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עבר.  חל�,  החור�  רוב  שבט.  חודש  בשלהי  כבר  אנו 
בעי�ומה   הסלעי בי�  המ�י�ות  הר�פות  של  הפריחה 
פריחה  זמנה.  את  שה�דימה  האביב,  פריחת   ע יחד 
של �בעי לב� �הוב המתערבבת ע האדו המבשר את 

ת�ופת חגי הגאולה - פורי ופסח כבר בפתח! 
נר תמיד  בהמש� לה�לחה משנה שעברה, ישיבת בנ"ע 
ב�וותא   פורי חג  לחגוג  הרחב  ה�יבור  את  מזמינה 
הנמ�א  בגיליו�   מפורטי  פרטי תמ�או  נוספת.   פע

.בידכ
בע�בות האבל האישי שלי, עלה במוחי רעיו�: לאפשר 
 לתושבי היישוב לעלות על הכתב דברי זיכרו�, ספור חיי
חשיבות  רואה  אני   .לעולמ הלכו  אשר   �רוביה של 
 אות של  הייחודית  מהמורשת  ללמוד  והזדמנות  רבה 
לטובת  ותרמו   החיי תחומי  בכל  פעלו  אשר   האנשי
לנו,  מאפשר  הדבר  כ�,  כמו  הכלל.  ולטובת   משפחת
 תושבי היישוב, להזדהות ע כאב של אות התושבי
אשר איבדו את י�יריה. בגיליו� זה תוכלו למ�וא כבר 

את פתיחת המדור.
מאוד  היה  המ�ומי  הוועד  שחלפה  שבשנה  ל�יי�  יש 
פעיל, ואנחנו יכולי לראות את הפירות ולהרגיש שיפור 

.בחיי ה�הילתיי. תוכלו ל�רוא ולהתרש
אבל, כמו תמיד יש אבל, ישנ נושאי ש�ריכי לטפל 
כתבנו  כבר   (עליה השנה  שיטופלו   רו�י והיינו   בה
בעבר ולא הוכנסו לכל הידוע לנו, לתכנית עבודה) כגו�: 
בית  בעל  לכל  לחייב  ליישוב,   בכניסה  רמזור  הת�נת 
שנית�   במ�ו הבית   �ומס הרחוב   ש  ע שלט   לשי
לראות מהרחוב ומואר בשעות הלילה, שיפור בהעברת 

.הודעות בי� התושבי

 פורי חג   לכל התושבי  אנחנו מאחלי
שמח ובהמש�...     חג  פסח כשר ושמח
ÒÈ‡Ë ‰¯˘                                               

��������������������������������������������������������� 

הגיליו� מס� 130 י�א לאור בע"ה

ל�ראת ר"ח אייר.

כתבות, תגובות ופרסומי יש לשלוח עד
לתארי�  01�04�2009, ז� ניס� תשס"ט

מאת מרא דאתרה הרב איתמר אורב�

חייב  יהודי  הש�לי".כל  על  משמיעי�  באדר  "באחד 

לתת לבית המ�דש מח�ית הש�ל. והתורה �ו�בת את 

סכו הכס� שינת�."העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט".

 נתבעי  אמידי  שאנשי רגילה  בתרומה  מדובר  לא 

בדלי   מתחשבי נדיבות,ואנו  מידת  את  לגלות 

לשויו�   תביעה  יו�רת  הש�ל  מח�ית  האמ�עי.מ�ות 

בי� עני ועשיר בעבודת בית המ�דש.

החברתיות.הו�  המעמדות  את  יו�ר  הכס�  כלל  בדר� 

 ��שור כמעט תמיד ע שלטו�.מספרי שרבי אחד הפי

ת�נה ב�רב החסידי שלו.וכ� הורה הרבי אי� לעשות 

להזמי�  אי�  והכריז  הרבי  והוסי�  מפוארות.  חתונות  

לחתונה יותר משלוש מאות מוזמני.בא אל הרבי חסיד 

שת�נתו  ספ�  לרבי.אי�  לו  ואמר  מופלג  עשיר  שהיה 

מ�וי  הכס�  שאי�   אנשי לגבי  ו�וד�ת  יפה  הרבי  של 

הת�נה  אי�  אני  גדול  עשיר  שב"ה  אני   בכיס.אול

של הרבי מתאימה לי.השיב לו הרבי בחדות ובת�יפות 
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ספר לעיניי�
מאת רויטל פול�

הספר: שתי אמהות
הסופרת:

אסתר שטרייט�וור�ל

אור גדל ע שתי אמהות, האחת ילדה 
פנה לסופרת לא כל כ�  גדלה איתו. אור  והשנייה  אותו 
ידועה וב�ש ממנה לכתוב את הביוגרפיה של אימו לפי 
 נתוני שנת� לה. אותה סופרת הוסיפה פה וש פרטי

לפי דמיונה, ולכ� בסיפור יש מ�יעות ודמיו� יחד.
שתי  אימהות,  שתי  ובו  סיפור  בתו�  סיפור  שהוא  ספר 

גיבורות וילד אחד שג הוא גיבור.
כדאי ל�רוא.

הספר: לא עכשיו, לא כא�
הסופר: ארי דה לו�ה

את  כתב  הסופר  מונולוג.  שהוא  ספר 
כותב  הוא   .39 ב�  היה  כאשר  הספר 

 כאיש שפונה אל אימו בע�בות סדרה של תמונות ש�יל
.אביו והוא זה שמפתח אות

הוא מתבונ� בתמונות ופונה ומדבר אל אימו  � מונולוג.
סו�  ללא  ששמע   מילי אלו  כא�"  לא  עכשיו...  "לא 
ילדותו  חיי  את  ומתאר  ומב�ר  בא  הוא  והנה  מאימו, 
את  שליוה   גמגו  ע סביב,   ילדי  ע איטליה   בדרו
ועל  בראשו  שר�ו  המחשבות  על  עליו,  וה�שה  חייו 

התייחסותו לאנשי שעבדו בסביבתו.
שווה �ריאה.

  
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 

כיו� שחסיד עשיר אתה ל� ו�נה ל� רבי אחר.למרות 

ספור נאה זה העול נוהג בשיטת בעל המאה הוא בעל 

הדעה.

התורה מנסה במ�ות מח�ית הש�ל לז�ו� את גוו המט 

 ת�יפי,שהעול  לשועי והעלוב.ולהבהיר  הדל  של 

וזרוע  מ�וי  זה  לרגליה.רעיו�  מוחלט  מדרס  איננו 

עשיר  יתהלל  אל   " התורה.כגו�  של   הברוכי בשדות 

בעשרו". "כי לא במותו י�ח הכל".

המחי�ות  עני�  הוא  ב�ודש   המרכזיי  המסרי אחד 

הגדול  הכה�  אפילו  ב�ודש.  והמעלות  ,המדרגות, 

מנוע ממגע מתמיד ע ה�ודש "ואל יבוא בכל עת אל 

לכ�  פנימיות.  מעבודות  מורח�  שזר  ה�ודש"..ובודאי 

רעיו� של שויו� ב�ודש זו�� ברור נוס�.

את  מבטאת  הש�ל  מח�ית  במת�  השוה  השותפות 

עבודה  בו  וה�ודש.שיש  המ�דש  של  הגדול  העני� 

ופנייה פרטיי אול עי�רו מתו� עבודת ה�בור."ועשו 

לי מ�דש", היא מ�וה כלל ישראלית שיש בה אחריות 

פרטית לכל אחד מישראל.וכ� הוא היחס הנכו� וה�וד� 

ביחס לעבודה ההמתמדת במ�דש.מתו� �שר ושייכות 

ו�ונו".שלמותו  במ�ותיו  �דשנו  ישראל."אשר  לכלל 

 הכלולי  לכל החל�י היא המ�ור  של ש�ל ה�ודש 

בחובו "מח�ית הש�ל בש�ל ה�ודש".הידיעה הברורה 

תשתית  היא  ה�בור.  כתפילת  תפילה  שאי�  והבהירה 

לכל עבודת בית המ�דש,"במ�הלות רבבות עמ� בית 

ישראל". ע זו י�רתי לי תהלתי יספרו".
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דו"ח שנתי
מאת י�ח� שטיינברג - יו"ר הוועד

כוועד,  לפועלנו  הראשונה  השנה   ,2008 שנת   סיו  ע

 בר�וני למסור דו"ח לתושבי על הפעילויות שנעשו וה

כדל�מ�:

נוער:   .1

בחירת רכז נוער חדש ושמו יהודה אטיאס, אשר פועל   ✓
במר� רב ומב�ע פעילות ענפה ב�רב הנוער.

איוש אב בית למועדו� הנוער, בח�י משרה, כדי לשמר   ✓
את המועדו� ולתחז�ו כראוי.

 שיפו� ואחז�ת סני� בני ע�יבא, כולל הת�נת מזגני  ✓
וסורגי לשמירת הסני�.

כדי  הנוער,  וועדת   ע מלאה  בשותפות  פועל  הועד   ✓
להגביר את הפעילות המבורכת ב�רב הנוער שלנו. 

2.    חינו�:

למוע�ת   הגני בי�  הפעולה  שיתו�  הגברת   � גני� 

בנימי�. כמו כ� �בלנו סיוע לגני   הפועלי במכסות 

מלאות.

בית הספר - העמ�ת שיתו� הפעולה בי� הוועד לבי� 

עזרה  ספרית.  הבית  וההנהגה  הספר  בית  הנהלת 

תו�  הספר,  בבית  התל"ה  תוכנית  והטמעת  בהנעת 

מת� רשת ביטחו� של הועד

ישיבת נר תמיד - הגברת ה�שר בי� הנהלת הישיבה 

לכלל  בישיבה   אירועי בארגו�  ותמיכה  ל�הילה 

היישוב.

ביטחו�:  .3

      הוועד פעל נחר�ות לתגבור התאורה ב�ד ה�פוני של 

היישוב והות�נו 8 פנסי רבי עו�מה. נעשו עבודות 

שדה  את  לשפר  כדי  ההי�פית  הגדר  של  חשיפה 

הראיה.

       הוועד מ�יי ישיבות שוטפות בנושא הביטחו� ע

גורמי ה�בא והמשטרה כדי לשפר את מ�ב הביטחו� 

בישוב וכמו כ� מת�יימות הערכות מ�ב בנושא גדר 

ההפרדה. 

      הות�� שער אל�טרוני, המב�ר את הכניסה לישוב, 

הכולל �ילו כל רכב אשר נכנס ויו�א.

       ה�מנו מער� אבטחה על הפועלי הערביי, אשר 

 מונה 3 כלי רכב שכורי ו �5 שומרי אשר ממומני

.ע"י ה�בלני ובעלי הבתי

במספר  דרסטית  ירידה  חלה  אלו,  פעילויות  לאור        

פרי�ות  סבב   הת�יי לאחרונה   .לבתי הפרי�ות 

נוס�, אול אנו שמחי לבשר שהחוליה נלכדה ע"י 

המשטרה.

