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אנחנו בתחילת חודש טבת. בחודש הזה בשנת תש"ט נערכו 
לאספה  ישראל  במדינת  הראשונות  הכלליות  הבחירות 
המכוננת שהפכה להיות כנסת ישראל הראשונה. ובימי� 
אלו, אנו נמ�אי� בהכנות לבחירת חברי הכנסת ה� 18 של 
מדינת ישראל.  פנינו למספר תושבי� שהת�רבו לפעילות 
במספר מפלגות כדי שי�יגו לנו מה ה� עמדות המפלגה, 
חזו� המפלגה, אי� ה� יכולי� לה�יג אותנו כתושבי יו"ש 
וכו�. אבל ,ל�ערנו המפלגות עדי� לא מגובשות והעמדות 
 �ל�ר יכולנו  לא  ולכ�  עדי�,  סופיות  לא  שלה�  והחזו� 

כתבות בנושא.
בגיליו� הנמ�א בידכ� תוכלו להתרש� ממספר אירועי� 
ובה�  שוני�  בנושאי�  האחרוני�,  בשבועות  שנערכו 
הפעילויות  מכל  ונהנו  היישוב  מתושבי  מאות  השתתפו 
והתכניות שתכננו מספר מ�ומ�� של תושבי� בנאמנות 
ומזמנו  כל מי שטר� מניסיונו  רבה. אנחנו מברכי� את 

לטובת כולנו.
סיפורי�  והוא:  חדש  נושא  ל�ד�  מעונייני�  אנחנו 
המכשולי�  היו  מה  אר�ה,  בעלייתו  תושב  של  אישיי� 
בתחילת  התגורר  איפה  לאר�,   הגיעו  עד   �בדר שמ�א 
הדר�, אי� הייתה ה�ליטה שלו ושל משפחתו, אי� הייתה 
הת�דמותו וכו�. הסיפורי� האישיי� יאפשרו לנו להכיר 
יותר טוב את השכ� שלנו, מי יושב על ידינו בבית הכנסת 
תרימו  נא  היישוב.  תושבי  לגיבוש  ויאפשר   בשיעור  או 
טלפו� או תשלחו דואר אל�טרוני כדי ל�בוע פגישה ונוכל 

ל�ד� את הנושא.
אני פונה אלי�, תושב הישוב, לתרו� מעט מזמנ� ולעזור 
 �לי בכתיבת כתבות, העלאת רעיונות בכדי שאוכל להמשי

בהו�את גיליונות לעיתו� מ�ומי בתדירות סבירה.

                                          שרה טאניס

מאת מרא באתרא הרב איתמר אורב� 
ספור החנוכה מתחיל במשפחה אחת "בימי מתיתיהו ב� 
שהיתה  אחת  משפחה  ובניו"  חשמונאי  גדול  כה�  יוחנ� 
תו�אותיו  ואת  המרד  את  חוללה  האמת  סביב  מאוחדת 
המבורכות � חזרה המלכות לישראל לכמאתי� שנה ועמה 
לדורות.  האומה  את  ומזינה  המפרנסת  רוחנית  פריחה 
רוב�ת  החשמונאי�  של  המזהירה  ההתחלה  על  אול� 

עננה כבדה של שנאת אחי� שכילתה את הבית השני.
בית  של  הכשלו�  שיסוד  טוע�  לתורה  בפרושו  הרמב"� 
שני היה בגלל מערכת היחסי� התלותיי�  שי�ר יהודה 
יהודה  מדינת  של  והתלות  ה�ירבה  רומא.  ע�  המכבי 
ברומי איל�ה את מדינת החסות לסגל לה תרבות כלכלית 
הבלתי  והשאפתנות  התחרות  למכשול.  לה  שהיתה 
 �ולתו ליהודה  חילחלו  הגדולה,  המע�מה  של  מרוסני� 
וההשגיות העבירו את ראשי  הי�ריות  משפחת הכהני�. 
והבסיס  ה�ר�ע  התהוותה   �כ ומאיזונ�.  מדעת�  הע� 

לחברה שסועה המכלה את ע�מאותה ו�יומה. 
 א�ל יוס� ואחיו הסיפור הפו� משל החשמונאי�. תחילת 
הסיפור אודות יוס� ואחיו, במחלו�ת נוראה ושבירת כל 

כלי אפשרי וסופו של הסיפור פיוס בי� האחי� הני�י�.
אחד ההסברי� המרת�י� לריב בי� יוס� ואחיו הוא כי�ד 
ע� העול� הכללי.  יחסיו  ומערכת  ישראל  ע�  בוני� את 
ראשית  מבפני�.  מתחיל  העול�  שבני�  סברו  האחי� 
ולטפח  לשכלל  באר�ה,  האומה  את  וליסד  לבנות  יש 

הגיליו� מס� 129 י�א לאור בע"ה 

ל�ראת ר"ח אדר.

כתבות, תגובות ופרסומי� יש לשלוח עד 

לתארי�: ה� שבט, 30.1.2009 
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saratanis@runbox.com משלוח כתבות ותגובות ל:

judyfreedman@gmail.com פרסו� ל"המפרס�"

saratanis@runbox.com ברכות, פרסו�

 לשרה טאניס
9760771:�בפ�ס: 9791428, טל

חומר לה�לדה

  חברי המערכת:             ד"ר שרה טאניס, רפי חתוכה
       אביגיל כתב אמת,  יהודית פרידמ�       

חידו�:                             יהודית פרידמ�

בדי�ה לשונית:             אביגיל כתב אמת ורפי חתוכה

תרגו�:                           אילה רבלי�

גרפי�ה והדפסה:          דפוס מונוליי�

    פרסי�:                           מזכירות היישוב

 http://rammod.net  כתובת האתר של היישוב

אי� המערכת אחראית לתוכ� העיתו� או לתוכ� המודעות.

 תוכ� המאמרי� באחריות הכותבי�.

תוכ� המודעות באחריות המפרסמי�.

עריכה:                           ד"ר שרה טאניס 

מאת רויטל פול�
הספר: אל החרדוני�
הסופר: אבר� �נטור

ני�ולי שואה  זוג   - משפחה 
ולה� שני בני�. האח הנשוי 
מתאהב  והשני  באילת  גר 
במתנדבת שהגיע מגרמניה.
ומכריזי�  זועמי�  ההורי� 
: "לבית הזה לא יכנס איש 
ההכרזה  למרות  מש�!". 
הבחורה  ע�  מתחת�  הב� 
נולדו  ש�  לגרמניה.  ועובר 
נת�  ויש  ילדי�  שלושה 

מוחלט בינו לבי� הוריו.
הסבא  עוברות,  השני� 

לביתו  וחוזר  "שבעה"  לשבת  מגרמניה  מגיע  הב�  נפטר. 
בגרמניה. בנו הבכור מחליט לבוא לאר� לשנת שירות.
הוא מגיע לבית סבתא, מ�ל�ל בדלת ואומר בעברית:

"�"אני גל הנכד של
?�מה �ורה אחר כ

רו�ו ל�רוא את הספר
ספר מרת� ומלמד.

והמגדלור  הישראלי�.  והכשרונות  הכוחות  מכלול  את 

הישראלי ובעי�ר זה התרבותי יפי� אורו על עול� ומלואו 

וכדברי הנביא "כי מ�יו� ת�א תורה ודבר ה� מירושל�". 

יוס� ראה את בני� הע� משתלב ע� ת�ו� העול�. ולכ� 

במ�רי�  ש�  למ�רי�.  ע�מו  את   �יוס ומגלגל  מתגלגל 

 �יוס י�ליח  ת�ופה   באותה  הגדולה  המע�מה  בתוככי 

בכח כשרונותיו המבורכי� להשפיע ולת�� עול� במלכות 

באופ�  התממשו   �יוס של  ומאוויו  תכניתו  ואכ�  שדי. 

כמעט מושל�.

 יוס� שלט במ�רי� שלטו� כמעט מוחלט שללא ספ� י�ר 

הזדהות גדולה ע� תרבותו כמתואר בדברי חכמי�. למרות 

עו�מתו ותו�אותיה הרוחניות הברוכות, מחבר יוס� את 

שר�  הבלעדי  השל�  לחזו�  הבאי�  הדורות  ואת  ע�מו 

....והעלית�  יפ�וד  ית�� עול� באופ� של�. "פ�וד  הוא 

את ע�מותי אתכ�". יוס� �ופה ומבי� שעתידו הלאומי 

ובני�  וביסוד  ישראל  לאר�  בשיבה   �כרו ישראל  ע�  של 

ממלכה ישראלית ע�מאית. יוס� לא התמכר לה�לחותיו 

המסחררות הוא זיהה שה� זמניות, מוגבלות ובעי�ר חש 

יוס� שוב ושוב שכל העו�מה המרוכזת בידו איננה מ�נה 

זרי�.  בחסדי  ותלוי   �סמו והוא  אמיתית.  ע�מאות  לו 

"דברו נא באוזני פרעה".

הבי� יוס� שר� ב�יו� יחיה הע� חיי� ע�מאיי� מלאי� 

שה� מ�ור בלעדי לאפשרות של תי�ו� אמיתי. לכ� למרות 

העול�  ב�ידו�  הרוחניות,  ובעי�ר  ה�לחותיו החמריות 

לתרבות האמת, מכוו� יוס� את זרעו לכיוו� ההפו� חזרה 

לאר� האבות לע�מאות מזרי� ותרבות�.

אחת הבעיות א� לא הבסיסית ביותר בגאולה אותה אנו 

בשעבוד  שגובלת  התלות  היא  אלה  בימינו  ובוני�  חיי� 

האמרי�אי�  בדולרי�  התלות  הגדולה.  לאמרי�ה 

גווני ה�שת  מאחדת  כמעט את כל היושבי� ב�יו�. כל 

סמוכי� וסומכי� ע�מ� על הדוד ס�. תלות זאת יו�רת 

שעבוד רוחני שהוא כמעט בלתי נמנע.

השעה הינה שעת משבר כלכלי כלל עולמי שבו אמרי�ה 

מככבת. במ�ו� להתבונ� כי�ד תתאושש כלכלת אמרי�ה 

לי�ר חשיבה כלכלית חדשה שבסיסה  יש  ובאיזה אופ�, 

הוא ע�מאות כלכלית לאומית ופרטית.

כושלי�.  היו  המלח  י�  מפעלי  נפלאה.  דוגמא  לנו  ויש 

וכשרו� של יהודי בריא גילה שאו�רות החיי� והפרנסה 

מתו� אר� ישראל מופיעי� וי� המות היה מ�ור לחיי� 

ומזו� לבריות.

מלכות  של  השל�  סיפור�  כמו  ואחיו  יוס�  ספור 

כוו�. עלינו לבסס מדינה  שאיננה  לנו  החשמונאי� מורה 

ידידותית.  ואפילו  גדולה  למע�מה  ומשועבדת  תלויה 

הבסיס לע�מאות רוחנית אמיתית הוא בסיס כלכלי אית� 

שאיננו תלוי בזרי�. זימנה לנו ההשגחה העליונה בזמ� הזה 

ממש שעת משבר שעשויה ב�יריה ויסוריה להוליד תולדה 

חדשה ומבטיחה. "מ� המי�ר �ראתי יה ענני במרחב יה"

המש�
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מאת מלכה לבנה

זה ה\מ� לחדש המינוי לספריה.
עלות המנוי לתושבי רמת מודיעי�: 150 ש"ח לכל המשפחה

                    לתושבי חו� :         185 ש"ח  לכל המשפחה
  את� יכולי� לשאול ספרי� בלי הרשמה עד� 11  ינואר

2009/ ט"ו טבת תשס"ט
טפסי� להרשמה נמ�אי� בספריה.

שעות פתיחה שח הספריה:

   יו�  א�:   17:00 עד 20:00
      יו�  ג�:    17:00 עד 20:00
   יו�  ד�:   14:00 עד 17:00
   יו� ה:     18:00 עד 21:00

  :�בימי ג� שעת סיפור לילדי ג� חובה וכיתה א
15:45 עד  16:45

בית חב"ד חשמונאי� מחל� שמיכות חמות לחור� למי 
שאי� ביכולתו לרכוש.

א� את\ה ז�ו� לשמיכה חמה או מכיר\ה מישהו שחסר 
לו נא �ור\י �שר עימי

בטלפו� 0542567709
                                            חור� בריא
                                        הרב בר� כוכבי

מאת דבורה הורבי�

יישר כוח לכולנו על הצלחת יריד חנוכה השנה
 �אני שמחה להודיע כי ביריד חנוכה השנה ה�לחנו לאסו

בארגו�  לסייע  התנדבו  רבי�  אנשי�  ל�ד�ה.    20,000

בתרומת  הפרסי�,  עבור  כספי�   �באיסו למשל  היריד: 

רבות  דרכי�  ובעוד  ואפיה  בבישול  למכירה,  הפריטי� 

ובכ� סייעו לה�לחת האירוע. 

אני מודה לכל המתנדבי� � מבוגרי� ונוער - על התנדבות� 

במהל�  היריד ע�מו. ותודה מיוחדת לירדנה �פלנס�י על 

ה�לחתה בתיאו� העבודות של כל המסייעי�. �הילתנו 

ונכו�  איכותי  בנוער  וכ�  רבי�  תורמי�  באנשי�  בורכה 

להתנדב לכל מטרה טובה. וכא� נזכיר את מגלגל הסושי 

סושי  של  ע�ומות  כמויות  שהכי�  דידי,  שלנו,  המ��ועי 

בהתנדבות.

לא נשכח להודות ג� לכל אנשי הישוב, מגדול ועד �ט�, 

על שבאת� ליהנות מהיריד ולתת מכספכ� למטרה נעלה 

זאת. 

תודה מ�רב לב לכל מי שסייע להפו� את היריד לה�לחה 

הגדולה שהיה.  לא היינו מסוגלי� להגיע להישג  זה בלעדי 

כל אחד ואחת מכ�! 

