בשיתוף  עם  רשות  הע

.מייעדות את המקום לשיקום ולשחזור

? מאזור מודיעין"אבן העזר"מגיעים לאתר איך 
נוסעים  לכיוון  מחלף  בן  שמן  ופונים  צפונה  לכיוון 

את  ראש  העין  מדרום עוקפים  .  אלעד  וראש  העין
מאות  מטרים כמה  .  "מחלף  קסם"וממערב  לכיוון  

  וממשיכים  לכיוון  בית   מחלף  קסם  פונים  ימינהלפני
עם  הכביש  עד ממשיכים  .  העלמין  של  ראש  העין

  אבן שביל"את  הרכב  ומטפסים  במחנים  .  הסוף
.הגבעה שילוט והסברים על ."העזר

אבן "ל  דרךב
  מומלץ "העזר

לבקר 
 "ליאוםומוז"ב
ליד ,  הכבישצד  לש

אתר זהו  .  אלעד
-בארץיחודי 

קבורה מבנה  
שנותר  כמעט 
בשלמותו  מן 

 .הרומיתהתקופה  
.חופשיתהכניסה 

"אבן העזר"חשמונאים בתמונה קבוצתית בטיול למוזוליאום באלעד ולמטיילי 
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להולדת ב�/בת
לרינת אברה� ובעלה להולדת הבת

לרחל וברי שרעבי להולדת הב�
למרי� ואליהו חורי להולדת הב�

לג�וש וארי�ה זל�מ� להולדת הב�
למשה ומעיי� ב� דרור להולדת הבת

לשלומית ושמואל פורמנס�י להולדת הבת
לניסי� ואשתו פוזיילוב להולדת הב�

למשפחת גדסי להולדת הבת

להולדת נכד/ה
לרב�ה ויהודה בר סימנטוב להולדת הנכד

לשהי� ואהרו� שמעוני להולדת הנכד בו לדגנית
לשרה ולמלכיאל פוזיילוב להולדת הנכד ב� לניסי�

לאתי ודני ניסי� להולדת הנכד  ב� של אפרת ור�
לחנה ושלמה אברה�

                להולדת הנכד ב� של ר� ואפרת
                ולהולדת הנכדה בת לרינת

למרי� וי�י ברנד להולדת הנכד ב� של חני ושמאי
לפרחיה  וזרובבל שרעבי להולדת הנכד

למירי ויהודה חורי להולדת הנכד
לחיה ושמעו� בוחני� להולדת הנכד

לברוריה ויע�ב ב� דרור להולדת הנכדה
לשלומית ושמואל פורמנס�י להולדת הנכדה

לרובי� ושלמה וינשטיי� להולדת הנכדה בת למלכה
לאל� וישראל פריז 

              להולדת הנכדה בת של נתנאל ונעמה פריז
              ולהולדת הנכד ב� לנחי ורחלי 

לפאני ואברה� אמיר להולדת הנכד ב� למיכאל
לרובי� ויע�ב וייס להולדת הנכד

לבת שבע ודניאל פאווה להולדת הנכדה בת ל�יפי
לפרא� ומרטי ��י� להולדת הנכדה בת לאביבה

לבנות מ�ווה
אביטל  אונטרברגר

אפרת דולינס�י
אור עמיחי

שחר דה רוס
כרמיה בלכר
שמיה שלדו�

לבני מ�ווה
נתנאל ב� גיאת
אדריאל כיבש
ידידה פרידמ�
ספיר שמעוני

אריה וו�סמ�
יאיר לוריא

ישי כ�
אור� מאירי

לאירוסי�
אורב�  ני�ה  והרבנית  איתנר  הרב  ורבינו  למורינו 

לאירוסי הב� נפתלי ע� רחלי סטרו�.
למשה אימני ואלישבע מור יוס� לארוסיה�

אברה�  הב�  לאירוסי  אמת  כותב  ושלמה  לאביגיל 
ע� מור� הושמנד

לשרה ואלי טאניס לאירוסי הנכד אברה� ע� מור� 
הושמנד

לרחל ואפרי� �ר� לאירוסי הב� חנ�
למזל וסלמו� לסרי לאירוסי הב� מרדכי

לנעמי וד"ר יע�ב טייכר  לאירוסי הבת מרי�
אבי  ע�  רננה  הבת  אירוסי  על  חכי�  ושמעו�  לחני 

בו�שפ�

לנישואי�
לשלמה וחוי שריידר לנשואי הב� יאיר ע� �ביה בלונדר
לרב יגאל  וויוי פרידמ� לנשואי הב� יואל ע� רויטל ברגר
ליע�ה ורובי� וייס לנשואי הבת שרית ע� �בי בלוסטו�

למש� לסינגר לנשואי הבת ורד ע� איתמר פנחס באב"ד
לרויטל כה� והלל בועז לנישואיה�

לזמירה ומימו� לוגסי לנושאיה�
לפרחיה וזרובבל שרעבי לנשואי הבת יסכה

למשפ� עוזרי לנשואי הבת

למתגייסי� ל�ה"ל
שלומי חגבי

ברוכי� הבאי�
מאר�ות  שהגיעו  ילדיה�  שני  ע�  נדב  ודוד  לשרה 

הברית
לאורלי גולדברג ע� שלושה ילדיה שהגיעו מאר�ות 

הברית
לשירה ובנימי� טי�ונג�אלברז ע� שני ילדיה� שהגיעו 

מירושלי�

תנחומי�
לג��י גולדשטיי� על מות אימו
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