       בימי אלו נחת הסכ ע חברת אבטחה חדשה, 

"חברת מי�וד", אשר הינה אחת החברות המובילות 

בתחו אבטחה בישראל.

      כמו כ�, הגענו להסכ ע ראש עירית מודיעי� עילית 

על השתתפות ה�בועה בהו�אות האבטחה.

       שיתו� פעולה מלא ע וועדת ביטחו� והרבש"� כדי 

ל�ד את נושא הביטחו� ו�יו תרגילי של יחידת 

הכוננות בישוב.

 למתנדבי חדש  אזרחי  משמר  �ורס  פתיחת         

מהישוב.  

פיתוח:  .4

 המש� פיתוח הישוב הנעשה ע"י �וות      העובדי

של המזכירות. 

פיתוח הכיכר השנייה שבמרכזה הו�ב אלמנט פסיפס 

ישראל.   �אר נתברכה   בה  המיני שבעת    של 

העבודה נעשתה במסגרת "אומנות ב�הילה" בחסות 

ובשיתו� מתנ"ס בנימי� (ראה פרטי בכתבה).

       נעשו שיפורי בג� הבני ונבנה שביל לעגלות.

ויות��  אשר  הישוב  לרחובות  חדש  שילוט  תוכנ�         

.בימי ה�רובי

במ�ומות  �יבור  שטחי  בפיתוח  המשכנו  כ�  כמו         

שוני בישוב.

בניה:   .5

את   ל�ד ה�לחנו  ממוש�,  משפטי  מאב�  לאחר 

בנית המ�ווה, שבנייתו כבר החלה. 

לפני מספר חודשי נחת הסכ ע חברת "מלט" 

בני  סני�  מעל  ממו�מת  שתהיה  הספריה,  לה�מת 

ע�יבא.

ספורט:  .6

ארגו� אירוע ל"ג בעומר לכלל ילדי הישוב.  ✓
חדרי  בתוכו  יכלול  אשר  ספורט,   אול תכנו�  הוחל   ✓

כושר.

נבנו ביתני במגרש הבייסבול ונעשות עבודות גידור   ✓
במגרש. נרכש �יוד לחוגי הספורט.

תרבות ו�הילה:  .7

 ומבוגרי  לילדי  ומופעי תרבות  פעילויות  ארגו� 

ובכלל זה ערב שירה פתוח לכלל הישוב.

�ודמות, תחילתו   שונה משני היה  יו הע�מאות 

נהנו  הישוב  תושבי  ובהמשכו  חגיגית  בתפילה 

הכרמל  במדרחוב   שהת�ימו  ופעילויות   מדוכני

ובמ�ביל היו הופעות במגרש הספורט.

המש� �יו מערכת חוגי ענפה ומגוונת.

לתושבי   ""מפגשי מועדו�   הו� שחלפה  בשנה 

 חברי  50 מעל  אליו  שה�טרפו   הוותי�י היישוב 

 ,שמשתתפי במגוו� רחב של פעילויות, כגו�: שעורי

טיולי, תמיכה לבית הספר ולספריה של היישוב.

עלו�  של  גיליונות   9 לאור  י�או  שחלפה  בשנה 

כתבות  של  רחב  מגוו�   ע  וכול  ""חדשמונאי

שנכתבו ע"י תושבי היישוב. ל�ראת יו הע�מאות 

י�א לאור גיליו� מיוחד וחגיגי .

דור המש�:  .8

לאיתור  בנימי�  מוע�ת  מול  נמר�ת  בפעילות  הוחל 

שטחי �ר�ע לבניה, וזאת כמטרה לעודד בניה לזוגות 

�עירי, המעונייני לגור בישוב
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דואר:  .9

סוכ ע חב� דואר ישראל על הפרדת תאי חלו�ה של 

יועברו   וגני מודיעי�. בימי ה�רובי רמת מודיעי� 

תיבות הדואר של גני מודיעי� לשכונת גני מודיעי�

 ,הוחלט בוועד לתגבר ולשפר השירות הנית� לתושבי

 רשו דואר  חלו�ת  ה�הל,  �בלת  שעות  הורחבו 

מתב�עת כל יו בשעות הבו�ר ,בי� 10:30 ו� 11:30, 

20:00.(פרט  עד   18:00 השעות  בי�  הערב  ובשעות 

(�ליו ד

איכות הסביבה           .10

בשימוש  הנמ�א   ב�בו�י למחזור  מת��  רכישת 

.כבר מספר חודשי

בו�עו שיפורי במראה של מרכז המסחרי בשיתו� 

חברת רמת מודיעי� הכולל הת�נת עמודי לשמירה 

על גג המבנה מפני פגיעת משאיות.

 �ממשיכי בבי�וע הדברת היתושי במהל� כל ה�י

בואדיות, וב�רבת הסביבה.

כל הפעילויות המפורטות לעיל נעשו בשיתו� פעולה 

רוב�  הת�בלו  החלטות  הועד.  חברי  כל  של  מלא 

ככול� פה אחד, למעט מ�רי מעטי של התנגדות 

חבר ועד אחד.

אי� ספ� שזה מראה על שיתו� פעולה ועל הר�ו� של 

כולנו ל�ד את הישוב.

חברי  ולכל  הוועד  חברי  לכל  להודות  מב�ש  הנני 

הוועדות השונות על פעילות� ההתנדבותיות.

המזכירות  עובדי  לכל  להודות  מב�ש  הנני  כ�,  כמו 

והאחז�ה, ברשות מר מוטי רוזיליו , לרכזת ה�הילה 

אטיאס,  יהודה  מר  הנוער  לרכז  הרטמ�  בריינה   �גב

.לרבש"� מר זרובבל שרעבי ולכל שאר העובדי

למע� שגשוגו של  עשייה  לע�מנו המש�  הנני מאחל 

היישוב.

 מאת יונינה סימו�

יזמה  ספרית  הבית   ההורי הנהגת  השנה,  מתחילת 

במטרה  בממ"ד,  והתנדבות  חסד  של  פעילויות  מספר 

חוויתי  באופ�   התלמידי ב�רב  אלו   ערכי להטמיע 

ב�ורות  עוגיות  הכינו  הספר  בית  ילדי  בחנוכה,  ומהנה. 

שונות ו�ישטו אות� ע הורי מתנדבי. חל� מהכתות 

 �ג הכינו �ישוטי לתליה ע סמלי החג. ילדי כתות ו

יו ל�שישי בפתח�ת�וה. ש ה שרו  נסעו למרכזי 

 ור�דו ע ה�שישי והביאו לה את מה ששאר הילדי

הכינו. הבי�ור (שאירגנו  גב� נחמה ברייטברט וגב� נאוה 

נהנו.  מאוד  הדורות  שני  רבה.  בברכה  הת�בל  גלבנד) 

חשוב ל�יי� שהילדי �יבלו הכנה למפגש כ� שהרגישו 

יותר בנח כשה היגיעו.

הנושא  את  להדגיש  כמה  עד  התלבטנו  המלחמה,  בזמ� 

ע התלמידי, במיוחד ה�עירי. הרגשנו שבית הספר 

 ע"פ הנחיות של משרד החינו� עשה את הדברי הנכוני

 במינו� הנכו�. א� ג אנו ר�ינו לעשות משהו. בתיאו

חבילות  שמארגנת  הישוב  תושבת  גילאור,  שירה   ע

 מכתבי לכתוב   מהילדי בי�שנו  בשטח,   לחיילי

לחיילי. �יבלנו כ� 300 מכתבי שהוכנסו ל�ופסאות 

 ילדי  .מרגשי מאוד  היו   המכתבי הו�יאה.  שהיא 

 כתבו כמה שה מאריכי את החיילי ושבזכות ה

מסוגלי לישו� בלילות. ה כתבו לה תפילות והזהירו 

שלנו   שהחיילי  יודעי אנו   .ע�מ על  לשמור   אות

�יבלו את המסרי בהתרגשות ובהו�רה.

בהתנדבות  שמרטפיות  תוכנית  מתחילה  אלו   בימי

של בנות כתה ה�. הבנות תכנסנה לבתי ע מספר רב 

 ילדי �טני בכדי לעזור להורי פע או פעמיי של 

הדרכה  �יבלו  הבנות  זו,  התחלה  ל�ראת   ג בשבוע. 

 ורעיונות מה לעשות ע הילדי. הבנות תהיינה בבית ע

 ההורי (לא לבד ולא ע תינו�ות �טני). אנו בטוחי

 ותור חשוב  חל�  תהווה  נוכחות�  שעברה,  שנה  שכמו 

לחיי אות� המשפחות.

יש תוכניות נוספות שעומדות על הפר� בת�ופה ה�רובה. 

של   הגימלאי מועדו�  בי�   מפגשי מספר   מתוכנני

 הישוב לבי� כתות א� וב�. מניסיוננו, מפגשי אלו תורמי

 .המו� לשני ה�דדי

לכבוד פורי, השנה ילדי בית הספר יכינו משלוחי מנות 

 בבתי  חיי שעדיי�  �טי�  גוש  למפוני  בני��,  לביה"ס 

 זמניי ללא פתרונות מהממשלה. אנו לא שוכחי אות

דר�  בכל   ולתמו� בה  ידיי  לה להחזי�   וממשיכי

של  לנושא  הערכה  תופיעה  זו  משנה  בנוס�,  אפשרית. 

כולל  הגבוהות,  הכתות  של  בתעודות  והתנדבות  חסד 

ג הנושא של משמרת זה"ב. א יש לכ עוד רעיונות, 

 נשמח לשמוע מכ!  בתפילה שילדינו יגדלו להיות אנשי

תורמי ופעילי ב�הילה. 

מהנדס בניי�

עור� תוכניות הגשה למוע�ה
תוספות בנייה,

�בלת היתרי� ועוד...