יש גמ"ח חדש ביישוב 
גמ"ח לכלי נגינה לשמחות.
 נא לפנות לאוטיה הולנדר

9765201 :�למס� טל
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בית חב"ד חשמונאי�

התוועדות יט� כסלו וסיו� מסכת חגיגה
מאת אורלי כוכבי

חגיגית  בהתוועדות  כסלו  י"ט  השתת� ביו�  רב  �הל 
ומיוחדת ל�יו� חג גאולה של האדמו"ר הז�� - רבי שניאור 
זלמ� � בעל התניא והשו"ע, אשר שוחרר ממאסרו, וחגיגת 

סיו� "מסכת חגיגה".
הערב נער� ברוב פאר והדר ליד שולחנות ערוכי� באול� 

האירועי� של ביהכנ"ס הספרדי המרכזי.
 �אורב איתמר  הרב  דאתרא  המרא  היו  הכבוד  אורחי 
שכל  והאכפתיות  הדאגה  את  דבריו  בי�  ש�יי�  שליט"א, 
אחד �רי� לתת לזולת באהבת ישראל. הרב שמעו� בוחני� 
רב בית כנסת הספרדי, הדגיש בדבריו את העבודה הנפלאה 
שעושי� חסידי חב"ד בכל העול� לטובת ע� ישראל כולו, 
ע�  למע�  טובות  החלטות  ע�מנו  על  ל�בל  כולנו  ושעל 

ישראל.
לשלו�  תפילה   �ער חשמונאי�  בישוב  הרבי  שליח 
השבויי� והנעדרי�, ועמד בדבריו על כ� שאדמו"ר הז�� 
כל  של  בליבו  ח�ו�ה  להיות   �ש�רי בנו  והחדיר  לימד 
יהודי מסירות נפש לאהבת ישראל אפילו ליהודי שאתה 
פנימיות  לימוד  חשיבות  על  ג�  דיבר  כמו"כ  מכירו.  לא 
התורה, שמוסיפה חיות וחמימות ב�יו� התורה והמ�וות, 
ה�יבור  את  והזמי�  השלימה,  לגאולה  אותנו  ומ�רבת 
בישוב  בפנימיות התורה המת�יימי�  להשתת� בשיעורי 

מידי שבוע.
בהמש� הערב ער� הרב בר� כוכבי סיו� "מסכת חגיגה", 
בי�  הש"ס  את  לחל�  התניא  בעל  של  ת�נתו  לאור  זאת 
חברי ה�הילה בכל ריכוז יהודי בעול�, ובי"ט כסלו, יו� 
 �גאולתו, לערו� סיומי מסכת על המסכת שנלמדה במהל

השנה.
ה�הל ה�דוש, שר ור�ד ל�לילי מחרוזת מוסי�אלית מפי 
החז� הספרדי המפורס� מר רפי ברזאני בליווי מוסי�אלי 
במיוחד  שבאו  נתניה  ממ"ד�חב"ד  בי"ס  תלמידי  של 

לאירוע.
ורב�ה  גבריאל  על הרב  במהל� הערב הו�ר� סרט וידאו 
במומבאי,  מליובאוויטש  הרבי  שליחי  הי"ד,  הול�ברג 
להתרגשות  גר�  הסרט  שליחות�.  מילוי  בעת  שנר�חו 
רבה ב�הלה שחש באותו  רגע את הערבות ההדדית בי� 
ע� ישראל. ההתעוררות הביאה את המשתתפי� ל�בלת 

החלטות טובות לעילוי נשמת� של ה�דושי�.
זכתה  בו  הרבי  של  דולר  על  הגרלה  נערכה  הערב  בסיו� 
הגב� אזרד, שבהשגחה פרטית, יו� זה הינו יו� הולדתה 

לאור� ימי� ושני� טובות.

 �תימש זה  בערב  שהורגשה  והתעלות  ששמחה  ר�ו�  יהי 
לכל השנה, וכפי שהבטיח בעל התניא � בעל השמחה "מי 
שישמח בשמחתי (=שמחת גאולת י"ט כסלו) או�יאנו מ� 

המי�ר אל המרחב" (מתו� מכתבו של בעל התניא).
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בעיר  בחפירות   �נחש זהב  מטבעות  מאות  ובו  מטמו� 

דוד. זהו אחד ממטמוני המטבעות הגדולי� והמרשימי� 

שנתגלו בירושלי� � לבטח הגדול והחשוב לת�ופתו 
 

 �מטמו� שבו יותר מ�250 מטבעות זהב נחש

רשות  שעורכת  בחפירות   (�א (יו�  אתמול 

בג�  דוד,  שבעיר  גבעתי  בחניו�  העתי�ות 

החפירות  ירושלי�.  חומות  סובב  לאומי 

העתי�ות  רשות  מטע�  באתר  מתנהלות 

בשיתו� רשות הטבע והגני� ובמימו� עמותת 

אלע"ד. 

 

מאז החלו החפירות 

ת  ו י ג ו ל ו א י כ ר א ה

לפני  במ�ו� 

אינ�  ה�  כשנתיי�, 

מלספ�  חדלות 

מפתיעי�,  גילויי� 

באור  המאירי� 

שוני�  פר�י�  חדש 

העיר.  של  בעברה 

 �הול אלה,  בימי� 

מידות  מבנה   �ונחש

 �המתואר מרשי� 

השביעית  למאה 

ראשית   - הביזנטית  הת�ופה   �(סו ב�ירוב  לסה"נ 

נתגלה  המבנה  של  חורבותיו  בי�  האומאית).  הת�ופה 

כול�  מטבעות,   264 הכולל  גדול,  מטבעות  מטמו� 

עשויי� זהב. 

לדברי ד"ר דורו� ב��עמי ויאנה ��חנובי�, מנהלי החפירה 

באתר מטע� רשות העתי�ות, "מאחר שלא נתגלה כל 

 �כלי חרס ב�מוד למטמו�, יש להניח כי הוא הוטמ� בתו

נישה מוסתרת ב�יר המבנה. נראה כי ע� התמוטטותו 

ב��עמי  מפולותיו."  בי�  המטבעות  נערמו  המבנה,  של 

המטבעות  ממטמוני  אחד  "זהו  כי  מעריכי�   �ו��נובי�

הגדולי� והמרשימי� שנתגלו בירושלי� � לבטח הגדול 

והחשוב לת�ופתו. לש� השוואה, ראוי ל�יי� את מטמו� 

מטבעות הזהב היחידי מ� הת�ופה הביזנטית שנתגלה 

זהב  מטבעות  חמישה  כלל  אשר  בירושלי�,  היו�  עד 

בלבד.  המטבעות כול� נושאי� את דמותו של ה�יסר 

הרא�ליוס (610�641 לסה"נ). בימיו של �יסר זה נטבעו 

מטבעות שוני�, ואול� כל המטבעות שנתגלו בעיר דוד 

בירושלי� משתייכי� לטיפוס אחד מוכר היטב, הנושא 

ב�דו האחד את דמות ה�יסר לבוש בגדי �בא ואוחז �לב 

נושא את סמל ה�לב.  �ידו האחר  בעוד  הימנית,  בידו 

ה�יסר  של  שלטונו  ימי  בראשית  נטבעו  אלו  מטבעות 

כיבושה  לפני  שנה אחת  לסה"נ),   610�613 (בי� השני� 

של ירושלי� הביזנטית ע"י הפרסי� (614 לסה"נ). 

רגונס,  אודי  (�ילו�:  מהשטח  שהו�א  לפני   המטמו� 

עמותת אלע"ד)

ר�ע  על  מיד  זה  בלט  הראשו�,  המטבע   �שנחש מרגע 

סביבתו. נ�ל לשער את ההתרגשות שאחזה בחופרי�, 

עת הוסיפו ונתגלו עשרות רבות של מטבעות זהב ב�מוד 

מונחי�  היו  אלה,  לו. 

באותו  ה�ר�ע,  על 

ונ�ברו  נפלו  בו  מ�ו� 

ושלוש   �כאל לפני 

עד  ויותר,  שנה  מאות 

לעיני  והתגלו  ששבו 

אלה  היו  הפע�   � אד� 

של  המשתאות  עיניה� 

הארכיאולוגי�.  

אינו  שזהב   �א

הממ�אי�  מבי� 

בחפירות  השכיחי� 

לפני  ארכיאולוגיות, 

פניני�  זהב משוב�  עגיל  זה  באתר  רב התגלה  לא  זמ� 

ואבני� י�רות שהשתמר ב�ורה מעוררת השתאות.  

מהו המבנה בו הוטמ� מטמו� י�ר ער� זה ומי היו בעליו? 

מה היה הגור� לחורבנו, שלא הניח לבעליו לאספו? הא� 

יש ל�בוע את תארי� חורבנו של המבנה לת�ופתו של 

המטמו�? חפירתו של מבנה המידות בו נתגלה המטמו� 

 �במהל כי  מ�ווי�  והארכיאולוגי�  בראשיתה,  עדיי� 

שיאפשרו  נוספי�  נתוני�  יאספו  ה�רובה  הת�ופה 

מענה לשאלות אלו. 
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גלאי עשן עצמאי
תו�רת אירלנד 

 

אחריות לשנה

בעל תו ת�� ישראלי

הגלאי חובה בכל בית ובית

מ�יל חיי�

הגלאי עובד ע� סוללה של 9 וולט

לפרטי� ורכישה יש להת�שר
 ישראל מאיה   0543305055

      israel19800@walla.co.il

מאת יהודה אטיאס

תושבי� י�רי�, שלו� וברכה !
 המ�ו� לומר לכל חניכי בני ע�יבא, המדריכי� ובראש� 
ה�ומונרית, שרה �מפלר, יישר כחכ� על העבודה הנפלאה 
שעשית� בחודש ובשבת האירגו�. החדרי�, הה�גות ובכלל 
כל מה שמסביב היה פשוט מדהי�, עלו וה�ליחו...לא פחות 
חשוב ל�יי� אתכ�, ההורי�, על כל המסירות והתמיכה 
כח. יישר  מתאפשר.  היה  לא  זה  בלעדיכ�  שנתת�. 

וכמוב�,  במועדו�  סרט  הו�ר�  אירגו�,  במו�"ש 
והרבה  מנגל  היה  ג�  אז  אוכל,  בלי  אפשר   �אי
הלילה. של  ה�טנות  לשעות  עד  ושתייה  אוכל 

למוע�ת  בחירות  הת�יימו  האירגו�  שבת  לאחר  מיד 
הנוער, כא� המ�ו� לומר תודה רבה רבה למוע�ת הנוער 
הנכנסת,  המוע�ה  את   �ולבר נפלאה,  שנה  על  היו�את 
הרבה  לעשות  ונזכה  מלא  פעולה   �בשיתו נעבוד  שביחד 
דברי� טובי�, מועילי� ומהני�, ל�הילה בכלל, לתושבי 

הישוב ולנוער המדהי� שלנו,בפרט.
דניאל  סופר,  רביד   �  �ז כיתה   : המוע�ת  חברי  ה�  אלו 
 �ח כיתה  טוב.  סימ�  ואיילת  רי��מ�  ירדנה  ברייטברט, 
אריאל.  ורחלי  היימ�  רונית  שרי�י,  ב�  �פלנס�י,  נע�   �
כיתה ט� � מת� הימלפרב, שלמה �ו�ר, עינת פישהיימר, 
מוטי  הלל,  רועי   �  �י כיתה  �ו�ר.  ושרה  רי��מ�  טלי 
כיתה  ו�סלר.  ותמר  אוגנבראו�  אריאלה  רוזנפלד, 
טובר.  ונילי  אטנר  שרה  זיוו�,  אית�  חיי�,  הראל   � י"א 
זיגדו�  נעמה  הלל,  דולב  גולדשמידט,  שמר   � י"ב  כיתה 
לנבחרי�. וג�  לבוחרי�  ג�  כח  יישר  �פלנס�י.  וירדנה 

להראות  הספי�ה  כבר  החדשה  שהמוע�ת  נ�יי�  לסיו�, 

מדהימה,  חנוכה  מסיבת   , לנוער  ואירגנה  אותותיה  את 
איבגי,  אלי   � האשליות  אומ�  של  מדהי�  מופע  שכללה 
�ישוט סופגניות וה�רנת �טעי סטנד�אפ מ�חי�י�. ר� 
שתדעו שהחבר�ה מאוד נהנו... לאחר המסיבה התארגנה 
ונסענו  שווגר,  ואסנת  זיגדו�  נעמה  של  ביוזמת�  �בו�ה, 
לחל� סופגניות לחיילי� במחסו� מכבי� וג� במחסו� של 
�רית ספר,פשוט אי� מילי�.... (ראו בתמונה המ�ורפת)

הבאה  בפע�  ,נפגש  ובינתיי�  זהו 
טובות. בשורות  ר�  שנשמע  אז  ועד 

דניאל  סופר,  רביד   �  �ז כיתה   : המוע�ת  חברי  ה�  אלו 
 �ח כיתה  טוב.  סימ�  ואיילת  רי��מ�  ירדנה  ברייטברט, 
אריאל.  ורחלי  היימ�  רונית  שרי�י,  ב�  �פלנס�י,  נע�   �
כיתה ט� � מת� הימלפרב, שלמה �ו�ר, עינת פישהיימר, 
מוטי  הלל,  רועי   �  �י כיתה  �ו�ר.  ושרה  רי��מ�  טלי 
כיתה  ו�סלר.  ותמר  אוגנבראו�  אריאלה  רוזנפלד, 
טובר.  ונילי  אטנר  שרה  זיוו�,  אית�  חיי�,  הראל   � י"א 
זיגדו�  נעמה  הלל,  דולב  גולדשמידט,  שמר   � י"ב  כיתה 
לנבחרי�. וג�  לבוחרי�  ג�  כח  יישר  �פלנס�י.  וירדנה 

להראות  הספי�ה  כבר  החדשה  שהמוע�ת  נ�יי�  לסיו�, 
מדהימה,  חנוכה  מסיבת   , לנוער  ואירגנה  אותותיה  את 
איבגי,  אלי   � האשליות  אומ�  של  מדהי�  מופע  שכללה 
�ישוט סופגניות וה�רנת �טעי סטנד�אפ מ�חי�י�. ר� 
שתדעו שהחבר�ה מאוד נהנו... לאחר המסיבה התארגנה 
ונסענו  שווגר,  ואסנת  זיגדו�  נעמה  של  ביוזמת�  �בו�ה, 
לחל� סופגניות לחיילי� במחסו� מכבי� וג� במחסו� של 
�רית ספר,פשוט אי� מילי�.... (ראו בתמונה המ�ורפת)

ר�  שנשמע  אז  ועד  הבאה  בפע�  ,נפגש  ובינתיי�  זהו 
בשורות טובות.
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בריינה הרטמ� - רכזת �הילה

חנוכה  יריד   �נער החנוכה,  חג  ל�ראת  חנוכה:    יריד 
ונוער  הנשי�  ו�וות  הורבי�  לדבורה  הכבוד  כל  בישוב. 
למטרות  גויסו   " כ�20,000  חנוכה!  היריד  את  שארגנו 

�ד�ה שונות. היה ממש נחמד!
נעלה   ,10.1.09 ויחי,  פרשת  במו�"ש  לנוער:  ב�רוב 
הה�גה "סיפור מ�חי�", סיפור אמיתי שסיפר אב לבנו 
ואנושי  �ט�  סיפור   �דר ומ�מרר.  מרגש  למחזה  ועובר 
המתרחש בשעת לילה ב�רי� במחנה אושווי� בעי�ומה 
שני  של  סיפור�   �נחש השנייה,  העול�  מלחמת  של 
אחי� יהודי� העושי� כל מאמ� כדי לשרוד את תלאות 

המלחמה.
ע�  דיו�  הה�גה   �בסו י�יימו  והשח�ני�  הה�גה  יו�ר 
ועל  הה�גה  של  התכני�  העבודה,   �תהלי על  ה�הל 
והעברתו  האישי  הסיפור  ע�  היו�ר  של  ההתמודדות 
רכז  אטיאס,  יהודה  ע"י  יפורסמו  פרטי�  עוד  לבמה. 