נא לי�ור �שר בטל�: 0506235432

ÌÈÈ·ÈË˜¯Ë‡ ÌÈ¯ÈÁÓ
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מאת בריינה הרטמ� -רכזת ה�הילה
 ובחדשי ותוססת  פעילה  �הילה  שלנו  ה�הילה 

האחרוני היינו עסו�י בכמה פעילויות יפות מאוד. 
פרוי�ט  על  העבודה  את  התחלנו   החגי  סיו  ע
"אומנות ב�הילה", השנייה בסדרה של עבודות פסיפס. 
פרוי�טי של "אומנות ב�הילה" שכוללות �ביעת ארוני 
בז� וכדי עד לפסלי אנושיי (ראו את הכניסה לכפר 
אורני!) ועוד, מת�יימות כבר כמה שני טובות ביישובי 

של  התרבות  מחל�ת  של   ת��יבית  בתמיכה  המוע�ה, 
ה�הילה  גיבוש  היא   הפרוי�טי מטרת  בנימי�.  מתנ"ס 
 מסוי  במ�ו שיו�ב  מרכזי  אומנות  פרוי�ט  סביב 
שב�ענו  הראשונה  העבודה  בישוב.  מ�ומות  בכמה  או 
 "בישוב שלנו לפני כמה שני הייתה השלט "חשמונאי
כשלושה  עליו ארכה  לישוב. השנייה, שהעבודה  בכניסה 
חדשי, וזה עתה סיימנו אותה, היא האלמנט של שבעת 
בשבט,  בט"ו  ומו�לחת,  טובה  בשעה  שהו�ב,   המיני
תגובות  את  לתאר  אפשר  אי  הישוב.  של  השנייה  בכיכר 

ההתפעלות מתושבי הישוב שעברו ליד הכיכר 
באותו יו! הי�ירה הזאת לא הייתה יו�את אל 
והיוזמה של חוי פלדמ�,  הפועל בלי ההנחייה 
�ר� רי��מ�, תמר סומר ושושנה אבל, שתרמו 
את זמנ� וכשרונ� לה�לחת הפרוי�ט. כמו כ�, 
של   תושבי הרבה  ע�מה  בעבודה  חל�  נטלו 
לעבוד.  והבו�ר  הערב  בשעות  שהגיעו  הישוב 
אז  מי שהשתת�  כל  על  יודעת  לא  בודאי  אני 
לפספס  בלי  השמות  כל  את   לרשו אוכל  לא 
 התושבי  לאות מודה   אני  אבל  מישהו 
ואני בטוחה שאת נהנית מהעשייה ועכשיו 
עוד  ל�ור  להמשי�   מ�ווי אנו  מהתו�אה! 
 י�ירות אומנות כאלו ולמי שיש רעיונות, את

מוזמני לה�יע!
במו�"ש חנוכה ועדת תרבות הביאה את המופע 

"נויה יו�את מהכלי�" שזכה לה�לחה רבה.

 ר� גמרנו ל�חו� ולהנות מהחג ומ�אנו את ע�מנו בתו� 
מלחמה. פה אנשי פשוט חפשו איפה לעזור ולא אכזבו 
אותנו כשי�אנו לכל מיני "מב�עי". פעמיי הזמנו את 
לחיילי�  מכתבי�  ולכתוב  למועדו�  לבוא  הישוב  ילדי 
שכתבו   הראשוני  המכתבי את  הדרו�.  ולתושבי 
ארגו�   ע שעובדת  גילאור,  שירה   �לגב מסרנו   לחיילי
בש "חבילה מהבית" ששולחת חבילות לחיילי. הארגו� 
את  ב�שנו  לכ�,  המלחמה,  בזמ�  הפעילות  את  הגביר 
 המכתבי ותרומות של דברי הגיינה וממת�י שתושבי
ספ�ו בשפע והכל נמסר לשירה לטובת החבילות. כשבוע 
 אחרי זה שמעו� תורג�מ� פרס י�יאה לבתי חולי
כדי לב�ר חיילי פ�ועי וג בי�ור בשדרות ושוב 
 התגייסנו כדי לסייע לו במכתבי ובמו�רי. ע
שמעו� י�או עוד תושבי הישוב שהתחז�ו והתרגשו 
מהנסיעה. לאה מדעי ויונה כתריאל רכזו תרומות 
של שמיכות, תנורי, �ע�ועי ועוד, עבור תושבי 
במהל�   היפי  מהמב�עי אחד  עוד  הדרו�. 
לחמניות  ואפיית  חלה  הפרשת  היה  המלחמה 
היה  הלחמניות  לאיסו�  המו�ד  בעזה.  לחיילי� 
מכמות  התפעלה  שפשוט  סטיבול,  דונה   �גב א�ל 
הלחמניות  שהגיעו לביתה ועל הריח של הלחמניות 
למחרת  בבו�ר   מו�ד לדבר!  מה  אי�  הטריות 
(ערב שבת) אספה את הלחמניות גב� אסתר בכר, 
שלה,  לאוטו  הכל  את  להכניס  ה�ליחה  שב�ושי 
אשכול.  ברמת  האיסו�  לנ�ודת  אות�  והסיעה 
וחל�ו  ה�באית  הרבנות  אנשי  אות�  אספו   מש
אות� לחיילי בחזית. יוזמת המב�ע הזה הייתה אישה 
 בש לילי הורבי� מירושלי והשתתפו בו הרבה ישובי
באזור ירושלי. היא דאגה לשלוח לנו אחר כ� תמונות 
של חיילי ע הלחמניות. היה מאוד מרגש. ממש תודה 
לעזרה.   הב�שות  לכל  ונענו  שתרמו  ה�הילה  אנשי  לכל 
"�וני�  ביריד  המלחמה  אחרי   ג המשיכה  הנתינה 
 מהדרו  סוחרי שהזמינו  הנוער,  יוזמת  באהבה", 
למכור פה בישוב ובאותו זמ� ארחו ילדי מני�� לאחה"� 
של כי�. תודה ג לרב פלטי גרנות וישיבת נר תמיד שנתנו 
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להשתמש בבית המדרש לטובת האירוע.
מחברת  מחזור  סדנת  הבאנו  שבט,  ר"ח  בערב 
פעילות  הייתה  זאת   .וילדי  להורי  ""אי�טרובלי
 מדהימה וחבל מאוד שלא באו יותר אנשי! ג מבוגרי

נהנו!

מסיבה לכבוד החג באול של  בליל ט"ו בשבט, נערכה 
ה�ליד�   ע ב�בור  שירה  שכללה  הרימו�,  הכנסת  בית 
 ,המוכשר, �ליל ביר�. בערב הזה הוש�עו מאמ�י רבי
במיוחד ע"י חברנו יע�ב ב� דרור, שדאג לכל פרט. תודה 
 .לגידי �ייזר ולרויטל פול� ודנה ניאזוב על ע�וב המ�ו

 .שוב, חבל לנו שלא הגיעו יותר תושבי
נית�  יותר"   מגיעי לא  "למה  של  בסוגייה 
לדו� בלי סו�. יש שהיו עסו�י, יש �הילות 
מסיבות   לע�מ לארג�  שבחרו  בישוב 
 אות מעניי�  שלא  או  ששכחו  כאלו  ויש 
הפעילויות האלו. יש לנו ועדת תרבות ואנחנו 
משתדלי להביא לכ תכניות איכותיות, לא 
שבעיר  ספ�  אי�  מינימלית.  בגבייה  זולות, 
 הפרסו אולי  יותר.  הרבה   משלמי  היית
גדולה  תזכורת  �רי�  אולי  או  מספי�  לא 
במ�ו מרכזי. הייתי רו�ה לשמוע מכ מה 
נראה לכ. לטלפ� לכל הישוב ��ת �שה כבר 
להיות  יתנדבו  אלא א אנשי מכל �הילה 
יכול  אס�א�אס  מערכת  לכ�.   אחראי
להיות או לוח אל�טרוני בכניסה לישוב? מה 

?דעתכ
לילדי יש מדי פע ה�גה או פעילות. ועדת תרבות כבר 
התחילה לדבר על יו הע�מאות ואנחנו אוספי רעיונות 
וה�עות מחיר לכל מיני דברי שתשמעו עליה בהמש� 

אחרי שנגבש את התכנית.
ביו הזיכרו� בשנה שעברה ה�מנו פינת הנ�חה מרגשת 
לחללי מערכות ישראל ו�רבנות הטרור לזכר של �רובי 
משפחה של תושבי שנפלו. אני מזכירה לכל תושב שלא 
שעבר  למי  או  שעברה  בשנה  תמונה  לנו  לשלוח  הספי� 
לעשות  נית�  תמונה,  להוסי�  ורו�ה  השנה  בישוב  לגור 
לסרי�ה  תמונות  לי  למסור  כבר  אפשר  השנה.   ג זאת 
אנחנו  השנה  האחרו�.  לרגע  לחכות  לא  ועדי�  והגדלה 
מתכווני לשלוח את התמונות למסגור אחרי פורי אז 

כדאי להזדרז.

אסתי  ג�  במבנה  ב�הילה"  "אומנות  פרוי�ט   סיו  ע
גימלאי  של   ""מפגשי מועדו�  חברי  ייכנסו  לשעבר, 
 .ש  שלה הפעילות  את  להמשי�  כדי  למבנה  הישוב 
מדור  של  סבסוד  בעזרת   חדשי כסאות  נ�נו  כבר 
 ה�הילה של מתנ"ס בנימי�. באותו מבנה אנחנו מ�ווי
 ה�הריי אחר  לשעות  משח�יה   לה�י
של   ת��יבי בעזרת   ג  -  �טני  לילדי

מדור ה�הילה.
 החוגי שמערכת  הרגשה  יש  חוגי�: 
תוכנית  שהכנסת  מוב�  השנה.  "ה�טמ�מה" 
מספר  על  השפיע  השנה  לביה"ס  התל"ה 
המשתתפי בחוגי של הישוב אחה"�. לכ�, 

 .בחרתי להתמ�ד בחוגי היותר מבו�שי
ה  הוא  השנה  חוג  לביטול  האחרו�  המועד 
ש�וי�  כפי  זה),  חודש   �(סו לפברואר   28  �
נוכל  לא  זה  תארי�  אחרי  חוגי�.  בחוברת 
להחזיר כספי� או לבטל חיובי�. יש להודיע 
שולחי�  את�  א�  חוג.  ביטול  על  בכתב  לי 
שזה  לוודא  נא  אל�טרוני  דואר  דר�  זה  את 
דר�  או  דר� המענה ה�ולי  חוגי�  ביטול  אי�  הת�בל. 

נירה.
 - מיו  ימי  3 אני כבר מזכירה שחופשת פורי� היא 
ט"ו  רביעי,   יו עד  אסתר)  (תענית   9.3 אדר,  י"ג  שני, 

.(אדר, 11.3 (כולל שוש� פורי
"פעילה"  ה�גה   ,5.3 אדר,   �ט חמישי,   ביו ב�רוב!  
"גלגולי המגילה"  של אס� אלברשטיי� (מ"מי� פטל") 

לגילאי ג� - גיל 9.  פרסו מפורט בהמש�.
סדרס  לאה  המר�ידה   ב�שתכ לפי  ונערות!   לנשי� 
מיני  בכל  ת�וה  פרשת  במו�"ש  אתכ�  להר�יד  חוזרת 
בביה"כ  יפה  ע"ש  השמחות   באול  !כייפי  רי�ודי
רמת מודיעי ע"ש גלנווד. בשעה 20:15.  פרסו על ד� 
 נפרד  בעיתו� זה. אני ממלי�ה להגיע לא ר� ע נעליי

נוחות אבל ג ע בגדי �לי ולא חמי מדי! 
במשרד:  או   057�7523961 הנייד:  �שר:   לי�ירת 

9761493 שלוחה 4
שיהיה לנו חודש שמח ומלא בבשורות טובות!
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,הורי י�רי

ועדת שפה של ההנהגה הבית ספרית ו�וות בי"ס הממ"ד 

הדיבור  חשיבות  בנושא  חשובה  בתוכנית   היו פתח 

מדלי�".  זה  "עברית  התוכנית:   ש העברית.  בשפה 

המטרה של התוכנית היא להפו� את בית הספר למרחב 

שבו השפה המדוברת היא השפה העברית בלבד.