!�הנוער, בהמש�. בינתיי� תשריינו את התארי
ב�רוב להורי� וילדי� � פעילות של ועדות תרבות וחינו�:  
25.1, תת�יי�  ר"ח שבט,  ערב  כ"ט טבת,  ביו� ראשו�, 
סדנא  משעה 16:00 ע� חברת "אי�טרובלי�". בסדנא 
י�ירה בחומרי טבע שמותאמת לכל הגילאי�. כי�ד נערכת 
סדנא? ישנו שולח� ע� דוגמאות להמחשה,בופה מרשי� 
ע� שפע של חומרי טבע בתו� סלסלאות, שולחנות י�ירה 
�ידוחי�� שולח�  ח�,  דב�  א�דחי  פרוסי�  שעליה� 

באחריות מדריכי א�טרובלי� ושולח� �בע. המשתתפי� 
מ�בלי� הסבר והכוונה מ�וות העובדי�. הי�ירה ע�מה 
היא דמיונית, מאתגרת, מותאמת לכל הגילאי�. תרשמו 

!�את התארי
יו� האישה:  בסביבות ר"ח אדר בר�וננו ל�יי� אירוע 
לנשות הישוב ל�יו� "יו� האישה הבינלאומי". בי� היתר 
דובר על י�יאה לחמי יואב בו�ר אחד, אבל כדי לאפשר 
השתתפות מירבית של נשות הישוב שלא יכולות ל�את 
בשעות  תכנית  עוד  לתכנ�  רו�י�  היינו  הבו�ר  בשעות 
הערב. לש� כ� �רי� �וות של נשי� שמעוניינות לתכנ� 
��ת  מרכזית,  תכנית   - בו   �שכרו מה  וכל  האירוע  את 
מכירות, אוכל, עי�וב האול�... מי שמוכנה ל�חת חל� 
נ�יגות מכל בתי  ר�וי שתהיה  ל�ור אתי �שר.  מוזמנת 

הכנסת בישוב.
שלישי  לימי   �הוחל השיעורי�  יו�  תופי�:   שיעורי 
כדי להרחיב את שעות הפעילות. יש מ�ו� להכניס עוד 
השעות  בי�  שעה   1/2 של  פרטיי�  לשיעורי�  תלמידי� 
 �19:30�20:00. המעונייני� לה�טר מ  או   14:30�16:00
ינואר שי�רו אתי �שר במזכירות. מחיר:  260  מחודש 

" לחודש.
כמה  ב�שו  הבנות  ו�:   כיתה  לבנות  שמחות  רי�ודי 
סדרה  תתחיל   ,4.1.09 ראשו�,  מיו�  והחל  שיעורי� 
מחיר  סיימו�.  ג�ודי  ע�  אח"�,  בשעות  מפגשי�   4 של 
השתתפות:  100 "  בנות שמעוניינות מוזמנות להירש� 

א�לי או א�ל גילה �לינגר.
חודש טוב!

מאת  יונינה סימו� ואדמונד חסי�, יו"ר הנהגת ההורי�

שילוו  פרויי�טי�  להרי�  מתחילה  המרכזית  ההנהגה 

אותנו במש� השנה. בנוס� לכ�, אנו מזכירי� לכ� שכל מי 

שרו�ה להעלות נושא לדיו� בישיבה הבאה מוזמ� לי�ור 

�שר ע� הנ�יגי� מועדות הכתה, או א� אחד מאתנו. אנו 

ננסה לפרס� לפני כל ישיבה את הנושאי� שעליה� נדבר. 

בואו תראו מה עושי� ההורי� בממ"ד...

� שפה ותרבות: כולנו רו�י� להפו� את הממ"ד לשטח נ�י 

של עברית: בשיעורי�, בהפס�ות, ובפעילויות חופשיות. 

לא  העברית  דברי  וג�  ה�לחה,   ביותר  יו�לטו  העולי� 

אבל  ישראליי�!  כולנו   �בסו הרי  נוחות.  באי  ירגישו 

אי�? למי שיש רעיונות יישומיי� או חידושי� י�ירתיי� 

מלכי  סילטו�,  שרו�  סינגר,  לשריל  לפנות  נית�  בנושא, 

טור��י וורד �ליי�.

לילדי�  עושה  זה  טוב  כמה  ראינו  הסביבה:  טיפוח   �

אנו  הישוב.  ממראה   אכפת  כשלתלמידנו  ולתושבי� 

רו�י� להמשי� לפתח נושא זה בדר� חינוכית ומהנה. מי 

שרו�ה לה�טר� למאמ� מוזמ� לי�ור �שר ע� ריבה ב��

עזרה וכרמית ארזוני. 

� חסד והתנדבות: אנו ממשיכי� את המסורת שהתחלנו 

שנה שעברה לערב את הילדי� בישוב, בפרויי�טי� שוני� 

גמלאי  ע�  פעילויות  השכבות.  לכל  והתנדבות  חסד  של 

בבתי  בי�ורי�  ילדי�,  ברוכות  למשפחות  עזרה  הישוב, 

ל�ד�  אד�  וכוח  משותפת  לחשיבה  נשמח  אנו  אבות... 

אביבה  גלבנד,  נאוה  ע�  �שר  �רו  האלו.  הדברי�  את 

אהרו� ובת� בר.

יש  שעדיי�  למרות  גביה.   80% עברנו  ב"ה  התל"ה:   �

ת�לות פה וש�, ובעיות שתר� פותרו, התגובות הכלליות  

 �חיוביות מאוד והילדי� לומדי� ונהני�. מי שעדי� �רי

רו�ה  שעוד  ומי  בה�ד�.  זאת  עשו  נא  תשלומי�,  לסדר 

לעזור ולהשפיע מוזמ� לי�ור �שר ע� מר� וי�סלבאו�, 

אלה היימ�, אורית גיהסי, פנינית חברוני וליסה זי��י�.

בשנה  ההופעה  של  הגדולה  הה�לחה  לאחר  זימריה:   �

עוד  להרי�  האפשרות  את  עכשיו  בוד�י�  אנו  שעברה, 

ערב שירה בנושא מסוי�, שיכלול את כל תלמידי הממ"ד. 

רי��מ�  �ר�   ,�אורב אורנה  ע�  �רו �שר  אליכ�?  מדבר 

ודבי סימ�יס.

ובאמת  אותו  להחיות  הזמ�  הגיע  ספרי:  בית  אתר   �

ומוכ�  בזה  שמבי�  מי  לכולנו.  יעיל  ככלי  בו  להשתמש 

ירמיהו  ע�  �שר  לי�ור  נא  שלו,  ומהידע  מזמנו  לטרו� 

טאוב ונחמה נובי�.

בואו  יכול למ�וא משהו שאליו הוא מתחבר.  כל אחד    

תהיו חל� פעיל בחיי בית הספר!  
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מאת שמעו� וזהבה וכל משפחת תורג�מ�

מ�וות עשה מ� התורה שכל יהודי יכתוב לע�מו ספר תורה, שנאמר (דברי� לא, יט): 

ואחד מישראל  ל�וות כל אחד  וכוונת התורה  "ועתה כתבו לכ� את השירה הזאת", 

שיכתוב לע�מו את כל התורה שכלולה בה שירת האזינו. ואפילו אד� שירש מאבותיו 

ספר תורה כשר, אינו יו�א בזה, אלא מ�ווה עליו לכתוב את התורה בע�מו (או שישכור 

עבורו  שיכתוב  את סופר 

זו, מעלה התורה )(סנהדרי� כא,  מ�ווה  וכל המ�יי�  ב). 

כאילו  הכתוב  �יבל התורה מהר סיני (מנחות ל, עליו 

א).

זכינו  הש�  ל�יי� מ�ווה חשובה זובעזרת 

ספר  כתיבת  רבה מלאכת  אומ�  מלאכת  היא  תורה 

ויש  כשנה  לב�עה  ב�דושה ובטהרה ע"י סופר הנמשכת 

ותלמיד  שמיי�  חכ�. מלאכת הכתיבה החלה לפני ירא 

�נוע  בט�ס  מינינו כשנה  זה  במעמד  בביתנו.   �שנער

בניהו   �ר הסופר  ספר את  עבורנו  לכתוב  הי"ו  ברזני 

באותו  מהודר.  מעמד הוחל בכתיבת ספר התורה תורה 

כשנה בה השתתפנו אנו, בני  ולאחר  וחברי�.  משפחה 

מלאכת  כתיבת הספר והגהתו.הסתיימה 

 בה� בכסלו הוכנס ספר התורה ברוב ע� בשירה וברי�ודי� לבית הכנסת הספרדי המרכזי בישוב.

ט�ס הכנסת ספר התורה התחיל א�לנו בבית  בכתיבת הפסו� האחרו� של התורה.

במלאכת סיו�  כתיבת האותיות האחרונות  של התורה השתתפו רבני�, בני משפחה ורבי� מתושבי הישוב.  הנשי� 

כובדו בתפירת היריעה האחרונה של הספר, בתו� הכתיבה והתפירה  הפכו אוס� היריעות שנכתבו לספר תורה כשר 

ומהודר .

מהבית הובלנו את ספר התורה מביתנו עד בית הכנסת הספרדי. יחד ע� ספר הפטרות מהודר הבאנו את ספר התורה 

תחת חופה מיוחדת ובליווי רכב מיוחד, בשירה ורי�ודי�  בה� השתתפו רבי� מכל בתי הכנסת בישוב.

בהגיע ספר התורה �רוב לבית הכנסת י�או ל�בלו כל ספרי התורה שבהיכל . 

בבית הכנסת נשאו דברי� לרגל האירוע המרא דאתרא הרב איתמר אורב� שליט"א, הרב יע�ב שרייבר שליט"א, רב 

כפר דרו� וראש ישיבת "בית אברה�", הרב שמעו� בוחני�, רב בית הכנסת הספרדי, מו"ר אחי הרב אליהו תורג�מ� 

שליט"א, רב ודיי� בירושלי�, ומר אבי רואה, ראש המוע�ה האזורית "מטה בנימי�" .

לאחר תפילת ערבית הוזמנו כל המשתתפי� להשתת� בסעודת מ�ווה  שנערכה באול� האירועי� של בית הכנסת, 

העיר  של  הראשי  הרב  דברי�  נשאו  ש� 

שליט"א,  אלחרר  אליהו  הרב  מודיעי�, 

בית  הנהלת  יו"ר  שמעוני,  אהרו�  ומר 

הכנסת.

ל�רא  התחלנו  "וי�א"  פרשת  בשבת 

בספר התורה החדש, וכנהוג נ�רא בספר 

כל שבת במש� כל השנה ה�רובה.

לסיו� הרשו לנו להודות לכל התושבי� 

והאורחי�  שהשתתפו בשמחתנו  �שמחת 

התורה - שמחה של מ�ווה. 

זו  ר�ו� כש� שזכינו ל�יי� מ�ווה  יהי   

בהידור ובשמחה ג� נזכה ל�יי� את כל 

מ�וות התורה בשמחה,

 ונזכה כולנו לביאת הגואל אמ�.
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מאת יהודית פרידמ�
אני  מרגישה �ור� להביע את דעתי על נושא �רוב מאד לליבי.

מ�ד אחד, אנחנו נכנסי� לת�ופה כלכלית �שה, יש כמה משפחות המסתמכות על הכנסה אחת או אפילו אי� לה� פרנסה 
מעבודה סדירה. מ�ד שני, יש ב"ה שמחות רבות שחייבי� לארג� או להתארח בה�. הילדי� רו�י� להתחת�, או מגיעי� 

לגיל המ�וות.
כתבו המו� על גודל� ופאר� של האירועי�. זה עניי� פרטי של הכיס של בעלי השמחה. א� מפריע לי המו� לשמוע על 
"ברויגזי�" כי אחד חשב שהיה ראוי להזמי� אותו לשמחה, ולא הזמינו אותו. נכו� שהיית בחתונה של הבת הגדולה, אבל 
זה היה אז. המשפחה נכנסה לחובות, יש פחות הכנסה, ויש יותר חיובי� כי פתאו� התאספו עוד מחותני�! וא� אתה 
מוזמ� לסעודת שבע ברכות במ�ו� החתונה ע�מה, אתה לא אורח �סוג ב�, אתה אורח מכובד אבל מה לעשות, אי אפשר 

לחל� כבוד לכול�.
עד שתגיע  "אל תשפוט  דוגמא מ�וינת של  זו  ע�מי.  על הכבוד  ופחות שמירה  י�רי�, ��ת הבנה, התחשבות,  שכני� 
למ�ומו". שמעתי פירוש על המילי� "מיהו עשיר - השמח בחל�ו", בחל�ו של חברו. ב� אד� הוא עשיר באמת כאשר 
הוא שומע על שמחה או מזל טוב של שכנו, והוא מרגיש שהשמחה הוא משלו. וא� יש לנו כל כ� הרבה אושר בחיי�, מי 

�רי� הזמנות? נשמח לחברינו מהבית!
ושיהיה במזל טוב!
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מאת שרה טאניס

מת�� לפסולת ב�בו�י פלסטי�
לפני מספר חודשי�, בגיליו� מס� 125 פרסמנו כתבה של 
והנושא  למחזר...  לא   �מטור זה  בנושא:  גינדי  כה�  יעל 
אכ� טופל! סו�, סו� יש מת�� לפסולת ב�בו�י פלסטי� 

ביישובינו.
הוא  איפה 
יד  על  נמ�א?  
המכולת במרכז 
של  המסחרי 

חשמונאי�.
אי� הוא נראה?

ת   ו ר כ י כ
ט  ו ל י ש ו

ברחובות היישוב
המרכז  יד  על  אחד  כיכרות,  בשני  העבודות  הושלמו 
נמ�א  שלישי  לישיבה.  הכניסה  מול  השני  המסחרי, 
בשלבי� האחרוני� בי� הרחובות מוריה, הי�הר והתבור. 

כל הכבוד לחברי הועד ועובדי המזכירות על הבי�ועי�.
אחרי�  בנושאי�  הת�דמות  ג�  לראות  רו�י�  היינו 
הרחובות.  שילוט  היישוב:  למראה  חשובי�  מאוד  שה� 
מלפני שנה כבר כתבנו בחדשמונאי� על החשיבות  לזיהוי 
את  הורידו  המדרכות,  תי�וני  בו�עו  כאשר  הרחובות. 
השלטי� היפי� שהיו (מע�, את� זוכרי�?) ולא החזירו 
בשני�  שהגיעו  תושבי�  הרבה  ישנ�  למ�ומ�.  אות� 

הותי�י�,  התושבי�  בסגנו�  מדברי�  ולא  האחרונות 
כגו�: מי ה� השכני�, אני �רי� ש� משפחה ולא כתובת. 
לולא הייתה מפה של היישוב בכניסתו בשביל  טוב היה 

לאפשר לבאי� לב�רינו למ�וא את דרכ�. 
שלט אחד מ�אתי ותראו אי� הוא נראה.

ונוכל  הועד  חברי  ע"י  יטופל  שהנושא  ת�ווה  לנו  יש 
להרגיש שאנחנו גרי� בשכונה מסודרת.

ב�שה לבנות גשר להולכי רגל על כביש 446 . 

מעל  רגל  להולכי  גשר  לה�מת  ע�ומה  פורסמה 
וז�נינ,  תושבינו  לילדינו,  יאפשר  אשר  הכביש 
לח�ות בשלו� את הכביש � מתחנת האוטובוס, אל �ידו 
מאוד  לחשמונאי�.  לכניסה   �בסמו הכביש,  של  השני 
http://www.atzuma. היא:   הכתובת  לחתו�.  מומל� 

/co.il/petition/taz3g/1
למע"�  לפנות  המ�ומי  מהוועד  מב�שי�  אנחנו  כ�  כמו 
להת�י� רמזור בכניסה של היישוב. בשבועות האחרוני� 
היו התנ�שויות בי� רכבי� הבאי� מכיוו� מודיעי� עילית 
ורכב שי�אה מהיישוב. ישנ� שעות יש �ושי ל�את לכיש 
446 לכיוו� מודיעי� עילית או להיכנס ליישוב וזמ� המתנה 

.�הוא ארו

שיפור הת�שורת בי� תושבי רמת מודיעי�
הטלפוני�   �דר דחופות  הודעות  להעביר  בעבר  המל�נו 
חברי  לכ�  גבוהה  היא  העלות   וכנראה  הסלולאריי�  
שלטי�   �דר הודעות  להעביר   �להמשי החליטו  הוועד 

בלוח מודעות.
מחשב  יש  היישוב  תושבי  שלרוב  להתרש�  יכולי�  אבל 
לא  תושבי�  הרבה  אבל  אל�טרוני  דואר  ומ�בלי� 

מחוברי� לרשימה "rammod" מסיבות שלה�.
אני ממלי�ה להכי� רשימת תפו�ה עבור הודעות דחופות 
בשפה עברית והפ�ת ההודעות תהיה באחריות המזכירות, 

כדי למנוע העברת מידע לא רלוונטית.

�ידו� פרוי�ט ה�מת המ�ווה
לה�מת  בשטח  העבודות  התחילו  ומבורכת  טובה  שעה 

המ�ווה.
הועד המ�ומי הו�יא מכרז ונבחר �בל� על פי ה�ריטריוני� 

שנ�בעו במכרז.
�בל� שנבחר וכבר התחיל בעבודות.

מתוכנ� הנחת אב� פינה בט"ו בשבט.
:�לתרומות יש להת�שר למר שמואל בלי� בטל

. 054 4401067  

ערכת החייאה אוטומטית בבית הכנסת הספרדי 
המרכזי

אר�ות  מתו�רת   LIFELINE  מדג� החייאה  ערכת 
הברית  המאושר ע"י משרד הבריאות ונושא תו ת�� מ� 

FDA נתר� ע"י גמ"ח תורג�מ� למתפללי בתי הכנסת.
המכשיר תוא� את ה�עת החו� ה�יי� לה�בת מכשיר 
דומה במ�ומות �יבוריי� כגו� �ניוני�, משרדי ממשלה, 

בתי כנסת ובתי  מלו�.
המכשיר כולל סוללה וכרטיס חכ� לה�לטה אוטומטית 
של רשמי� מזירת האירוע. נות� הוראות, הדרכה �ולית 
בעת האירוע באנגלית ובעברית. המכשיר מיועד לשימוש 

ע"י כל אד� לאחר הכשרה ��רה.
תורג�מ�:  לשמעו�  לפנות  נית�  נוספי�  לפרטי� 

0505333949
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 משולחנו של מועדו� מפגשי�  
מאת �יונה �יונה                        

*י�אנו לטיול ע� רפי חתוכה לאזור גב ההר. הגענו אל 
 �הגב ארכיאולוגית,  מפי  מאלפת  הר�אה  שמענו  שילה. 
ארלי�, שחפרה במ�ו� והסבירה על החפירות האחרונות 

.�באזור. יישר כוח לה על כ
חשיבות  על  המספר  ואל�נה  חנה  על  בסרטו�  �פינו 
המ�ו� מאז יהושע ב� - נו�.  במ�ו� זה חיל� את האר� 
בישוב  הכנסת  בית  היה  בעיני  השיא  נ�ודת  לשבטי�. 
ובד בת�רה  עמודי� מסביב   ע�  בדמות המשכ�  שבנוי 
ומהודר  יפה  כול�  ומעל  המשכ�.  יריעות  את  המזכיר 
ארו� ה�ודש העשוי כמו ארו� הברית ע� בדי� ב�דדי� 
מעל הארו� זר זהב סביב ושני כרובי� פני איש אל אחיו�
פשוט מדהי�. מספר פעמי� הייתי בשילה ואל מ�ו� זה 

לא הגעתי. לכ� הייתה לי חוויה מרוממת. שווה בי�ו!
מש� המשכנו ל�פות אל פני  מכמש, ש� �רא רפי פר� 
רפי,  בפלישתי�.  כליו  ונושא  יונת�  מלחמת  על  של� 
ביכולתו הדרמתית וב�ריאתו הנפלאה והמדוי�ת, �ייר 
בעיני רוחי את הנלחמי� בפלשתי� כמו מחזה שהתרחש 
ברגע זה ממש. מש� נסענו לפסגות. �פינו על רמאללה 
ואל בירה  ש� �יבלנו הסברי�   מפי חברו של רפי, שבא 
בהתנדבות. בכל אתר ואתר סיפר כאילו הוא ב� המ�ו� 

אז תודה ל� רפי על הכל

ויכולי�  מחשבי�   לומדי�  אנו  -ג�  מאוחר  לא  לעול� 
לו 

רב,  זמ�  מזה 
המועדו�  חברי 
מחשבי�  לומדי� 
מחשבי�  בחדר 
ה  � � ו ה ש
בישיבה.  לנו 
ניתני�   השעורי� 
ע"י  בהתנדבות 
גילאור,  דוב 
לפעילות  שנרת� 
בשמחה .כל התלמידי� שמעול� לא העזו לנגוע או בכלל 

להת�רב למחשב, "למכש�",  מספרי� שהפחד נשבר.
מסביר   - פרונטאלית  ב�ורה  השיעור  את  מתחיל  דוב 
לכל ה�בו�ה על מס� גדול את היחידה הנלמדת לאותו 
יו�. בתו� ההסבר כל תלמיד מ�בל ד� משימות לתרגול 
א�לו  שלומד  מי  שכל  ל�יי�  יש  בית.   ולשעורי  בכיתה 

מ�ליח ונהנה מכל רגע. תודה ל� דוב בש� כולנו.

*מסיבת חנוכה
מאת משה שרוני

שוב נ�ב�נו יחד בשמחה למפגש חברתי. המפגשי� תמיד 
 �עור מפי  מאלפת  הר�אה  שמענו  זה  בערב  מרגשי�. 
מפי  נשמה  ושירי  מוזי�ה  שמענו  מהודר.  שמשו�  הדי� 
שנג�  שמחה  ע�  הזדהו  המשתתפי�  שלדו�.  שמחה   �דר
בכישרו� רב ושר נפלא  ביכולתו  לרת� ולגור� לכל מי 

ושוב  לשמוע. הוא רית� את  ששומע אותו שיר�ה שוב 
החברי� וגר� לה� שמחה שבעתיי� עד שהחלו לר�וד. 
בהזדמנות זו חגגנו ימי הולדת לחברי� שנולדו בחודשי� 
האחרוני�. נילי, בכישרונה הרב, כתבה ברכה לכל אחד 
ידיה� בשפע רב  ימי ההולדת הביאו ממעשי  בני  ואחת. 
בכולנו  והשאירה  נהדרת  חגיגה  הייתה  טעמי�.  ובמגוו� 
לשמשו�  להודות:  בר�וננו  זו  בהזדמנות  עוד.  של  טע� 
אשר נידב את ע�מו לתרו� לנו ולשמחה על נגינה נפלאה. 
העזרה  על  וחנה  למזל  הברכות.  כתיבת  על  לנילי  תודה 

ולכולכ� על השתתפותכ�.

 לכולנו בבית יש ברכה �טנטנה
שאותה מלבישי� מש� כל השנה:

אפשר להרכיב לה מש�פי� שחורות
ואפשר להלביש לה כפפות אפורות,

אפשר להרוס ואותה ל�ל�ל
ו�שה מאד את ההרס לת�� ...

ואפשר ג�, לאותה בובה,
להלביש שמלה �י�ית �הובה,

להרכיב לעיניה מש�פי� ורודות
להפכה לי�ור שכולו חמודות.

כ� ה� החיי�:
אפשר לראות כל יו� שחורות

�אפשר לדבר ר� מילי� אפורות,
אפשר לרמוס ואפשר ל�ל�ל

ו�שה אחר כ� את כל זה לת��!
ואפשר להפו� את בובת החיי�

למלא אהבה והמו� מאוי�
כ�, אפשר את החיי� להפו� מאושרי�,

זה לא �שה, זה מאד אפשרי!

שני�   12 בת  בהיותה  ז"ל  גוטליב  איילת  כתבה  זה  שיר 
במסגרת גילוי כישרונות של משוררי� �עירי�.

השיר נל�ח מתו� הספר: "לפרוש שמי� כחולי�" - �וב� 
שירי משוררי�.

נפלא  שיר  לפרס�  מהמשפחה  רשות  �בלה  שרוני  �יונה 
זה, ומוסיפה לנו מי הייתה איילת. 