של  בחוויה  מבור�   חשמונאי יישוב  לכולנו,  כידוע 

 "�יבו� גלויות" וכולנו מ�בלי בברכה את כל העולי

שבחרו ל�יי את מ�וות יישוב האר�. בנוס� למ�ווה 

 ילדי העולי ללמד את  לכולנו את המחוייבות  יש  זו, 

להיות דוברי עברית שותפת בשל סיבות שונות:

בלשו�  לדבר  זוכה  להיות  כדי  אידיאולוגית:  סיבה 

 ע של  לשפה  ולהתחבר  שלנו   יו  היו בחיי  ה�ודש 

ישראל, תורת ישראל ואר� ישראל.

 להתא�ל לילדינו  לאפשר  כדי  פר�טית:  סיבה 

לחברה ולתרבות הישראלית ולתת לה את המיומנות 

 שה �ריכי כדי לה�ליח מבחינה א�דמית בלימודי

ובחייה המ��ועיי בעתיד.

בריאה  חברתית  אוירה  לי�ור  כדי  חברתית:  סיבה 

ומגובשת ע אחדות ואהבת הזולת.

ותזכה   שת�ד פעילויות  של  מגוו�  תכלול  התוכנית 

כ�  וכמו  בלבד,  עברית  לדבר   מאמ� על   העולי את 

את ה"�ברי" על תמיכת, עידוד ומאמ� בשיפור 

הגיבוש החברתי בכל כתה וכתה.

אנחנו פוני אליכ, ההורי, לעודד את ילדיכ ולתמו� 

בה במאמ�, וכמו כ� לשמש כדוגמא לילדיכ בזה 

ש"א�לנו מדברי ר� עברית" בתו� כותלי בית הספר 

- כדי להבטיח את ה�לחתה של תוכנית זו.

בתודה,

ועדת שפה של ההנהגה הבית ספרית

ההנהגה הבית ספרית

דוד אביטל, מנהל בית הספר

 Note: If you don�t understand this letter, please

 send an email to emtur3@hotmail.com for an

English translation.

מאת דוד אביטל 

חנוכה.  מחופשת  שחזרנו  לפני  עוד  נפתחה  המלחמה 

שזוהי  יהודית  ובגבורה  בגבורה  עס�נו  חנוכה  לפני 

זה  הוא  הגיבור  שבה  הגו�,  גבורת  על  הרוח  גבורת 

 עוס�י הרינו  שחזרנו,  אי�  וכ�,  י�רו.  את  שכובש 

אישי  יחס  י�  תורה  ת�   ערכי (ע�  עתי"ד  יומ�  בנושא. 

לנו  משמש   �  יו מידי   לומדי אנו  אותו   � דעת)   ד� 

 מסגרת לעסו� בנושאי א�טואליי אלו של החייבי

ל�את למלחמה: כי�ד מחז�י את הע לפני הי�יאה 

למלחמה וכמוב� הביטחו� בה�. כל אלו עזרו לנו לפתח 

חוס� נפשי להתמודדות בדיו� בזמ� זה.

בשיעורי מפתח הל"ב עס�נו בכתיבת תפילות, משאלות 

בלשו�   כותבי  כשהילדי המלחמה  בע�בות  ות�וות 

 "התפילה "ברו� אתה ה� שתחזיר את חיילינו בריאי

.""שתשמור על תושבי הדרו

תלמידי ביה"ס כתבו מכתבי לחיילי שנוספו לחבילות 

לחיילי שאורגנו ע"י שירה גילאור.

שהתארחו   הדרו תלמידי  התארחו  השונות  בכיתות 

שולבו   התלמידי  .בחשמונאי משפחה  �רובי  א�ל 

עשרה  ט�ס  בהכנת  וא�  שהיו   ובט�סי  ,בלימודי

בטבת.

כחודש  ה�רוב  החודש  נ�בע   ההורי הנהגת  בשיתו� 

העברית וזאת כדי לעודד את השימוש בשפה ב�רב דוברי 

וכ� להעלות את המודעות והחשיבות   האנגלית הרבי

 של השפה העברית תו� הרחבת אומר המילי ה�יי

.ולמידת ביטוי וניבי חדשי לכלל התלמידי

 ההורי דאגו להפתיע את התלמידי ואת �וות המורי

ובאו בחסות הלילה ל�שט את ביה"ס בבלוני וכרזות 

כמו: "עברית זה מדלי�", " עברית זה הכי, אחי" 

הילדי �פו בה�גה של שח�� על דמותו של  אליעזר ב� 

יהודה. לאחר מכ� הייתה תחרות בי� הכיתות על כתיבת 

כרזה, סיסמא וה�גה על השפה העברית. בנוס� תכננו 

ועוד   הנוא תחרות  שבוע,  כל  לשונית  חידה   ההורי

ראיונות שטר נית� לחשו�.

בסיטוא�יות  בהומור  שימוש  בנושא   הורי ערב 

חינוכיות, שהועבר ע"י פרופ� לנדאו - יסעור נחל ה�לחה 

�וות  ואנשי   הורי  200 ל�  �רוב  הגיעו  כאשר  רבה 

 ביה"ס. המר�ה נת� ע�רונות חינוכיי אות נית� לייש

 הילדי גיל  לסיטוא�יה,   בהתא  חינוכיי  במ�בי

והערכי על פיה הבית מתנהל. בזמ� שההורי נהנו, 

התגלגלו הילדי מ�חו� במופע של דוד הח�יי�. 

ז� שבט תשס"ט
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תשסד"בס ט"שבט

היקר דאתראלמורנו מרא

אורבהרב א"שליטאיתמר

היקרהל ביתניצהרבנית בני כולכל

היקר בנכ נישואי לרגל

אורי סטרוקעי"ננפתלי 'תחירחלי

בישראל נאמ בית להקי הצעיר הזוג יזכה
נחת רב מה לרוות את וזכו

חשמונאי תושבי משפחת

�מאת שמואל בלי

יש  על ה�מת הפרוי�ט,  לדווח   לכ כפי שהבטחתי 

ראה  בשטח,  העבודות  התחילו  טובות,  בשורות  לי 

�ילו מ�"ב. 

מתוכנ� השלמת הפרוי�ט 

ל�ראת סו� שנת .2009

כדי  כס�  לנו  חסר  עדי� 

 להשלי כל העבודות, א

את/ה מעוניי� לתרו, נא 

להת�שר אלי לטלפו�:

.054�440�1067 

Shmuel Blitz
As I promised few months ago to keep you 
informed about our project, the mikveh is moving 
ahead

You can see in the 
attached picture the 
beginning of the work.
But still we need more 
money to finish in by 
the end of 2009
IF you want to 
contribute, please call 
me at any time
to: 054-440-1067
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גמ"ח תיוו�
רהיטי� יד שנייה

מאת �יונה שרוני

יש! יש! יש! יש לנו בית ...
מועדו� מפגשי שפועל בימי שני במועדו� הנוער יעבור 
אי"ה למ�ומו החדש (ג� אסתר לשעבר - הרב תכליתי 

 לשעבר). זמ� רב חיכינו לו והנה סו�, סו� הגענו ג
לזאת.

על פתיחת המועדו�, ימי ושעות פתיחה תבוא הודעה.
 אנו מעונייני לפתוח אותו בשעות הערב למפגשי

חברתיי כגו�: לימוד ב�וותא (למי שמעוניי�), פתרו� 
 ,תשב�י, שיחת רעי, החלפת דעות, �ריאת ספרי

משח�י �ופסה שוני  כמו שחמט, ברידג�, דמ�א, רמי.
 תושבי מוזמני ל�חת חל� פעיל ג א לא לומדי

איתנו בימי שני.
ואשר  בשימוש   שאינ  ,שוני  ספרי ל�בל  נשמח 
של   וספרי יהדות  בנושאי   ספרי כגו�  לנו   מתאימי

ספרות טובה.
.שתייה �רה/חמה תעמוד לרשות הבאי

המועדו�  חברי  ל�ורכי   בהתא המועדו�  את  נפתח 
ולתושבי שיר�ו ל�חת חל� אתנו.

תודה לרפי חתוכה על השעורי המאלפי . מספר חברי 
המועדו� גדל מידי שבוע - חבר מביא חבר.

שטיינברג  לי�ח�  להודות   רו�י כולנו  זו  בהזדמנות 
�שוב  היה  לתפ�יד  היכנסו  מרגע  אשר  הוועד,  יו"ר   -

ל�ורכי התושבי מגיל 50+.
אנו מודי למוטי רוזיליו, מזכיר היישוב, על הה�שבה, 

על רכישת �יוד למועדו� החדש.
וליע�ב טאוב שדאגו ל�ייד את  לחברי הועד רפי ברזני 
לנגד  שראו  הוועד  חברי  ולכל  שולחנות   ע המועדו� 
תבוא  הרשימה   ,  �רכי עוד  (ויש  �רכינו  את   עיניה

.(בהמשכי
ועזרתה  עבודתה  על  חשבונות,  מנהלת  לנירה,  תודה 

לניהול כספי המועדו�.
תודה לנאוה כה� שתמיד מוכנה לעזור לנו בכל נושא.

תודה לבריינה הרטמ�, רכזת תרבות, שדאגה לנו מתחילת 
הדר� ל�בל את מועדו� הנוער לשיעורי חברי המועדו�.

 ברבי כולנו  שישמע  שדואגת  טאניס  לשרה  תודה 
ומפרסמת כתבות על הנעשה במועדו�.

תזכורת:
שעת ספריה מת�יימת כל יו� שלישי לכתות ג�, א� וב� 

בי� השעות 15:45 עד 16:45

.�הילדי� שמגיעי� מ�בלי� ��ופר מומל
נילי  גב�  המועדו�:  חברות  ע"י  מת�יימי�  המפגשי� 

ארז, חביבה חתוכה ו�יונה שרוני.