יגלה שכ� ראתה איילת הילדה את  המעיי� היטב בשיר 
החיי� וכ� נהגה בבגרותה בחייה ובחיי משפחתה הלכה 

למעשה.
היסודי  בביה"ס  תלמידה  בהיותה  הכרתי  איילת  את 
שרה  אמה  ע�  לימדתי  שבו  ל�יו�  בראשו�  "הראל" 
שימשה  שרה   ) איתנה  ובבריאות  טובי�  לחיי�  שתבדל 

סגנית מנהל).
את  המפי�ה  כשושנה  ופרחה  כול�  על  עלתה  איילת 
ריחה הנעי� בי� הסובבי� אותה. עלתה על כול� ביופי. 
בגבה �ומתה ובדמותה הנאה. באופי בכישרו�, בהישגי� 

לימודיי� בכל התחומי� עלתה ג� בתרבות ובנתינה.
בילדותה  כבר  המשוער.  מעל  ה�ליחה  עשתה  אשר  כל 
חייה  כל  כישרונות.  ברוכת  מיוחדת,  כילדה  נתגלתה 
הסתפ�ה  האחר,  למע�  ונתינה  לעשייה  איילת  ה�דישה 

במועט וכ� חינכה את בני ביתה שלאורה ה� הולכי�.
יהי השיר אשר כתבה בילדותה נר תמיד לזכרה . 
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פעילות תורנית ללימוד עיוני לנוער

מאת שמעו� תורג�מ�
הרב  של  לבי�ור  חשמונאי�  בישוב  זכינו  חמישי  ביו� 
מסר  אשר  שליט"א  מ�גר  יונה  הרב   � לישראל   הראשי 
מ�גר  יונה  הרב  של  בי�ורו  החנוכה.  חג  בענייני  שיעור 
שליט"א, היה לכבוד ט�ס סיו� וחלו�ת תעודות לתלמידי 

מחזור א� של  תוכנית �ורבא מדרבנ� - חשמונאי�. 
היחודית  התוכנית  על  לעיתו�  הכתבה  הכנת  ל�ראת 
- "�ורבא מדרבנ�" �יימתי שיחה ע� הרב שמעו� בוחני� 
הי"ו, יוז� ומוביל התוכנית, כדי ל�בל ממנו הסבר ותיאור 
על התוכנית שיז� וזכתה לשבחי� מפי רבני� בט�ס. להל� 

תמ�ית דבריו:

מהי תוכנית �ורבא מדרבנ� � חשמונאי�

משיחות אשר �יימתי ע� תלמידי� בני נוער ונוער מתבגר 
וכ�  השונות  בישיבות  רמי"�  ע�  הדתיי�,  המגזרי�  בכל 
ע� הורי� רבי�, עלתה תמונת מ�ב עגומה, לגבי הידיעות 
�יימת  כי  התברר  וכ�  הלכה  בענייני  תלמידי�  שגילו 
ידיה�  על  ושעורי ההלכה הוגדרו  רתיעה מלימודי הלכה, 

כמשעממי�.
הסיבה  אול�  ה�יי�,  המ�ב  להסברת  ניתנו  רבות  סיבות 
העי�רית שהועלתה בעי�ר על ידי התלמידי� היא ששיעורי 
אלא  הלומדי�,  את  מאתגר  שאינו  באופ�  בנויי�  ההלכה 
כגו�:  שוני�,  הלכה  מספרי  הילכתי  "ט�סט"  �ריאת  על 
חיי אד�, �י�ור שולח� ערו�, מ�ור חיי� ובמספר ישיבות 

שו"ע ע� משנה ברורה.

אלטרנטיבית   �דר למ�וא  הר�ו�  את  בי  הניע  זה  מ�ב 
דרכי  של  הבעיות  על  לענות  תנסה  אשר  ההלכה,  ללימוד 
הוראת ההלכה, כפי שהו�גו לעיל ואשר יהיה בה� אתגר 

מחשבתי ללומדי�.

דרכי פתרו�

גובשה �בו�ה בת שתי� עשרה תלמידי�  לפתרו� העניי� 
 ,�וז  �ו בכיתות  חשמונאי�  בישוב  השונות  מה�הילות 
בשיטה  הערוכי�  שיעורי�,  בסדרת  התחלנו  אית�  אשר 

מאתגרת ונותנת מענה לחסרונות הנ"ל. 
הכנסת  בית  של  המדרש  בבית  מת�יימי�  השיעורי� 
ורבע.  כשעה   �נמש שיעור  כשכל  לשבוע  אחת  הספרדי 

ל�ראת כל שיעור מוגשת חוברת לימוד הכוללת:
מ�ורות תלמודיי�  ý

 � י � ס פ  ý
על  שנפס�ו 
הפוס�י�  ידי 

הראשוני�.
ה  � י ס פ ה  ý

בשו"ע.
 � י � ס ו פ  ý
אחרוני�, כולל 

בני דורנו.
נית�  הנ"ל  מהמ�ורות 
המידע  את  לשאוב 
את  לסדר  כדי  הדרוש, 
בפוס�י�  השיטות 
את  ולהבי�  הראשוני� 
דר� הפסי�ה של השו"ע 
האחרוני�,  והפוס�י� 

ולמעשה ללמוד את דרכי בניית ההלכה.

מבחני�
בית  למסגרת   �מחו לימודיי�  במפגשי�  שמדובר  למרות 
הוחלט  מבחני�,  כוללי�  אינ�  כלל   �בדר אשר  הספר, 
זו יכלול מבח� מסכ�, שית�יי� אחרי  שהלימוד במסגרת 
מספר  המבחני�  ל�יו�  שיעורי�.  שישה  או  חמישה  כל 

מטרות:

לבדו� את איכות העברת החומר הנלמד.  ý
לשמור על ר�ינות הלימוד, כראוי ללימוד הלכה.  ý

�בלת   �ל�ור הלמידה  לעידוד  אמ�עי  לשמש   ý
תעודה.

עידוד הלמידה

 / לילדי�  הלמידה  לעידוד  מ�ובלות  דרכי�  מספר  ישנ� 
העי�רו�  וכדומה.  פרסי�  מתנות,  ממת�י�,  כגו�  נערי� 

המוביל הוא ש "מתו� שלא לשמה בא לשמה".
ההכנות ל�ראת כל שיעור במסגרת לימוד זו דורש חשיבה 
חוברות  של  ועריכה  בכתיבה  רב,  זמ�  מוש�ע  וכ�  רבה, 
הלימוד, לכ� "גישת העידוד" שנבחרה היא גישה של עידוד 
על ידי ה�ניית תעודה המעידה על כ� שהנער למד היטב את 

הנושא ונבח� עליו. השי�ולי� שהביאו לבחירה זו הינ�: 

י�ירת זי�ה ישירה בי� ה "תגמול" שמ�בל הלומד   ý
לבי� ע�� הלימוד.

התמ�דות בתלמידי� שבאי� ללמוד בר�ינות.  ý
מי�וד העיסו� השוט� בעי�ר ולא בטפל.  ý

יחד ע� זאת סוכ� שתלמיד שילמד בר�ינות ויעבור את כל 
המבחני� במהל� הלימוד וכ� את המבח� המסכ�, יזכה ג� 

בשי נאה שינת� לו יחד ע� התעודה. 

סיכו� ביניי� ומס�נות 

היות ומדובר במסגרת חדשנית ויחודית, לאור� כל מסלול 
הלמידה בו�עה הערכת מ�ב ל�ור� חיפוש והס�ת מס�נות 

לשיפור. הבדי�ה כללה מספר גורמי�: 
וה�עות  ה�יי�  המ�ב  על  אישית,  שיחה   - התלמידי�   ý

לשיפור.
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ý מדג� של הורי� - ל�בלה מה� רשמי� מהבית, תגובות 
של הילדי� והערות.

ובפרט   ,�בחינו העוס�י�  אנשי�  מספר  ע�  התייע�ות   ý
בתחו� התורני.

ý התרשמות ע�מית ממהלכי השיעורי� והערות שנרשמו 
במהלכ�.

אשר  הנ"ל,  הבדי�ה  מבי�וע  שעלו  מס�נות  מספר  להל� 
:�יושמו במהל� השיעורי� בהמש

שיפור תוכני של חוברת הלימוד כמפורט.  ý
 � י ב ר  o
אינ�  מהתלמידי� 
מכירי� את גדולי ישראל 
חוברת  המוזכרי� 
הוחלט  לכ�  הלימוד. 
ת��יר  של  להוסי� 
של  חייה�,  מתולדות 
המוזכרי�  ישראל  גדולי 
חיו  מתי  כולל  בשיעור, 
חיבורי�  ומ��ת  והיכ�, 

העי�ריי�.
חוברת  בגו�  חזרה  שאלות  הוספת    o
הלימוד, דבר שיאפשר לב�ע חזרה על החומר, ויסייע 

להכנה ל�ראת הבחינות.
בנושא  מעשי  הלכתי  סיכו�  הוספת   o

הנלמד, כולל �יו� המ�ור. 
שילוב הורי� מידי פע� במסגרת הלימוד, כגור�   ý
מדרב� ומעודד את הלמידה, בדר� שלא תהיה עוד חוג של 

"אבות ובני�".
שמעו�  הרב  ידי  על  שהו�ג  כפי  הרעיו�  תמ�ית  כא�  עד 
ותעודות  והענ�ת שי  נעבור לט�ס הסיו�  בוחני�, מכא� 
הרב  של  בנוכחותו  בישוב  שהת�יי�  מדרבנ�"  "�ורבא 

הראשי לישראל � הרב יונה מ�גר שליט"א. 

ט�ס הענ�ת התעודות 

כאמור ביו� חמישי כא� כסלו בי�ר הרב הראשי לישראל  
שליט"א  מ�גר  יונה  הרב   �
ע�  יחד  חשמונאי�  בישוב 
איתמר  הרב  דאתרא  המרא   �
פלטי  הרב  שליט"א,   �אורב
ישיבת  ראש  שליט"א  גרנות 
"נר תמיד", רבני העיר מודיעי� 
שליט"א,  אלחרר  אליהו  הרב 
והרב  שליט"א  לאו  דוד  הרב 
שליט"א,  �י�וטאי � יע�ב 
 � שליט"א  פול�  שלמה  הרב 

מנכ"ל המכלל ומנהל ישיבת מערבא והרב שמעו� בוחני� 
יוז� ומוביל התוכנית. לכבוד ט�ס סיו� וחלו�ת תעודות 
מדרבנ�  �ורבא  תוכנית  של    �א מחזור  לתלמידי  ושי 

- חשמונאי�.
תמיד",  "נר  ישיבת  של  המדרש  בבית  הת�יי�  הט�ס 
בהנחייתו של ראש הישיבה הרב פלטי גרנות שליט"א וכלל 
שיעור מפי הרב הראשי לישראל הרב יונה מ�גר שליט"א 
ודברי תורה וברכה מפי הרבני� ומפי חל� מ�בו�ת הנערי� 

בוגרי מחזור א� של תוכנית "�ורבא מרבנ�". להל� תמ�ית 
הדברי� שנאמרו על ידי הרבני�. 

תמ�ית מדברי� שנשאו הרבני� 

הרב יונה מ�גר שליט"א 
המושג "�ורבא מדרבנ�" הוא מושג עתי� יומי�, אול� עפ"י 
נית�  זה  שתואר  בהיסטוריה,  ראשונה  פע�  זו  לו,  הידוע 

לנערי� בני שלש עשרה, אול� זהו חידוש יפה ומרענ�.
חשיבות רבה יש ליחס לתוכנית המיוחדת "�ורבא מדרבנ�" 
בישוב  דרכה  את  שפר�ה 
דור  בדורנו,  בעי�ר  חשמונאי�, 
 �כ על  מליני�  ורמי"�  רבני�  בו 
מתרח�י�  נרתעי�  שהתלמידי� 
מתחו� העיסו� בהלכה, בהיותה  
ב�ורה  הלכה  המלמדת  תוכנית 

מעניינת ומרת�ת.
הניסי�"  "על  ההודאה  בתפילת 
שאנו מוסיפי� בתפילות ובברכת 
 ."�המזו� בחנוכה, אנו אומרי� שהיווני� ר�ו "לשכח� תורת
כי�ד משכחי� תורה? כי�ד גורמי� לב� אד� שלמד תורה 

לשכוח מה שלמד? 
הדבר ידוע, שאד� זוכר יותר טוב דברי� שהיו חוויה עבורו, 
לכ� כל בחור זוכר לפרטי פרטי� את כל ה�שור לבר מ�ווה 
שלו. א� כ� אפשר לומר שכוונת היווני� הייתה לבטל את 

החדווה והחוויה של לימוד התורה. 
עברתי על שיטת הלימוד של "�ורבא מדרבנ�" על חוברות 
העזר ועמדתי על יחודה וחשיבותה של תוכנית זו "�ורבא 
שלא  באופ�  ההלכה,  לימוד  חווית  הענ�ת  והיא  מדרבנ�" 

תשכח.
בישוב  שפור�ת  התוכנית  ה�שר  את  למ�א  מעניי� 
"חשמונאי�" מ�ו� בו פר�ה ההתנגדות ליווני�, ומהותה 

לימוד תורה חוויתי המהווה מש�ל נגד כוונת היווני�.  
  

מרא דאתרא הרב איתמר אורב� שליט"א 
אי�  לישראל,  שניתנה  ביותר  הגדולה  המתנה  היא  השבת 
דבר נפלא יותר מאשר החיבור 
חשיבותו  לשבת.  ישראל  בי� 
"�ורבא  של המפעל בתוכנית 
שלנו  במ�ו�  כא�  מדרבנ�", 
במ�ו�  חשמונאי�,  בישוב 
בו הני� מתתיהו ב� יוחנ� כה� 
גדול את נס המרד נגד הגזירות 
להוות  הוא,  היווני�  שגזרו 
המש� למפעל ההלכה ש�מח 
היווני�  על  הני�חו�  אחרי 

וה�מת מפעל התורה, ממנו אנו חיי� היו�. מפעל זה הוא 
שלומדי�  מתלמידי�  מדובר  שכ�  תורה,  של  הידור  ממש 
במוסדות שוני� ובכל זאת מש�יעי� יחד ע� רב� שמעו� 

בוחני� בלימוד נוס� של הלכות שבת בעמ�ות.   

הרב יע�ב ��י�וטאי שליט"א - רב מכבי� רעות
שנלמד  החומר  על  עבר  כי  בדבריו  �יי�  ��וטאי � הרב 
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ומ�א שהיא מסודרת  "�ורבא מדרבנ�"  במסגרת התוכנית 
העי�ריי�  והנושאי�  במלאכות  שבת  הלכות  את  ומ�יפה 

הנוגעי� לשבת.
ובפרט  אלו,  לימוד  של  החשיבות  את  בדבריו  הדגיש  הרב 
בענייני המלאכות המ�ויות, מפני שזו הדר� היחידה להימנע 
מחילול שבת, כמו שכתב החפ� חיי� בה�דמתו לחל� ג� של 

ה  נ ש מ ה
 . ה ר ו ר ב
ט  ר פ ב ו
שהלימוד 
ע  � ב ת מ
י  " פ ע
ת  ו ר ו � מ
מורחבי� 
ד  ו מ י ל ו
 � י מ ע מ
עפ"י  ולא 
י  ר פ ס

הבנת  והוא  י�ר  נכס  לתלמידי�  מ�ני�  אשר  ה�י�ורי�, 
היסודות והשורשי� של מבנה ההלכה.   