From Chavi Feldman

Most of you have now seen the mosaic structure 

that has been erected by the second �kikar� in our 

yishuv.  It was an idea that was thought up a while 

ago by myself, along with Karen Richman and 

Shoshana Abell.
 After having done the Chashmonaim sign at 

the entrance of the yishuv several years ago, we 

thought another community�oriented mosaic 

project would be a fun way to get people together 

and get those creative juices flowing.  As the 

yishuv was expanding and putting in all the 

landscaping, we knew that the second �kikar� was 

an ideal spot to put something colorful, creative 

and meaningful.  There were many ideas for a 

theme, but in the end, we all voted for the theme 

of the "shivat haminim".  They not only represent 

the colorful bounty that our country has to offer, 
but also happen to be the names of many of our 

streets.
The method of working mosaics is rather a simple 

one.  First and foremost, Shoshana and I sat 

down and discussed colors.  Instead of relying 

on donations, we had a generous budget from 

Mate Binyamin and went tile shopping in Tel 

Aviv.  Once we picked up the tiles, good quality 

tile cutters and some wood glue and varnish, we 

were good to go.  The wood we used was fairly 

thick and was treated with a varnish that would 

protect it against the elements � mostly rain.  Then 

I transferred the drawing onto all 7 boards and 

made sure that they lined up properly.  With a 

combination of breaking tiles with hammers into 

random shapes, we also used the tile cutters.  With 

some experience, the tile cutter can be used to cut 

a piece of ceramic into almost any shape that you 

want.

נא לי�ור �שר ע� מרי� אריאלי
טל�: �9798782  08

אנחנו נתוו� בי� המעונייני� 
למכור או למסור רהיטי� לבי� 

אלו המעונייני� ל�נות או ל�בל
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It�s not easy and those who worked with the 

tile cutters can attest to all the calluses that we 

accumulated in the collective palms of our hands, 
but if you take a walk around the "kikar" you 

can see some of the very talented people we had 

working on the 

rimon seeds and 

the grapes, the 

leaves from the 

rimon tree, the 

leaves and olives 

on the olive 

tree, the bees� 
wings and many 

others.  Each 

piece was slowly 

and carefully 

nipped until it 

took on a specific 

shape.  With the 

help of Shoshana�s professional tile cutter, we 

were able to cut both narrow and thick strips of 

tile that created the wording in each panel and the 

"kotel" wall.  Without that machine, we would not 

have been able to create such an effect.  As far as 

the rest of the work, it�s good to think of mosaics 

as both color�
b y � n u m b e r 

and a billion 

piece puzzle.  
Working area 

by area, color 

by color, the 

goal was to try 

and fill in a 

designated area 

as tightly and 

as accurately as 

possible, leaving 

the least amount 

of space in 

between pieces, 
but just enough space for some grout to fill.  Too 

much space between tiles would yeild a weaker 

mosaic, too little space wouldn�t give room for 

the grout to sink in and take hold.
Once all the panels were finished, we got to 

grouting.  Once you begin grouting, you can�t 
take a break until the process is completed.  Even 

with all of our experience, we learned new things 

about grout and how it works on different tiles.  
As a result, we mixed two different batches of 

grout with different consistencies for each panel, 
We worked in groups of four or five to smooth the 

grout into the panel and clean it off and the same 

time.  The grouting took about

8 hours total, divided over three sessions.
It was an amazing 

thing � both for myself, 
as the artist, and for 

everyone who worked 

on the panels � to see 

the work emerge.  
From pen scratchings 

on a piece of paper 

to sections of colored 

tiles glued onto specific 

areas, to whole panels 

covered with bits and 

pieces of broken tile to 

the final grouted piece 

when the entire picture 

was pulled together as a whole.  The process was 

slow, and sometimes painful (Thank you Bryna 

for all the BandAids!!!) but immensely satisfying.  
What started out as an idea has come to fruition 

and now we, as a community, can drive or walk 

around our "kikar" 
and know that we had 

a hand in making it 

stand out as a creative 

expression of what 

the "shivat haminim" 
mean to us and to our 

country.
We can only hope that 

those who didn�t get a 

chance to participate 

in this amazing project 

will want to join us for 

the next one.  Although 

we need a little break 

right now, there will 

be a next one!
Thank you again to those who generously gave 

of their time and creativity to make our yishuv a 

beautiful place.  A special thanks to my partners 

in crime, Karen Richman, Shoshana Abell and to 

Tamar Somer.  Another special thanks to Bryna 

for making it all possible!  I can only hope that we 

can all work together again on the next project.
 It was truly a pleasure!

הערה: הכתבה תופ� בעברית בגיליו� הבא
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מאת ד"ר שרה טאניס

נית� פרס עובד מ�טיי�  על פי החלטת חברי הוועד, 

חמדא�,  ריאד   למר  1000 ש"ח  של  כספי  מענ�   ע

 השומר שמ�בל אותנו כל פע

שנכנסי ליישוב.

ריאד, הוא ב� 39, נשוי לגולדה 

נולד  הוא   .ילדי לשני  ואב 

.בגליל בכפר על יד כפר ורדי

שומר  בתפ�יד  נמ�א  הוא 

כ�  לפני   ,  שני  4 כבר  ביישוב 

.עבד במ�פה יריחו, כ� 5 שני

ריאד עבר �ורסי והשתלמויות 

בנושא ביטחו� ושמירה.

חיסוני נגד כלבת יינתנו במזכירות היישוב ביו� 

שני 2 מר�  2009  בי� השעות 18:00�17:00 

 יש להביא את הכלב כשהוא מוחז� היטב בר�ועה. 

חתול יש להביא באופ� שאינו מאפשר לו לנוע באופ� 

חופשי, כגו� בכלוב נישא וכדומה.

החיסו� והרישיו� נתנו ר� כנגד ה�גת �בלה המאשרת 

את תשלו האגרה למוע�ה באמ�עות בנ� הדואר.
 

גובה האגרה מ� 01�09�08: 
כלב: 126 ש"ח פלוס 63 ש"ח למי�רו���יפ

 סה"כ 189 ש"ח 
neutered cat 12 shk  חתול: 25   ש"ח

מי שטר �יבל הודעה מ� המוע�ה יכול ל�בל שובר 

מוכ� מנאוה כה� במזכירות היישוב או להשתמש 

בשובר תשלו של בנ� הדואר.

את התשלו� יש לערו� לזכות: 

מחל�ת התברואה - מוע�ה אזורית מטה בנימי�, 

מס� חשבו�: 5�31050�7.

 

ד"ר אפרי �ר�
וטרינר המוע�ה

טל. המשרד במוע�ה: 02�9977209

 
Rabies Vaccinations for dogs/cats will be given 
in Hashmonaim, IY"H,
on Monday, March 2, at the Mazkirut between 
5:00 - 6:00 p.m.
 The vaccination and license will be given upon 
presenting the receipt for 
your advance payment to the Moetzah via 
postal bank. 
  Vaccination & license fee schedule: 
   Dog    NIS 126 (neutered dog - NIS 44)  
plus    NIS  63  micro-chip, injected once,      
after the rabies vaccination.     
    Total:   NIS189
     Cat -    NIS 25   (neutered cat 12 NIS)  
 Please bring your dog under proper leash 
restraint and muzzle. Cats should be 
constrained appropriately, such as in a carrying 
cage.
If you have not received a reminder from the 
Moetzah, you may obtain one from Navah 
Cohen in the Mazkirut or use a blank postal-
bank 'shovar' . Payment should be made to:
Mahleket Tavruah, Moetzah Aizorit Mate 
Benyamin, account # 5-31050-7. 
    
Dr. Ephraim Keren
Moetzah Veterinarian  cellular phone: 0525 
666246
Moetzah office phone number: (02)9977209
 

מר   ,�מהרבש" שמ�בל  התמיכה  את  מ�יי�  הוא 

זרובבל שרעבי ומהסג� דרור באסל.

 ,התושבי את  לראות  שמח  הוא 

של  והאימו�  עליו    אי� שסומכי

התושבי על עבודתו.

הוא מ�יי� לטובה את היחס שהוא 

מרגיש  הוא  לכ�    ,מכול מ�בל 

כב� של היישוב

השאיפות שלו ה� להמשי� לתפ�ד 

לטובת  ונאמנה  טובה  הכי  ב�ורה 

.תושבי חשמונאי

אנחנו מאחלי לריאד ה�לחה בעבודתו. 
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פרי�ת דלתות,
הת�נת מנעולי� ומפתחות חכמי�

�ילינדרי� -  KABA, מולטילו� ומ�ודדי�

נא לפנות ל�אורי �רמני�ר
טל� נייד: 054 8199017

בפ�ס לטל�: 08�9262629
בדואר אל�טרוני

door migunim@012.net.il 

פתרונות בתחו� החשמל -
רישיו� מס� 028531

493 :מס� המ�ביעי
3 :�ולות פסולי

490 :�ולות כשרי

ש� המפלגה       מס� �ולות  %

  0,41 מפ� עבודה       2  

 16,53 הבית היהודי       81  

2,04 יהדות התורה       10   

0,61 התנועה הירו�ה        3  

26,33 האיחוד הלאומי        129  

0,20 �דימה                      1  

0,61 ישראל ביתנו        3     

הליכוד�אח"י        187               38,16

0,20                  1                            �מר

 0,61               3         הירו�י

ש"ס                       70               14,29

21 מפלגות לא �בלו א� �ול אחד.

 כולנו ע ת�ווה שחברי הכנסת שנבחרו יעשו את עבודת

ב�ורה יותר נאמנה למדינת ישראל ולע ישראל.

שנזכה להנהגה של יושר וכבוד

מאת עוטיה הולנדר - מדריכת ה�ורס
 במת"� (מדרשה תורנית לנשי) מארגני כבר מספר שני

תכנית לבנות מ�ווה ולאימהות ביוזמת תמר רוט.
השנה השתתפו עשרי בנות ע אימותיה, ז"א �בו�ה של 

40 נשי התכנסו ללימוד נשי מהמ�רה ועד ימינו.
 היו 10 מפגשי  בה� למדו מה� מידות, מעשי, אי� פועלי

למע� הע והאר�, שכל רעיו� משפיעה על נשות הדור.
הנשי שעליה למדו ה�: רב�ה, מרי, אסתר, דבורה, חנה, 

אימהות  על 
ת  ו ד ס י י מ ה
על  ה�יונות, 
כמו  ברוריה. 
אשת  על  כ� 
הרבנית  החסד 

�פח.
גילאור  שירה 
שיעור  נתנה 

בנושא חסד.
 ע ונפגשו   לירושלי  מדהי סיור  ל�בו�ה  ארגנו  כ�  כמו 

.�הרבנית מלכה בינה, מייסדת מת"� באר
מיוחדות   נשי בע�בות  משות�  למסע  י�אנו  יחד 

מההיסטוריה של ע ישראל, מימי המ�רא ועד היו הזה.
את  לראות  לבנות  לתת  הייתה  התכנית  של  המטרות  אחד 
ע�מ� כהמש� של הנשי המיוחדות של ע ישראל, לבנות 
שרשרת של דורות, כי�ד הבת מ�ווה היא חוליה בשרשרת זו. 
בכל מפגש הכרנו את אישיותה של דמות ייחודית שונה, דר� 

עיו� במ�ורות ובמדרשי חז"ל.
ה�לחנו להעביר לבנות חוויות מגובנות דר� פעילויות כגו�: 

דרמה, תנועה, אומנות ושירה.
במסיבת סיו כל אחת הבנות ת�יג פרוי�ט "אשת חיל שלי".