הרב דוד לאו שליט"א רב העיר מודיעי�
הוא  האפי�  ושר  המש�י�  שר  של  החלומות  בי�  ההבדל 
והוא  שריגי�,  ושלושה  גפ�  רואה  בחלומו  הש�י�  ששר 
סוחט את הפרי ומגיש מש�ה לפרעה - למעשה מב�ע את 

תפ�ידו.
חורי  סלי  שלשה  בחלומו  רואה  האופי�  שר  זאת  לעומת 
העו�   אול�  לפרעה,  המיועדי�  מאכלי�,  מונחי�  ובה� 

אינו  למעשה   - דבר  עושה  לא  האופי�  ושר  מה�,  אוכל 
מב�ע אפילו במידה מינימאלית את תפ�ידו.

- ישמח משה במתנת חל�ו,  הסבר זה מתייחס ג� אליכ� 
נאמ�  עבד  כי    � משה?  של  חל�ו  מנת  היא  השבת  מדוע 
�ראת לו - למשה אי� שי�ולי� זרי�, אלא ר� שי�ולי� של 

�יו� ר�ו� הבורא ולכ� זכה לשבת.
התעמ�ת� בהלכות שבת, הוכחת� שאינכ� "שר האופי�",  
אלא בחינת "שר המש�י�", כי בלימוד המעמי� ובפרט כזה 
הפנוי,  בזמנכ�  אלא  הספר,  בית  במסגרת  מת�יי�  שאינו 
ר�ו�  את  לעשות   - והוא  שלכ�  המרכזי  השי�ול  על  מעיד 

הבורא, ולכ� את� ג� ראויי� למתנת השבת.

הרב אליהו אלחרר שליט"א רב העיר מודיעי�
אי� אד� עומד על דעת רבו אלא ארבעי� שנה אחר כ�, לא 
בטוח א� בעוד ארבעי� שנה נעמוד על גדלות המעמד של 

�בלת תעודת "�ורבא מדרבנ�".
בדורנו אנו מרגישי� ממש את מה שאמרו בגמרא במסכת 
שבשמי�"  אבינו  על  אלא  להישע�  מי  על  לנו  "אי�  סוטה 
יע�ב אבינו שנאל� והתמודד יפה ע� מנהיגי� מפו�פ�י�, 
מ�וות   �"תריג בזכות  היה  שהני�חו�  לנו  מתווה  והוא 
שמרתי - ש�ידה בלימוד התורה" בגדולתו הנחיל את הכח 
לכ� שבת�ופת החשמונאי� ה�ליחו לה�ית את אש המרד, 
 �ונותר ר� "פ וגזירותיה� שהרדימו את הע�  נגד היווני� 
"פ� השמ�" של הדור  - את� התלמידי� הינכ�  שמ� �ט�" 

- "�ורבא מדרבנ�" - תעודה זו היא תעודה חז�ה - זו תעודה 
האמנתי  לא  התוכנית  את  כשראיתי  מלכות",  "כתר  של 
אני שמח לראות  לכ�, אול�  בני שלש מסוגלי�  שנערי� 

שאכ� למדת� בעמ�ות ולסיי� את התוכנית.  

הרב פלטי גרנות ראש ישיבת "נר תמיד"
הרב פלטי הנעי� את שלבי הט�ס באמרותיו היפות, �יי� 
שבת  שהלכות  ובפרט  בכלל  זה  מפעל  של  חשיבותו  את 
נבחרו כנושא ראשו� בתוכנית, והדגיש בדבריו את מאמרו 
ופריו"  הזמ�  גרעי�  היא  "השבת  כי   � הלוי  יהודה  רבי  של 
עבודה  אחרי  הבא  פרי  של  בחינה  ג�  היא  השבת  כלומר 

�שה, וג� גרעי� המהווה את תחילת ה�מיחה לעתיד.

הרב שמעו� בוחני� שליט"א יוז� ומ�י� התוכנית
הרב שמעו� בוחני� נת� הסבר ��ר על הרעיו�, ועל שיטת 
הלימוד בתוכנית "�ורבא מדרבנ�", והוסי�, כי את הדרבו� 
אשר  דאתרא,  ממרא  שאב  לפועל  התוכנית  את  להו�יא 
באחת מדרשותיו הדגיש, כי מטבע הדברי�, בני אד� בכלל 
הזר�ורי�  את  מכווני�  אליו  לכיוו�  נוהרי�  בפרט  ונוער 
הזר�ורי�  הפניית  העניי�.  חשיבות  את  מדגישי�  אשר 
לה�טיינות בכדור רגל, תביא לעוד כדורגלני� מ�טייני�, 
לכיוו�  הזר�ורי�  ע�  להאיר  היוזמה  עלתה  לכ�  וכדומה. 
ישראל,  ע�  של  האמיתי  האור  שה�  וההלכה  התורה 
בת�ווה לה�מיח דור של שוחרי תורה, שיאירו את העול�, 
לעלו�  הביא  אשר   - חשמונאי�   - הזה  במ�ו�  ובפרט 

היהדות אור מיוחד � אור החנוכה.

דברי תורה ע"י חל� מהבוגרי� 

מבוגרי  חל�  הוזמנו  כאשר  ב�הל  אחזה  רבה  התרגשות 
מחזור א� לשאת דברי תורה מתו� החומר שלמדו:

יוני ב� דוד הי"ו - סוגיא בעניי� מלאכת בורר.
אליה תמא� הי"ו �  סוגיא בעניי� מלאכת �ושר.

לתבשיל  מי�  הוספת  בעניי�  סוגיא   - �רסנטי  יהודה 
בשבת.

אביחי חדד - סוגיא בעניי� בישול אחר �ליה ואפיה - הכנת 

�פה בשבת.
טלית  ו�יפול  בגדי�  �יפול  בעניי�  סוגיא   � ע�ני�  אביד� 

בשבת.
ושימוש  טיטולי�  הדב�ת  בעניי�  סוגיא   - תורג�מ�  ישי 

בסיכת ביטחו�.
ניכרה ג� על  דברי התורה של הנערי� גרמו לנחת הרוח 
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 טל' :8 9265467 08 , נייד :    0544904076
Inbal Mayo's gymnastics courses: floor 

exercises and apparatus
Now in Hashmonaim

On Mondays 14:30-15:15  3rd-6th graders - 
advanced level 
            15:15-16:00  1st -3rd graders - beginners 
and advanced 
On Thursdays 14:30-15:15  Compulsory 
nursery school (5 year olds) 

Instructor : Shiran Oren
For further details, trial lesson and 
registration please contact Bryna
Tel: 057-7523961
Tel: 08-9265467    Mobile phone:  054-4904076      
Fax: 153-8-9266188
 www.acrobatica.co.il  inbal@acrobatica.co.il

כ"ה כסלו תשס"ט                         22  ד�מבר 2008

לכל התושבי�,

ø‰„Â·Ú ÌÈ˘ÙÁÓ øÌÈ„·ÂÚ ˘ÙÁÓ

 °ÌÈÁ ÌÂÒ¯Ù ÌÎÏ ÚÈ‚Ó ÔÈÓÈ· È·˘Â˙Î
כחל� ממאמ�ינו לשיפור השירות לתושב, עיתו� 

"אר� בנימי�" מ�יע שירות חינ� לתושבי�, בו 

נית� לפרס� בלוח בנימי� מודעות דרושי� לעבודות 

פנויות באזור ולמ�יאת עבודה  � ללא תשלו�.

לפרסו� חינ� שילחו מודעה (עד 20 מילי�) עד 

לתארי� י"ב בטבת, 8.1

לפ�ס המתנ"ס: 02�9973425

office@matnas�binyamin.org.il  :או בדוא"ל

חוגי התעמלות �ר�ע ומכשירי�
בחשמונאי�

�בימי  שני 14:30�15:30  מת�דמות ג� ו
�15:15�16:00 מתחילות + מת�דמות א� ג

בימי חמישי 14:30�15:15 ג� חובה

בהדרכת שיר� אור�
לפרטי� נוספי� שיעור ניסיו� ורישו� נית� לי�ור 

�שר ע� ברינה טל: 0577523961

פניה� של הרבני� האורחי�, אשר הטו אוז� �שבת לדברי 
התורה המרת�י�, היו�אי� מפי התלמידי�, אשר ביארו 
סוגיות בהלכות שבת, ועברו מהגמרא לשיטות בראשוני�, 
לבית יוס� ולפסי�ה בשו"ע ומש� להתייחסות לפוס�י� 
אחרוני� כולל פוס�י דורנו. במשפט סיכו� אפשר לומר 

� "אשרי הע� שככה לו, אשרי הע� שה� אלו�יו".  

כל הדוברי� �יינו את פועלו הרב של הרב שמעו� בוחני� 
שליט"א ביזו� והפ�ת ובבי�וע תוכנית זו ותוכניות רבות 
ה�שורות לחינו� תורני לנוער, וברכו אותו שימשי� וא� 

ירחיב את פעולותיו.  

מה הלאה 

תוכנית "�ורבא מדרבנ�" - חשמונאי�, אשר מטרתה אחת 
- הפ�ת התורה וההלכה בדר� חווייתית, ב�רב בני הנוער 
זוכה ב"ה לשבחי� וברכות, מפי רבני�  הנפלא של דורנו 
רבי� כולל הראשו� ל�יו� הרב שלמה עמר שליט"א, אשר 
והרב  בירושלי�,  בלשכתו  לשיחה  הבוגרי�  כל  את  �יבל 
הראשי לישראל הרב יונה מ�גר שליט"א כיבד בנוכחותו 
כ�  כמו  מודיעי�,  לעיר  הראשיי�  הרבני�  הט�ס.  את 
וישיבות,  ספר  בבתי   �חינו אנשי  לפני  הו�גה  התוכנית 
אשר גילו עניי� רב ומחפשי� דר� לשילוב התוכנית בבתי 

הספר ובישיבות.
כולנו ת�ווה שבסייעתא דשמיא, תורחב ותופ� תוכנית זו 
במספר מו�די� בישוב חשמונאי� ובעיר מודיעי� השכנה, 
יוכלו להשתלב ול�חת  באופ� שבני נוער ורבני� נוספי� 
ה�רובי�  בימי�  ת�א  בעניי�  פניה  בתוכנית.  פעיל   חל� 
נוספי�  גורמי�  לעניי�  כוונה  יש  כ�  כמו  התושבי�.  לכל 
לתפו�ה  ג�  דשמיא  בסייעתא  להגיע  בת�ווה   ,�באר

אר�ית של התוכנית.    

תודה וברכה 

אנשי�  מאליו.  נעשה  אינו  ומרשי�,  יפה  כה  ט�ס  ארגו� 
תודה  להודות.  ראוי  ולה�  ותמכו  סייעו  וי�רי�  רבי� 
 �תמ אשר  הי"ו  שטיינברג  אי�י�  מר  הועד  ליו"ר  רבה 
סל�  משה  מר  דת  ועדת  ליו"ר   ,�הדר כל   �לאור ועודד 
בכל שלבי הארגו�  רבות  סייעו  ער� סל�, אשר  ובנו  הי"ו 
ויחד אית� אנשי� נוספי� מוועדת דת, לרב פלטי גרנות 
אשר  האכסניא,  בעל  תמיד",  "נר  ישיבת  ראש   - שליט"א 
ע�מו  על  ל�חת  ונאות  הט�ס,  את  למופת  אירוח  אירח 
את תפ�יד המנחה, למר יהודה אטיאס הי"ו - רכז הנוער 
ושרה הי"ו ה�ומונרית, אשר עודדו את הנוער ל�חת חל� 
פעיל בט�ס, לכל הרבני� שתרמו מזמנ� הי�ר, כדי לכבד 
בהשתתפות� את הט�ס, לר� מאיר ע�ני� הי"ו על תרומתו 
המ�למה",  "עי�  ב  הט�ס  את  להנ�יח  התנדבותו  ועל 
למאיר חדד ולכל ההורי� שהגישו סיוע בכל אשר נדרשו 
ותשרה   �ה מאת  שלימה  משכורתכ�  שתהיה  ר�ו�  יהי   -

ברכה וה�לחה בכל מעשה ידיכ� לטובה.

משפחתו,  וכל  הי"ו  תורג�מ�  שמעו�   �לר להודות  בר�וני 
על אשר פעל ללא לאות לתיאו� הגעתו של הרב הראשי 
ה�שור  בכל  הרב  הסיוע  ועל  בט�ס  להשתת�  לישראל 
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פרויקט ״אומנות בקהילה״ בחשמונאים יוצא לדרך!

בשעה טובה ומו�לחת התחלנו את העבודה 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,

יש הזדמנות לטול חל� בי�ירה זו ותו� כדי להכיר את השכני� שלכ� בישוב!
כל אחד יכול! לא �רי� כישרו� מיוחד!

אחרי חנוכה נמשי� לעבוד על הי�ירה ב��ב מוגבר, ב�בו�ות של כ 20 איש
,9:00�בערבי ימי שני בי� השעות 22:00�20:00 ובימי ושלישי בבו�ר (שימו לב לשינוי) בי� השעות 11:00

במש� כמה שבועות, בג� אסתי לשעבר ברחוב התמר,
בנוס�, �בו�ות שרו�ות לעבוד ביחד בימי רביעי בערב (כמו נוער,גמלאי� או סת� �בו�ות חברי�)

מוזמני� להיות אתי ב�שר.

כדי להשתת� בפרוי�ט עליכ� להירש� לזמ� 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� אותה �בו�ה מלאה נודיע לכ� ותבחרו זמ� אחר.

את� מוזמני� להירש� ביחד ע� בני המשפחה המורחבת. (מומל� מגיל 10). 
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. 

°·Â¯˜· ÌÎ˙‡ ˙Â‡¯Ï ÌÈÙˆÓ

חוי פלדמ�, �ר� רי��מ�, תמר סומר ושושנה אבל - מנחות הפרוי�ט
בריינה הרטמ� - רכזת �הילה

הפרוי�ט בחסות ובשיתו� מתנ"ס בנימי�
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האם יש לך חדר לארח סטודנט או תייר מחו"ל לתקופה קצרה? בעיקר באירוח באזור 
ירושלים ותל אביב.

אם כן, נשלם לך שכר דירה.
ארגון בארה"ב בשם Sara's Homestay www.sarahomestay.com מחפש 
משפחות המעוניינות לארח  סטודנטים ותיירים הבאים לישראל לתקופות קצרות. 