בגיליו� הבא נכתוב על הפרוי�טי שהכינו הבנות.
עד אז, אנו מאחלי לה� הרבה ה�לחה בהמש� דרכ�.

פתרונות מיוחדי�
ל�יבור הדתי
Knock N�Lock Technology

שרות של 24 שעות לפלדלת

מאת מ� רוזיליו
מסלול:  י�יאה ממודיעי�� �ניו� עזריאלי
יעד:        חשמונאי - רח� מוריה/הכרמל

 ,15:00  ,14:00  ,08:00  ,07:00 י�יאה:  שעות 
16:00

מסלול:   י�יאה מחשמונאי רח� מוריה/הכרמל
יעד:         מודיעי� - �ניו� עזריאלי 

         15:30,  14:30  ,08:30  ,  07:25 י�יאה:  שעות 
16:30

לתושבי חשמונאי�
� �ונ�ס הסכימה להארי� את מסלול �ו 7      ��  חב

ל�ניו� עזריאלי ולתחנת הרכבת.
דרישה   תהיה  ה�ו  הארכת  ולאור  במידה   �
ומספי� נוסעי, החברה תש�ול בחיוב הוספת 

מועדי  נוספי ג בשעות הערב.



17

מאת : אורלי כוכבי

ילדי רבי השתתפו במסיבת חנוכה ססגונית ומיוחדת 
שנערכה בישוב חשמונאי ע"י השליח המ�ומי הרב בר� 

כוכבי. הילדי שמעו 
מענייני  תורה  דברי 
ונשאו  החנוכה  חג 
לה�לחת  תפילה 
במלחמה   החיילי
גלעד  של  ולשחרורו 

שליט.
חידו�  נער�  בהמש� 
 חנוכה בו זכו הילדי

 בפרסי רבי. במהל� המסיבה הופיע ברוב ח� ה�וס
.יוס� ששזר בלהטוטיו הרבי ערכי חינוכיי

נערכת   13:00�14:00 בי� השעות  יו שבת  כל  תזכורת: 

מסיבת שבת מיוחדת לילדי בגילאי 4�12 בבית חב"ד 
ערבי נחל 2.

מגוונת,  הפעילות 
וכוללת  עשירה 
בתוכה: פרשת שבוע, 
 ,תהילי אמירת 
 ,מרת�י  סיפורי
הפתעות   ,חידוני
לכל  ממת�  וחלו�ת 

משתת�. 
זו  שלפעילות  י�ויי� 
המת�יימת מידי שבת יש כבר "דור שני" של משתתפי כי 

!זו השנה ה�18 לתחילתה של פעילות זו. כול מוזמני

מאת ד"ר שרה טאניס

  בזמ� שישבו שבעה ההורי על הסתל�ותה  של בית
 רב�י הול�ברג ז"ל, אישה �עירה הגיעה לנח לבית
לי  יש  רוזנברג:   �לגב אמרה  היא  רוזנברג.   �מש של 

משהוא לספר לכ. אי� ני�לתי מבית סוהר בהודו.
גב� רוזנברג, בס�רנות שמעה הסיפור הבא:

 חו�יי לא   במעשי והסתבכתי  בהודו  טיילתי  "אני 
 תנאי באיזה  לדמיי�  �שה  הסוהר.  בבית  וגמרתי 
 .... פרימיטיבי  מאוד   מ�ו ונורה.   איו היה  הייתי. 
לא  מאוד  הסוהר  שבתי  היה  לזכותי  שעמד   הגור
 מאורגני, והאנשי האחראי על המ�ו מושחתי

ממש.
בדר� לא דר� ה�לחתי לברוח מש והתחלתי לחשוב 

לא� להגיע.
המ�ו הראשו� שחשבתי היה להגיע לבית חב"ד. כל 
 .אחד יודע בהודו: א הוא �רי� עזרה הוא ימ�א א�ל
ריב�י ז"ל �בלה אותי, נתנה לי אוכל ואמרה שמאוד 
חשוב שא�א מהודו בה�ד האפשרי. אני ידעתי את 

זה אבל היה מאוד  מפחיד. מי יבדו� אותי, מי יבדו� 
לי אחת מהשמלות  נתנה  ז"ל  ריב�י  אז  שלי?  הדרכו� 

."החגיגיות שלה וטבעת הנישואי� שלה ע יהלו
לבושה  "ליידי",  כמו  תראי  את   "א לי:  אמרה  היא 
באופ� יו�רתי ע טבעת של הרבה ער� ה לא ישימו 
לב עלי� ויתנו ל� ללכת בדרכ�. ה רואי אישה כזאת 
 חוששי לא  ובכלל  העליו�  למעמד  ששייכת   ומביני

שהיא עבריינית".
  וי�אתי מש והטבעת  "אני לבשתי את השמלה שלה 
בביטחו�, וכ� ני�לתי מבית הסוהר והנני חיה חופשיה 

בישראל".
הערה: המידע �בלתי בדואר אל�טרוני אבל העדפתי 
למשפחה.  והת�שרתי   הדברי אמיתות  את  לוודא 
ענתה אחותה של רב�י, חיי�י, ואמרה לי שהכל נכו�, 
פרט לכ� שהשמלה והטבעת לא הוחזרו למשפחה (כפי 

שנכתב בדואר אל�טרוני). 
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ד"בס

מוזמנות הישוב !נשות

קצב של חגיגה
סוערתת ריקודי ומסיבת מונחה !ריקוד

ומגווני שוני לצלילי תוסס מוסיקה:מפגש
,צוענית,אפריקאית,אירית,לטינית,עול/אתנית

ועוד הזמני.ישראלית מכל ומקצבי !להיטי

ולנשמה !לגו

סדרס:מנחה לאה
גמדריכה ודי רב,יי'לריקוד ניסיו בעלת

בחשמונאי אצלנו
ע השמחות ע"באול גלנווד יפה"ש ש

פרשת"במוצ יש אדר"תצוה 7.3,א
20:15בשעה

נוחות בנעליי לבוא !מומל

כניסה ח"ש20:מחיר
במקו שתייה תוגש
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A One Time Class   by
   GITTI ALLMAN of

  Decorate My Cake, Inc.
Cedarhurst, NY

A variety of Purim-
themed entertaining 
ideas, including Centerpiece-Cake 
creations that will absolutely dazzle and 
impress your family and guests at the Purim 
Seuda.  Learn techniques for pastry bag 
piping, creative uses of buttercream, the 
creation and use of chocolate designs and 
new skills for crafting fondant decorations.  
In addition some hard to find equipment 
will be available for purchase. 

Gitti is visiting Israel for a limited 
time.   This one time class will be held 
on Monday, March 2 at 11:00 am in 
Chashmonaim. The cost is 80NIS.

Space is limited so please respond early to 
Suzanne@wallinband.com. 
For  further information
please call 054-802-7839

מאת שמחה ב��יע�ב
מ�רכי�:

100 גר� מרגרינה בלי מלח
ח�י כוס סוכר

ח�י כוס תחינה גולמית
ח�י כוס דבש

200 גר� שומשו נ�י ו�לוי
ח�י חבילה פ�פו�י אורז

הכנה:
את החומרי (ללא שומשו ופ�פו�י אורז) שמי בסיר 
עד  מתמדת  בחישה  כדי  תו�  �טנה  אש  על   ומבשלי

לרתיחה.
 השומשו את  לתערובת   ומוסיפי האש  את   מכבי

ופ�פו�י אורז.
 ומהדכי לתבנית   שופכי ובמהירות  היטב   מערבבי

בעזרת כוס.
 ושומרי ל�וביות   חותכי מעט,  להת�רר   נותני

ב�ופסא.
בחודשי ה�י� מומל� לשמור במ�רר.

בה�לחה!.

 "תעסו�טי�" � הינו הארגו� היחיד העוס� בהחזרת 
מגורשי גוש��טי� ו�פו� השומרו� למעגל העבודה.

"תוכנית  של  לפועל  הו�אתה  לאחר   ,2005 ב�י� 
ההתנת�ות", הגיע הרב יוס���בי רימו�, רב הישוב אלו��

 �המפוני שהו   �בה  �בירושלי לבתי�המלו�   ,�דרו שבות 
.�התשושי

מלבד דאגתו ל�רכיה� הבסיסיי�, הרב זיהה �ור� נוס�, 
אשר נכו� לאותה שעה עדיי� לא ידע את חשיבותו הגדולה 

עבור� � תעסו�ה.
ו�פו�� גוש��טי�  כ�2,100 מתושבי  ה�"התנת�ות",  לאחר 

את  מ�או  הגוש,   �בתו עבדו   �מה  �רבי אשר  השומרו�, 
ע�מ� לפתע מחוסרי עבודה.

 �בנוס� למכלול ה�שיי� אות� חוו המפוני� � חורב� בית
 �ומפעל חייה�, פירו� ה�הילות, וחוסר מידע לגביי עתיד
ועוד� הבי� הרב, שע� כל יו� שעובר, יותר ויותר משפחות 
מחוסרי   �היות של  והרגשי  הכלכלי  הנטל  תחת  י�רסו 
ללא מטרה,  ללא תכלית,  בבו�ר  אד� אשר ��   � עבודה 
ללא יכולת לתמו� במשפחתו בכבוד, יכול ב�לות להפו� 
לאד� נואש ומדוכא, ולה�רי� זאת על כל סביבתו ה�רובה 

והרחו�ה.
בע�בות זאת, ה�י� הרב את עמותת "תעסו�טי�" ככתובת 

מרכזית לעזרה לכל אחד ואחד ממפוני גוש��טי�.
.�העמותה מעסי�ה �וות עובדי� מ��ועי ומתנדבי

שיטת "תעסו�טי�" הינה הוליסטית � לא ר� סיוע במ�יאת 
 �לאור  �וליוויי  �המפוני אל  אישית  פנייה  אלא  עבודה, 
כל הדר�, כתיבת �ו"ח, הכנה לראיו� עבודה, ייעו� וסיוע 
 �עס�י וכספי ל�ור� פתיחת עס�י�, סיוע במימו� לימודי

מ��ועיי� ועוד.
היו�, לאחר למעלה משלוש שני�, "תעסו�טי�" ה�ליחה 
 �לפתיחת וסייעה  לעבודה   �מפוני  1000 להחזיר  בעז"ה 

של 140 בתי�עס�.
מרכז  נפתח  ראשו�",  "מ�ור  עיתו�   �ע בשיתו�  בנוס�, 
ה�ראוילות  מאתר   �מפוני  40 מעסי�  אשר  טלמר�טינג 

בני��.
הנשיא  "אות  רימו� את  יוס���בי  הרב  �יבל   2008 ב�י� 

להתנדבות" על פעילותה המסורה של העמותה.
ל�ערנו, 600 מתושבי גוש��טי� עדיי� ללא עבודה. וכ� 500 

במ�ב של תת�תעסו�ה.
ל"תעסו�טי�" יש היכולת המ��ועית, א� היכולת תלויה 
ג� במימו� כספי אשר מ�ורותיו התדלדלו מאוד לאחרונה 
על  ומסתמכת  מהממשלה,  סיוע  מ�בלת  אינה  (העמותה 

תרומות נדבני� בלבד).
התרמה  במב�ע  העמותה  י�אה  אלה,   �בימי  ,�כ  �לש

טלפוני.
לנו  ועזרו  זו  חשובה  במ�ווה  עימנו  שותפי�  היו  אנא 

להמשי� ולסייע לה� לחזור לע�מאות כלכלית.
:�לפרטי

טלפוני�: 072�212�7120/1/2/4/5      פ�ס: 072�2126726         
        Jobkatif@012.net.il:דוא"ל



20

מאת אודי טאוב

לפני  ד�ות  כמה  שישי,   ביו  החולי מבית  כשחזרתי 

כניסת השבת, אמרתי לבני שלנו � סבא יוסי נפטר. 

� לא יתכ�! ה אמרו, ר� עכשיו אבדנו סבא!

 .ספורי  חודשי תו�  שלנו   הילדי אבדו   סבי שני 

ואנחנו, רותי ואני, דור שני לשואה, דור שלא ידע מה זה 

.סבא, הת�שה לעמוד ולנח אות

ואולי כמה מילי לזכר ועוד יותר למורשת הברוכה 

וללכת  ל�חת   ,מה מה  דבר  ישאירו   ,הסבי שני  של 

הלאה.

ד, היה הסבא  ל י � # ד רו ו �$. ד אבא של רותי � סבא � א

�$ היה אלו� חיל  יזד�� לעול. א החז�, האתלט שלא 

אויר ברי�ה, ואלו� הילדי בלעשות כי�. והוא היה י�ה 

הונגרי מהטיפוס הכי פדנט שאת מכירי, כזה שיש לו 

 מנוי בפילהרמונית והשולח� שלו בסלו� ני�ב על די�טי

החליפות  מלתחת  בשטיח.  חור  יעשה  שלא  כדי   ,�טני

חמותי  בע�מו.  �רד�  פייר  את  מביישת  הייתה  לא  שלו 

 $� אפילו גיה�ה לו את הגופיות. אבל מה שכל כ� נדיר בא

לב  וטוב  בח�  זורמת  הייתה  הזאת  הפדנטיות  שכל  היה 

שכזה, שאי אפשר היה שלא למלא אחר דברו מיד ובחיו�. 

כשהוא שמר על שלוש הבני שלנו (נחו ה�ט� לא זכה 

היה  אחד  כל  בבית.  ש�ט   פתאו נשתרר  אותו)  להכיר 

 פני כול חיו� מאושר. כשדברנו ע ועל  עסו� בענייניו 

ו�שייה, מיד ה הביאו כדוגמא  ז�נה  על   הילדי פע

 �$, ו�בעו פה אחד שז�נה זה בע� לסתור � את סבא א

דבר די שמח.

אבא של רותי היה עובד אל�על, וככזה הוא הסתובב הרבה 

יהדותו  את  איתו  נשא  הוא  שהגיע   מ�ו ולכל   בעול

האר� ישראלית הגאה. בבודפשט, עיר הולדתו הוא אמר 

אהדתו  אי  את  שהפגי�  באוטובוס  כרטיס�  לאיזה   פע

לע ישראל: "כשאת עוד היית על הע�י א�לנו כבר 

 הייתה תורה ע תנאי סו�יאליי לכל עובד. כשאת

ממלכה  הייתה  כבר  לנו  ב�פו�   נודדי  שבטי  היית

באר� ישראל". הכרטיס�, כ� מעידה סבתא נורית, עמד 

פעור פה ולא ניסה אפילו ל�לל בהונגרית עסיסית.

בלב:  עמו�  א�לי  שנשארו   ,�# מא ל�חתי  דברי�  שני 

הכרת הטוב והכרת טובה. ואלו שני דברי� ��ת שוני�.

אפו ידע להכיר את הטוב. הוא ידע להתלהב ממאכל טוב, 

ממוסי�ה טובה, מנו� יפה בטיול, מהנכדי שלו ומאלפי 

הייתה  והתלהבות שלו  הדברי האחרי שסבבו אותו. 

מיוחדת במינה. הוא היה מתלהב כמו ילד, כאילו הדבר 

זו,  שלפניו הוא הדבר הנפלא ביותר בעול. כמו הייתה 

לא ראיתי  כזה  דבר  בחייו.  � הפע הראשונה   פע בכל 

 לאד אחד  כל  להפו�  יכול  כזה  דבר  זולתו.  איש  א�ל 

מאושר.

לחנות  נכנס  אותו   לכ תארו  טובה.  להכיר  ידע  וא?�$ 

בחנות,  מוכר  �עיר,  בחור  אליו  ניגש  אביב.  בתל   בגדי

לשרת אותו. לא דבר פשוט הוא לשרת את א?�$ בחנות 

בגדי. הטע שלו מדוי� והר�ונות שלו ה ללא פשרות. 

למדוד  חליפות  מספר  לו  ומביא  אותו  משרת  והבחור 

ולהתרש ומחלי� אות בזה אחר זה, עד שהוא מרו�ה. 

אחר כ� א?�$ �ורא לזב� ה�עיר ואומר: מי הבוס של�?

הבחור מחוויר, � משהוא לא בסדר?

� לא, שו דבר, הכול בסדר, ר� �ח אותי לבוס של�! 

בלית ברירה הבחור לו�ח את א?�$ לבוס שלו.

רועד  ב�ול  אומר  הוא  אות�.  לראות  בי�ש  האדו�   �

לבוס.

אדוני,  ל�  שתדע   � הבחור  של  לבוס  אומר א?�$  ובכ�,   �

ומ��ועיות  באדיבות  אותי  שרת  הזה  הי�ר  שהבחור 

שלא ראיתי כדוגמתה ור� בזכותו אשוב לחנות זו ברגע 

שאר�ה ל�נות חליפה חדשה.

זהו. 

אפילו  אותה  ולהגיד  בגדול.  אותה  ולהגיד  תודה.  להגיד 

טובה,  ל�  עושה  לא   שבע� ממי  טובה  מ�בל  כשאתה 

שבע� משלמי לו לשרת אות�. כזה היה אפו.

יהי זכרו ברו�.

חל�  לפחות   ,הכרת  את טאוב,  יוסי  שלי,  אבא  את 

 .מכ

איתי  מתהל�   שראית מי   .שהכרת  חושבי  את

מעי�  גדלתי.  שעליו  טאוב  יוסי  מאבא  רחו�  די  בישוב, 

"שברי לוחות".

סבא יוסי היה מורה למלאכה בכמה בתי ספר. הוא עבד 

המו� שעות וכמה משרות כדי להתפרנס. איש עמל ישר 

ופשוט שתמיד מ�א זמ� ללימוד תורה. איש עמל פשוט 

הדבר   א  ג �ד�,  אי  למראה  לשתו�  היה  יכול  שלא 

כמעט עלה לו במשרתו.

"מרכז"  תורה  בתלמוד  המלאכה  לימודי  את  יסד  אבא 

 ,"אברכי  "ג לכשלע�מו.  מהפכני  דבר  בר�.  בבני 

פטיש  נכו�  להחזי�  לדעת  "י�טרכו  למנהל,  אמר  הוא 

ילדי מבני עדות   ביד". אבל כשאבא ראה כי�ד דוחי

המזרח מלהת�בל לתלמוד התורה ר� בגלל מו�א, הוא 

הת�ומ. המנהל אמר "יש לנו מכסה של שוואר�עס". 

� "דברי כאלו עשו לנו הגויי!!" אמר אבא שלי. ואיש 

לא ה�שיב לו.

שלו.  בבית  הריהוט  מרבית  את  ידיו  במו  עשה  אבא 

שולחנות הכתיבה שלנו, שעליה עשינו את שיעורי הבית, 

היו עשויי מ"ארגזי דוב�" שאבא הפ� במטה ה�ס שלו 

לשולחנות ע מגירות ופורמיי�ה מברי�ה. בית החרושת 

 �לסיגריות ד$#?�, היה אז במרכז בני בר�, ואת ארגזי הע

היה  השליכו,  כ�  ואחר  סיגריות  ארזו   שבה  הענ�יי



21

אבא אוס�, מ��יע ויו�ר מה י�ירות מופת.

של  אמה  לי,  הייתה  אחת  סבתא  אבל  סבא  לי  היה  לא 

אימי. היא הייתה אישה חולה שהשואה השאירה אותה 

חבולה עד מאוד בנפש ובגו�. אמה של אימי גרה א�לנו 

כשהייתי  בביתנו  שנפטרה  ועד  ואמי  אבי  נישואי  מאז 

בכתה ז�. כל אותה העת אמי ואבי טפלו בה במסירות אי� 

�. אבי במיוחד דאג לה שני רבות (למעלה משש עשרה �

הפרטית.  אימו  הייתה  כאילו  ובחוליה  בה  וטיפל   (שני

דבר כזה ראינו בבית ועליו גדלנו.

אבי כאמור היה ני�ול שואה ואת סיפור ה�לתו המופלא 

בו תמיד להמשי� הלאה למרות  כוח החיי שהיה  ואת 

הכל רבי שמעו בהלוויה ובשבעה. ואי� בר�וני לחזור על 

כ�. ר� על המורשת שנטלנו מכ� שאותה שינ� לנו אבא � 

הריני כפרת משכבו, בכל עת. אי� דבר העומד בפני הר�ו�. 

חייב  של�,  את  אתה,  ת�ווה,  חסר  נראה  כשמ�ב   ג

לעשות בכל כוח�, והאלו�י יעשה את השאר.

מורשת  שה�  אחרוני�  דברי�  שני  אלה  לכל   �ובנוס

י  אבא � סבא יוסי, שאות� אני נוטל עימי הלאה בדר$

החיי�.

האחד הוא ההשתתפות האמיתית ב�ער הזולת. 

וא� שהסיפור סופר כבר, במחילה מכ אחזור עליו שוב 

לנו  הזו ש�יווה  יפה את התכונה  כה   הוא מדגי באשר 

אבא ע"ה.

בערבי שבת ה�י�יי לאחר ארוחת הערב הדשנה, היינו 

יורדי אבא ואני לטיול לילי ברחובות בני בר�.