שכר הגון עבור האירוח,
אחריות לראיין את המועמדים ותאום בינם לבין המשפחות.  

. 054-818-1462 offenbacher@gmail.com  ,יוסף אופנבכר

הורה יקר,
התוצאות החלשות שישראל הסיגה בתחום 

המתמטיקה מאוכזבות !
אם רמת החינוך במתמטיקה חשובה 

לילדכם ואת/ה רוצה שהם יצליחו ויבינו במקצוע 
חשוב זה ,תתקשר אלי!

צבי רוזן 054-4462333  

מיכל

מה שלא עושה הטבע עושה הצבע
איפור כלות ואירועים

מסיבות וסדנאות איפור,
 ומרתון פורים

שירות אישי עד אליך
0507894765

עיצוב שיער בתיאום מראש
______________________

דרושים
מדריכים מגיל 20,

לקיץ 2009, להדרכת נוער אמריקאי 
בארץ בתוכנית

מח-הך בארץ של בני עקיבא. לפרטים: 
  tzevetmhba@gmail.com

9761467
_______________________

   אדר עוזרי  

 Classical  homeopathy
הומיאופתית קלאסית

ההומיאופתיה מסייעת למגוון בעיות
054-4373130

    Adarr1@gmail.com

למכירה קטנוע:
יצרן: פיאג'יו 
דגם: טייפון 
נפח: 50 

שנה: 2007 
יד: 1 

ק"מ: 900 
מחיר: 7,500 ש"ח

עדיין עם אחריות מהחברה!
מתוחזק ויפיפה!

052-3379958.

House sitting

שמירה על הבית 
כאשר אתם עורכים
חתונה או כל אירוע

 when you host a 

barmitzvah or wedding. 

 9761925

ג'ודי קראון

שריינו את התאריך! בי"ס ממ"ד גאה ושמח להזמין אתכם להרצאה מרתקת להורים 
ולמורים של ד"ר יסעור לנדאו מומחה בעל שם בנושא הצבת גבולות בחינוך ילדים ב 

.20:00 19-1-09 בשעה 

- דבר שכולנו נוכל ללמוד ממנו   יתקיים גם  חינוכיות  בסיטואציות  ההומור  שימור   הנושא  הוא 
פעילות לילדים בכדי שכולם יוכלו לבוא וליהנות. מקווים מאוד לראות אתכם בהמונכם! -צוות ניהול 

הממ"ד

שיעורים פרטיים
 באנגלית,

 הכנה לבגרות
יהודית פרידמן

0544821559

Lee Crown

dog trainer,

מאלפת כלבים
טל' 0542171925

לי קראון

°°° ÚÈ‚Ó ÍÏ Ì‚

לפרטי�:  0546268278

מפגשי� �בו�תיי� שבועיי�
בימי ראשו� 21:00�22:30

במתנ"ס כפר האורני�, נחל מודיעי� 5

מסע לגילוי ע�מי בתנועה ורי�וד
מפגשי תנועה מודעת חווייתיי� לנשי�
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  מקום המשכן–אל תל שילה 
 רפי חתוכה: ערך וכתב, ליקט

 
 
 
 

העמידו , לארץ) ישראל(כיון שנכנסו "
ארבע עשרה שנה , המשכן בגלגל 
,  ומשם באו לשילה .שכבשו ושחלקו

ופרסו יריעות ; ובנו שם בית של אבנים
  .ולא הייתה שם תקרה, המשכן עליו

עמד , ושלוש מאות ותשע ושישים שנה
בית ' הל, ם"רמב" ( שילהמקדש

 ).ב,א;הבחירה

 
 לשבטי ישראל תהמקודשהעיר –שילה  

נזכרת במקרא בתקופת השופטים 
 בשילה הוקצו הנחלות  .פעמים רבות

 שם נקבעו הערים ללוויים ולשבטים
ל לּו ּכ  ה  ּק  ָ  ו ּי      ֲ ָ  ִ י-ַ  נ  ת ּב  ד  ֵ  ע  ְ    ַ ל-ֲ  א  ר  ׂש  ֵ  י   ָ ל ה, ִ  ְ ,  ִ ֹ ׁש 
ם ינּו ׁש  ּכ  ׁש  ִ      ָ ו ּי  ְ  ַ ת, ַ  ד-ֶ  א  ל מֹוע  ֵ  א ה       ֶ ץ ;  ֹ ָאר  ה  ֶ   ו    ָ  ְ

ה ׁש  ּב  כ  ם, ִ  ְ ְ ָ נ  יה  נ  פ  ֵ   ֶ ל  ת ...ִ  ְ ע  א  הֹוׁש  ו י  צ  ֶ   ו י    ַ  ֻ    ְ    ַ  ְ  ַ -
ת ּת ב א  כ  ים ל  כ  ה ל  ֶ  ה    ֹ ְ  ִ    ִ  ְ אמ ר-ַ  ֹ ץ ל  ָאר  ֵ   ֹ ה     ֶ כּו , ָ   ְ    ל 

י ל  ׁשּובּו א  ּה ו  בּו אֹות  ת  כ  ץ ו  ָאר  כּו ב  ּל  ה  ת  ה  ַ  ו   ֵ       ְ    ָ      ְ ִ  ְ   ֶ   ָ     ְ ַ ְ ִ  ְ ,
י נ  פ  ל ל  ם ּגֹור  כ  יך  ל  ל  ֵ  ּופ ה ַאׁש  ְ ִ    ָ      ֶ  ָ   ְ   ִ ל ה, '  ה  ֹ    ְ ׁש    . ְ ִ ֹ ּב 

א  כּו ה  ל  ֲ ו ּי   ָ     ְ  ֵ ץַ  ָאר  רּו ב  ב  ע  ים ו ּי  ׁש  ֶ  נ    ָ    ְ  ַ  ַ בּוה  , ָ  ִ   ַ  ּת  כ  ִ  ְ ְ   ָ ו ּי   ַ
ל ים ע  ק  ל  ה ח  ע  ב  ׁש  ים ל  ר  ע  ַ  ל     ִ  ָ  ֲ    ָ ְ ִ  ְ     ִ  ָ ר-ֶ  פ  ֶ  ס  ב אּו ;  ֵ ָ  ֹ   ו ּי   ַ

ל ל-ֶ  א  ע  א  הֹוׁש  ֶ  י    ַ  ֻ ה-ְ    נ  ח  ּמ  ֶ  ה   ֲ ל ה, ַ  ַ ך   . ִ ֹ ׁש  ל  ׁש  ְ   ו ּי   ֵ ְ  ַ  ַ 

ל ה ׁש  ל ּב  ע  ּגֹור  הֹוׁש  ם י  ה  ָ    ְ ִ ֹ ל      ַ  ֻ    ְ י , ָ  ֶ   נ  פ  ֵ   ל  ; ' הִ  ְ
ק ּל  ח  ֶ  ו י   ַ  ְ ת-ַ  ע  א  הֹוׁש  ם י  ַ   ֶ ׁש   ֻ    ְ י - ָ   נ  ב  ץ ל  ָאר  ֵ   ה  ְ  ִ    ֶ  ָ 
ל א  ר  ׂש  ֵ  י   ָ ם, ִ  ְ ק ת  ל  ח  מ  ְ  ֹ ָ ּכ   .)יח,יהושע (  .ְ  ַ ְ

 
 וגם בשילה התכנס העם בעתות מצוקה 

חגיגות דתיות שבהן , מדי שנה, נחוגו בו
היו יוצאות בנות שילה לחולל

ּוּו:"בכרמים צ  ַ   ו י   ְ תַ  ֶ   א  אמ ר-  ן ל  י מ  נ  י ב  נ  ֵ   ֹ ּב    ִ  ָ  ְ ִ    ֵ  ְ
ם ית  א  ְ  ִ  ֶ ּור  ם,   ּנ ה א  ה  ֵ    ִ ו  נֹות-ְ  ִ אּו ב  צ  ְ     ְ   י  ילֹו -ֵ   ִ    ׁש 

ח לֹות ּמ  חּול ּב  ַ  ְ ֹ   ל  את , ָ      יצ  ָ   ֶו  ןִ   ים-   ִ ם מ  מ  ר  ּכ  ָ  ִ  ה  ְ  ַ ,
ילֹו נֹות ׁש  ּב  ּתֹו מ  ׁש  יׁש א  ם א  כ  ם ל  ּת  פ  ט  ְ      ִ   ו ח  ִ    ְ ִ    ִ    ֶ  ָ   ֶ ְ ַ  ֲ  ַ ;

ם ּת  כ  ל  ַ  ְ ֶ ו ה   ֲ ן, ַ  י מ  נ  ץ ּב  ר  ָ  ִ א   ְ  ִ    ֶ ֶ ." 
 

אל שילה עולה לרגל אלקנה מידי שנה 
ים :"בשנה ּי מ  ירֹו מ  ע  הּוא מ  יׁש ה  א  ה ה  ל  ע  ָ  ִ   ו  ִ     ִ ֵ      ַ    ִ ָ    ָ  ָ  ְ
ה ימ  מ  ו, ָ  ִ  ָ י  ח  ּת  ׁש  ה  ֲ  ל   ַ אֹות ְ  ִ ְ ב  יהו ה צ  ּב ח  ל  ז  ל  ָ      ת ו   ְ    ָ   ַ   ַ ֹ  ְ  ִ  ְ   ֹ
ל ה ׁש   ,ואתו חנה אשתו העקרה, " ְ ִ ֹ ּב 

להקדישו  דרתוונ, המתפללת לבן
נענה לה והיא זוכה ללדת ' ה. 'לעבודת ה

במשכן ' שיגדל בבית ה, את שמואל
שילה ויהפוך להיות מגדולי נביאי 

 ובעל שיעור קומה המקביל ישראל
ה " :למשה ואהרון ר ן  ֹ ֶ מ ׁש  ַאה  ֲ  ֹ ו  יו ְ   נ  כ ה  ָ   ּב   ֲ ֹ ְ ,  

ל מּוא  ֵ  ּוׁש  מֹו,   ְ   י ׁש  א  ק ר  ֵ    ְ  ּב   ְ ל ֹק   ְ ֹ אים א    'ה-ִ      ֶ ר 
ם נ  הּוא י ע  ֵ  ו   ֲ  ַ מתגלה לראשונה ' ה". ְ     

, במשכן שילה' לשמואל בהיותו בבית ה

 :לאחר תקופה ארוכה של העדר נבואה
ר"  ב  ַ  ּוד   ְ ם', ה-  ה  ים ה  ּי מ  ר ּב  ה י ק  י  ֵ  ה  ָ    ִ  ָ  ַ    ָ  ָ    ָ ין -- ָ ֵ    א 

זֹון ץ, ָ    ח  ר  פ  ָ  נ  לשמואל ' מאז התגלות ה.  "ִ  ְ
ף משתנה מצב זה ,ובזכותו , 'הַ  ֹ ֶ  ו ּי ס 

ׁש  א ה ב  ר  ה  ָ  ֹ   ְ ִל  י : ֹ ל הְ  ֵ ה -  ִ  ּכ  ל  ג  ָ   נ   ְ ל' הִ  -ֶ  א 
לֹו ׁש  ל ּב  מּוא  ֵ    ְ ִ  ׁש  ר ,  ְ   ב  ד  ַ   ּב   ".'הִ  ְ

בטרם יהפוך שמואל , בשלהי ימי עלי
, מוציאים בני עלי, למנהיג המובהק

בלחץ העם את ארון הברית מן המשכן 
למלחמה , בשילה לשדה המערכה 

איש בנימין רץ משדה . שתיםלבפ

בתוככי ערוץ נחל שילה , המערכה
עד , של היום' ית אריהב'שמצפון לישוב 

 : וכך דיווח, שילה
ל" יׁש א  א  ר ה  ֶ   ו ּי אמ     ִ  ָ    ֶ  ֹ  ַ י-  ל  ִ  ע  ן, ֵ  א מ  ּב  י ה  ָ    ִ ָאנ כ   ַ   ִ ֹ  -

ה כ  ר  ע  ּמ  ָ  ה   ָ  ֲ י,  ַ ַ נ  ִ  ו א   ֲ ן, ַ  י - ִ מ  ּת  ס  ה נ  כ  ר  ע  ּמ  ַ  ְ ִ  ה     ָ  ָ  ֲ ַ  ַ
ּיֹום ה;  ַ   ה  ר מ  ר-ַ  ֹ  ֶ   ֶ ו ּי אמ  ב  ּד  י ה ה  ָ  ה   ָ  ַ    ָ י, ָ  נ  ִ  ּב  ן  . ְ ע  ַ    ו ּי   ַ  ַ 

ר ר ו ּי אמ  ּׂש  ב  מ  ַ  ֵ  ַ  ֹ  ֶ ה  י ,  ַ ְ נ  פ  ל ל  א  ר  ׂש  ס י  ֵ   נ  ְ  ִ    ֵ  ָ ְ  ִ    ָ
ים ּת  ׁש  ל  ִ  ְ ִ  פ  ה ְו ,  ְ דֹול  ה ג  פ  ּג  ם מ  ָ  ג     ְ    ָ  ֵ  ַ ה , ַ    ת  י  ְ  ָ  ה  ָ 

ם ע  ָ  ב  ם; ָ  ג  ַ  ו  תּו-ְ  יך  מ  נ  י ב  נ  ֵ   ׁש    ָ   ֶ  ָ    ֵ ס,  ְ ח  ינ  י ּופ  נ  פ  ָ  ח   ְ  ִ     ִ ְ  ָ ,
רֹון ה  ֲ      ָו א  ה, 'ַ  ח  ק  ל  ָ  נ  ָ  ְ ת .ִ  ירֹו א  ּכ  ז  ה  י ּכ  ה  ֶ   ו י       ִ  ְ  ַ ְ   ִ  ְ  ַ -

רֹון ה  ל, ' ֲ      ָא  ע  ּפ ל מ  ַ  ו ּי   ֵ   ֹ  ִ ד -ַ  ע  ית ּב  ּנ  ח ר  א א  ּס  ּכ  ַ   ה  ְ     ִ  ַ ֹ  ֲ   ֵ ִ ַ 
מ ת ּתֹו ו ּי  ק  ר  פ  ר מ  ב  ּׁש  ר ו ּת  ע  ּׁש  ָ  ֹ י ד ה   ַ    ְ  ַ ְ  ַ    ֵ ָ ִ  ַ    ַ ַ ַ    ַ. 

 
דלקו , הצלחתם ניצלו את הפלשתים

החריבו את , אחרי צבא ישראל הנסוג
המקרא , אמנם. שילה והעלו אותה באש

חורבנה ישירה את איננו מתאר בצורה
על כך מרמזים אך אנו למדים, של שילה

ים:בספר תהילים ל ה  ע א  מ  ֱ  ֹ ִ  ׁש     ַ ר,  ָ ּב  ע  ת  ָ  ו ּי   ַ ְ  ִ  ַ  ;
א ד ַאס מ  מ  ִ  ְ    ְ ֹ ו ּי  ּט ׁש, ַ  ל ו ּי  א  ר  ׂש  י  ִ  ֹ ּב   ַ   ֵ  ָ ְ  ִ ן ,  ְ ּכ  ׁש  ַ   מ  ְ ִ 

לֹו ל  ;  ִ  ׁש  ם,   ֹ ֶ  א ה  ָאד  ן ּב  ּכ  ָ  ׁש    ָ    ֵ ִ ". 
 :יב,ז, ובספר ירמיהו

כּו" י ל  ְ    ּכ     ִ א-  ל, ָ  נ  ילֹו-ֶ  א  ׁש  ר ּב  ׁש  י א  קֹומ  ְ  ִ   מ    ֶ  ֲ   ִ   ְ  ,
ם י ׁש  מ  י ׁש  ּת  נ  ּכ  ר ׁש  ׁש  ְ  ִ   ְ ִ   ָ א   ַ אׁשֹונ ה, ֲ  ֶ   ִ ר  ָ  ּב  אּו; ָ  ִ    ְ   ּור    ,

ר ׁש  ת א  ֲ  ֶ א  י לֹו-ֵ    ית  ׂש  י, ָ  ִ  ִ    ע  נ  ּפ  ֵ  מ  י ,  ִ ְ ּמ  ת ע  ע  ַ  ִ  ר     ַ  ָ
ל א  ר  ׂש  ֵ  י   ָ ְ  ִ." 
המקדש לחורבן, כנראה, הכוונה

שהיה המרכז הדתי הישראלי , שילהב
מדבריו של ירמיהו אנו למדים . הראשון
נהגו עדיין להצביע על מקומו כי בימיו

של המשכן בשילה וכי זכר חורבנה של 
, בתודעת העםשילה היה טבוע עמוק

 שנה מאז התרחשו 450-למרות שחלפו כ
העדויות הארכיאולוגיות. הדברים

ת על מלמדונחשפו בחפירות תל שילה ש
עוצמת השרפה שהשתוללה במקום בעת 

.שנהרס בידי הפלשתים

עד , מה עמדה שילה בשיממונה-זמן
שחודש היישוב במקום בתקופת 

הנביא שפעל בימי   אחיה.המלוכה
. הכלומר בא משיל, היה שילוני, רבעםי

 עדות במקרא לישוב יהודי בשילה 
, בירושליםהמקדש-לאחר חורבן בית

ָּיבֹאּו ֲאָנִׁשים ִמְּׁשֶכם ַו"  :ה,במ,בירמיהו
ְמֻגְּלֵחי , ְׁשמִֹנים ִאיׁש, ִמִּׁשלֹו ּוִמּׁשְֹמרֹון

ּוִמְנָחה ; ּוִמְתּגְֹדִדים, ָזָקן ּוְקֻרֵעי ְבָגִדים
 "'ְלָהִביא ֵּבית  ה, ּוְלבֹוָנה ְּבָיָדם

ה ּנ  רּו ה  ֵ  ו ּי אמ  גַ  ֹ  ְ    ִ ַ   ח  ה' ה-  ימ  מ  ים י  ּי מ  לֹו מ  ׁש  ָ  ִ  ָ  ּב     ִ  ָ ית,   ְ ִ    ִ ב  פֹונ ה ל  ּצ  ר מ  ׁש  ֵ   א   ְ    ָ ׁש-ֲ  ֶ   ִ ְ   מ  ּׁש  ה ה  ח  ר  ז  ל מ  ֶ  א  ֶ  ַ    ָ ְ  ְ ִ    ֵ, 
ה ּל  ס  מ  ָ  ל  ית, ִ  ְ ִ ּב  ה מ  ע ל  ֵ   ה  ִ    ָ ה-ָ  ֹ מ  כ  ל ׁש  ָ  א   ֶ ב--ֵ    ְ ּנ ג  ֶ  ּומ   ֶ ה,   ִ בֹונ  ל  ָ  ל  )יט,כא,שופטים(.ִ  ְ  

בית הכנסת במתכונת המשכן
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במקורות ההיסטוריים שילה מופיעה
והשרידים , גם בתקופות המאוחרות

יישובי  היה בה רצףבמקום מלמדים כי
אך למידת , מלא כמעט עד ימינו

חשיבותה בימי השופטים לא חזרה 
בצורה  תוארמזכר קדושתה . מעולם
גם שנים רבות לאחר תקופת  ציורית

אמר רבי יהושע בן  ":השיא שלה
פעם אחת: סח לי זקן אחד: קרחה

והרחתי ריח קטורת , הלכתי לשילה
 ).בע, יומא לט ("מבין כותליה

בספרות הכנסייה ואצל לה נזכרת גם שי
הרגל הנוצריים של התקופה -עולי

 הערבים קוראים לעמק . הביזאנטית
 עיד-סהל אל: נוספיםשילה בשני שמות

עמק  (בנאת-סהל אלוכן ) עמק החג(
, הקשורים) הבנות
סיפורל, כביכול

 חטיפת בנות שילה
 .אנשי בנימיןי "ע

איך יודעים שזו 
 ?שילה העתיקה 

וי מקומה של זיה 
. שילה הוא פשוט

היה האתר, ראשית
-ידוע עדיין בימי

הביניים ונוסעים שונים ביקרו שם 
 תיאורה,שנית. ותיארו את אשר ראו

בספר  נהדר ההמקראי-הגיאוגרפי
 : מסייע לנו)יט ,כא(שופטים

ג ה ח  ּנ  רּו ה  ַ  ו ּי אמ     ֵ ים '  ה-ַ  ֹ  ְ    ִ מ  ּי  לֹו מ  ׁש  ָ  ִ   ּב  ִ    ִ ְ 
ה ימ  ָ  י מ  ר , ָ  ִ  ׁש  פֹונ הֲ  ֶ  א  ּצ  ָ  מ  ְ  ל  ִ ְ   ית  ל -ֵ   ב  ה ֵ   א  ח  ר  ז  ָ   מ   ְ  ְ ִ 
ׁש מ  ּׁש  ֶ  ה  ה,ַ  ֶ ּל  ס  מ  ָ  ל  ית, ִ  ְ ִ ּב  ה מ  ע ל  ֵ   ה  ִ    ָ ל - ָ ֹ ֵ   א 
ה מ  כ  ֶ  ָ ׁש  ב ְ ג  ּנ  ֶ  ּומ   ֶ ה ִל , )מדרום (=  ִ בֹונ  ָ  ל     ְ".  
 'ביתין'מזוהה עם הכפר אל -ביתהיות ש

לבונה והיות ש, מזרח לרמאללה-שמצפון
 הסמוך 'שרקיה-לבן'הכפר מזוהה עם 

 הלא היא -"המסילה"והיות ש, לשילה
מזוהה עם תוואי , דרך ההר העתיקה 

הרי ,  שכם של ימינו -כביש ירושלים 
בעניין . קל לאתר את מקומה של שילהש

:זה מסייע בידינו גם מקור מאוחר יותר
בישוף הכנסייה מקיסריה , אוסביוס

: כותב עליה, במאה הרביעית לספירה
מילים ב"והיא בי"...

". עקרבטניב) שכם=נבלוס=מניאפוליס(
בטני היה שם ניאפוליס היא שכם ועקר
עיר ששמה האזור שנקרא על שם

 המצוי ,השתמר בכפר הערבי עקרבה
בנוסף לתיאורים . מזרח לשילה-מצפון

, במקורות ההיסטורייםהמאלפים
חשוב לציין את השתמרותו של השם 
הקדום בשם הכפר שהיה קיים עדיין

 לספירה ובשם 16-במקום במאה ה
ואת העובדה , סילון -המעיין הסמוך 

באתר מתאים צא הארכיאולוגישהממ
כפי שהן , לתולדותיה של שילה

מצטיירות מן העדויות 
 .הספרותיות

 
באחת מן החפירות 
הארכיאולוגיות באתר 
תל שילה נחשפה רצפת 
פסיפס ועליה כתובת 

רחם ": ביזנטית -נוצרית
 ".על תושבי שילה

כתובת זו מאששת את 
זהו ההערכה שאכן 

תר בא. מקומה של שילה המקראית
 , אחדותנערכו חפירות ארכיאולוגיות

ויש הרבה לספר , ועד היום  1922מאז 
רוב התל טרם נחפר כהלכהאך , עליהן

ללמוד היכן עמד כדי . מחוסר תקציב
ומה  )אפשרויות2-3(המשכן על התל 

כדאי הממצאים שנתגלו בחפירות 
  .לטרוח ולהגיע לסיור

 

בוגרת , מנהלת האתר היא רחל ארליך
סיטה העברית בהיסטוריה האוניבר

  ,שחיה את האתר, ובארכיאולוגיה
תשמח היא ודאי  .רבותומשקיעה בו 

 מעניין  הביקור כולל  מיצג. לראותכם
 . על המשכן 

 -:לבאים מהמרכז  ?איך מגיעים 
צומת תפוח או מ 60נוסעים על כביש 

.  לכיוון עלי ושילה, דרומה-אריאלמ
 60נוסעים על כביש : לבאים מירושלים

 על פני עפרה עוד תחלפו שלאחר. צפונה
  .שילה  לכניסה לישובתגיעו, כשבע דקות

 
לפי , מיד שמאלהבכניסה לשילה פונים 

 .  לתל שילה,השילוט
אל התל עצמו מעפילים בשביל נוח 
העובר בסמוך למקום שבו התגלתה 

המקום פתוח כל  .בחפירות חומת העיר
ניסה הכ . 13עד '  כולל יום ו9-16יום בין 

 -רחל: טלפון לתיאום. בתשלום סמלי
050-8753742. 

 
אל תחמיצו ביקור בבית הכנסת 

 20.המקומי שנבנה במתכונת המשכן
משמשים כתומכות ) מאבן(אדנים 
בתוככי ארון ,תקרתו כיריעות, למבנה

 והעלייה לעזרת ,הקודש אבני החושן
הנשים היא כצורת הכבש שעליו עלו 

ה קרנות הבימבארבע פינות . למזבח
 . מזבחהמזכירות קרנות 

לערוך תצפית מהרחבה מומלץ, כמו כן
ישיבת ההסדר החדש של מבנה השליד 
ממרומי .  המראה מרהיב.הבשיל

, התצפית ניתן לראות את עמק שילה
את מאחז הראל , את עלי ושכונותיה
.טיול נעים. ואת כל הישוב שילה

 עולים לתל שילה

 ך לשלב במהלאם אינכם ממהרים ניתן
גם ביקור , או בחזרה, הטיול לתל שילה

ובהזדמנות זו לחזק את ידי , בעמונה
מרכס עמונה יש . המתיישבים שם

כדאי גם . תצפית נהדרת על עפרה
להעיף מבט בעיי החורבות שהותירו 
אחריהם הדחפורים של הצבא 
והמשטרה ביום הקשה של הריסת בתי 

. הקבע בעמונה 

וצתיתמטיילי מועדון מפגשים מחשמונאים בתמונה קב

חומת העיר שילה

עולים לתל שילה

המבנה החדש של ישיבת שילה
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להולדת הנכד/ה
למש� איזי�ובי� להולדת הנכד, ב� לאיילת

לפיי וג�ו� טור��י להולדת הנכד ב� לדבורה ומרו� גור�
לברכה וניל רוטנר להולדת הנכד ב� לחיה ורועי תמיר

למיכל ומוטי שטיינמ� להולדת הנכד ה בת לנתי ויעל שטיינמ�
ל�יונה ומשה שרוני להולדת הנכד ב� לרועי ושרונה

לג�ודי וב�לאל נח�� להולדת הנכד ב� ל�יפורה ואבישי טרופר

לבנות מ�ווה
נועה לבנה

איילת סימנטוב
שיר� חורי

    בנטולילה
שרינה מאיר

לבני מ�ווה
אברה� אופנבכר

מלאכי גולדשמידט

לאירוסי�
לדבי ורו� ייני� לאירוסי הב� יודי ע� מיכל כ�

למש� בלי� לאירוסי הבת אילנה

לנישואי�
לג�ודי ואלי סיימו� לנשואי הבת דינה ע� י�יר לואנשאר�

למש� חנימוב לנשואי הבת שרה

למש� לסרי לנשואי מרדכי  ושרית 

למתגייסי� ל�ה"ל
חננאל לבנה

דוב סלמאנט

ברוכי� הבאי�
מירי וראוב� פוגאטש ובת�

תנחומי�
לשהי� שמעוני במות אביה

לתמר �ירשנבאו� במות אחיה
למאיר שי� במות אבא

ליונת� כשד� במות אימו
לדויד כה� במות אימו

למש� גוטליב במות הבת איילת אל�ה
ללוי שול� במות אחיו

לשר בר אור במות אחיו

ברכת תודה
בר�וננו להודות לתושבי היישוב על התמיכה, העידוד 

והניחו� שניתנו לשהי� ע� הוודע דבר פטירתו של אביה 
באירא�. שנשמע ונתבשר בשורות טובות ומי ית� ולא 

נוסי� לדאבה עוד.
משפחת שמעוני.