גבי  על  שלט  רואה  ואני  ע�יבא  רבי  ברחוב  עברנו  והנה 

חנות: "מכירת חיסול לרגל סגירת החנות".

גדולות.  הנחות  פה  יהיו  בטח  לאבא.  אמרתי  תראה,   �

מעניי� איזו חנות תפתח פה עכשיו.

וכל זאת אמרתי בעלי�ות ילדותית.

� אתה לא מבי� מה כתוב פה! אמר לי אבא ב�ול חמור � 

אתה לא יודע איזה �ער ועוגמת נפש יש בשלט הזה. כמה 

הוא   כספי כמה  הזה.  בעס�  החנות  בעל  תלה  ת�וות 

הש�יע פה. והנה העס� נכשל. ע�וב. ע�וב מאוד. 

שלא   אד על  �ודש  שבת  בליל  כ�,  מ�טער  היה  ואבא 

.הכיר מעול

רגילי� שכאלה,  לבני מלאכה  והדבר השני הוא הכבוד 

את   העושי כפיה�,  מעמל  לחמ�  את  המרווחי� 

מלאכת ב�ורה נ�ייה ומסודרת,  ב�ורה הטובה ביותר 

כבוד  מתו�  אלא  הכס�  למע�  ר�  לא   .יכולי  שה

למלאכה ע�מה.

 �שני סבי אבדו לנו, שני אבות, שני בני אד י�רי,  ר

דוד ב� משה, ור� משה יוס� ב� ישראל חיי

יהי זכר ברו�. 

דברי זכרו� של נינה על באבע �יפע (אמא של שרה טאניס)
נוגה גמרא�

האמת היא שהיא לא ממש סבתא שלי. היא אמא של אמא 

אמא  של  האמא  היא  טוב?).  יותר  (נשמע  שלי  אמא  של 

של אמא הכי טובה בעול. היא הייתה מדברת איתי ר� 

בשפה שלה, מלמדת אותי דברי שר� היא יודעת ומכינה 

לי מטעמי שר� היא מכירה. היא הייתה לו�חת אותי 

אבל  הכל,  הבנתי  תמיד  לא   .סיפורי לי  ומספרת  מהג� 

עשיתי כאילו שאני מבינה - כדי שלא תיעלב.

 הנכדי לה,  �ראנו  (ככה  �יפע  ובאבע   השני חלפו 

לא  כבר  היא  תשושה.  ויותר  יותר  נהיתה  כבר   (והניני

באה ל�חת אותי או את האחי שלי מהג�, אבל היא עדיי� 

היתה מכינה את העוגיות הנפלאות שלה ואת האיטריות 

 אות להכי�  יודע  לא   בעול אחד  א�  שלה.  המיוחדות 

�שי כאלה כמו שהיא מכינה. בטח נראה לכ שזה לא 

טעי או לא אכיל: כי מי היה רו�ה לאכול עוגיות �שות 

ומי רו�ה   !?כמו אב� שסכי� היתה נשברת לחתו� אות

לאכול אטריות �שות שאפילו שבישלו אות נדמה לרגע 

שאולי לא בישלו בכלל?!

אז זהו. שאנחנו מאוד מאוד מאוד אהבנו אות. כל מה 

שבאבע הכינה - היה פינו� לע�מו. העוגיות האלה ה� כי� 

ומי  ביד!  עוגיה  יש  ועדיי�   מכרסמי שעות  נגמר!  שלא 

 הטע את  לחוש  עדיי�  יכול  לרגע,   העיניי את   שעו�

בפה...

סבתא  אותה  לבאבע.  ובעי�ר  לעוגיות,  מתגעגעת.  אני 

�שישה שהיא לא סבתא ישירה שלי, אבל תמיד הרגישה 

לי ככזאת. �רובה, מחב�ת, נותנת מה שהיא יכולה. מפה, 

עוגיות, כלי למטבח. שמחה לראות את המשפחה  ש�ית 

מתאחדת ומאושרת. אפילו בשיחת טלפו� אפשר להרגיש 

 ומה ע נוגה?   ע וחשוב. מה  כל אחד הוא מיוחד  כמה 

דואגת  נמ�את?  לא  כשהיא   בה מטפל  ומי   ?הילדי

ומחב�ת מרחו�.

 �וראי (ככה  חימש  או  ני�  היה   א משנה  לא  ילד,  כל 

לנכדי של הנכדי - דור חמישי), �יבל את תשומת הלב 

במיוחדת. את דמי החנוכה מיד ליד. מיד של באבע ליד של 

ילד. ובאבע שמחה לראות אותו שמח! הפני שלה �ורנות 

באבע  א�ל  בי�ור   .ו�וח�י  נהני  ,כול את  מלראות 

ועד הסו�. כשהגעתי אליה  חוויה, מההתחלה  �יפע הוא 

משנה  לא  זה  אבל  הייתי,  לא  זמ�  הרבה  כאילו  הרגשתי 

כלו. באבע שמחה לראות אותי בלי להתחשב כמה זמ� 

חל� מהבי�ור האחרו�. יותר חשוב מה שיש עכשיו, שאני 

שהזמ�   מרגישי הסו�  ל�ראת  ור�  ביחד.  איתה,  כא�. 

חיבו�  לבאבע,  ניגשת  אני  ואז  להיפרד...  ושע�וב  לו  ע� 

ונשי�ה וגרסיאס (=תודה) ועוד חיבו� ועוד נשי�ה. לחי 

רכה היתה לה, תמיד.

אז לבאבע שלי, מתגעגעת אליי�, שולחת ל� חיבו� ונשי�ה 

וגרסיאס שהיית הבאבע שלי. 
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מאת נכדת� רויטל תורג�מ�
הפע האחרונה שראיתי אות� היתה לפני כחודש, כמה 
וראיתי אות�  לבית האבות,  נכנסתי  לפני שטסתי.   ימי
 בתו� כסא גלגלי, מ�ומ�ת בתוכ�, פני� נעות ללא מילי
 ופי� זוע� ללא �ול. עיניי מדברות היו ל�, ממה, עיניי
שראית  הסבל  כל  למרות  �הה,  ולא  הזד��  לא  שמבט� 

בחיי�.
ישבתי ליד� ולא ידעתי מה לומר. מה יש להגיד למישהי 
�שות  חוויות  שעברה  משלי,  רבות  חייה  ששנות  כמו�, 
ו�ושי,  דלות  וטיפלה בה בתנאי   ילדי ורעות, הולידה 
עלתה לאר� ללא מאו וחיה כל חייה בפשטות ו�ניעות. 

מי אני שאבוא ואומר ל� מילי, ממה י�רה.
אני זוכרת אות� כל כ� אחרת.

ביתנו  בח�ר  עומדת  את,  הנה  תמונות.  עיני  מול  עולות 
ב�ורת  זהב  עגילי  באוזניי�  בהיר,  שמש   יו  ,בירוח
הנאחזת  מטפחת  לראש�  תפילה,  נושאות   ידיי כפות 
בראש� בעדינות, נ�שרת מעל מ�ח�. את לובשת שמלה 
כחולה פרחונית, עומדת ליד שולח� ומכינה במר� �וס�וס 
את  אי�  בי,  חרוטה  הזו  התמונה  גדולה.  נחושת  ב�ערת 
גרגרי הסולת, מערבבת  ומיומנות את  מפוררת בסבלנות 

ומנערת, מפוררת ומלטפת.

והנה עוד תמונה. את יושבת בספה, ובידי� ר�מה ע �יור 
והרי. במחט עבה ע חוטי �מר, את ממלאה  של סוס 

את חורי הרשת בפסי �בעוניי, והנה תמונה...
ועוד.

ידיי� תמיד שלובות זו על זו, או מורמות לבר� ראש של 
נכד.

את שותה תה ע שיבה, ואני זוכרת אי� לא הבנתי אי� 
אפשר לשתות את ה�מח המר הזה.

 ושני אחר כ�, הנה עוד תמונה, אחרת כל כ�: בכל יו
שישי באופ� �בוע אני שומעת את אימי מת�שרת אלי�. 
"מה שלומ� מאמה? ברו� הש? אי� את מרגישה? מאמה? 
הנה,  מאמה.   ,שלו שבת  של�.  הבת  זהבה,  זו  מאמה? 
הטלפו�,  את  לי  מעבירה  והיא  רויטל."  את  תברכי  בואי 
והשבור  החלוש  �ול�  את  כששומעת  מ�טמררת  ואני 
עוד  כל  מ�ב,  בכל  תמיד,   .הש ברו�   ,הש ברו�  אומר 

.יכולת ללחוש מילי, תמיד היה על שפתיי�: ברו� הש

אני עומדת ליד מיטת� בבית האבות, ואת כבר ישנה. על 
מה חלמת, ממה י�רה?

האחות בבית האבות מגיעה. היא לא יודעת מי אני. היא 
מסדרת ל� את המטפחת על שיער� ה�לוש. "היא אשה 
�די�ה, �רי� תמיד לכסות לה את הראש" אומרת האחות 

בגאווה.
אני מסתכלת סביב�. שידה �טנה ע מגירה, ובה סידור 
 .כל רכוש� בעול זה  ושמלה.  ותהילי, שלוש מטפחות 
אני נדהמת, נע�בת. מה אד רוכש בחייו? ומה מתו� זה 

נשאר לו? ומה הוא לו�ח איתו? 
שלוש מטפחות ושמלה.

היה  לבוא.  תוכלי  שלא  ב�ער  ידעתי  חתונתי  ל�ראת 
חשוב לי לרשו אות� בהזמנה, כסבתא שלי. אני יודעת 

שחיכית בשבילי, שהתפללת, ששמחת.
והנה באתי להפרד ממ�, לפני שאני טסה. אבל ידעתי שזו 
ולא  מיטת�  ליד  עמדתי  פרידה אחרונה.  פרידה אחרת, 
ידעתי במה אבר� אות�. מה אאחל ל�? מה אפשר להגיד 
שיהיה אמיתי ונכו�, לא ר� לאוהבי אות� אלא בעי�ר 

ל�? בסו� איחלתי ל� בכל ליבי שיהיה ל� טוב.

דיי�  ברו�  ואומר:  אלי  מת�שר  אבא  כ�,  אחר  וחודש 
ובי�ש   .הש ברו�  מילותי�:  את  לי  הזכיר  האמת. 
נשמת�  בחיי�  כבר  אבל  נשמת�.  לעילוי  נר  שאדלי� 
גבוהה, עלתה מעלה מעבר לייסורי הגו� השבור,  היתה 

.נשאה בשתי�ה את כל מה שעברת, חיי שלמי
להבתו   .פתאו ל�  דומה  והוא  נשמה  נר  מדלי�ה  אני 
�טנה כל כ�, אבל אורו משפיע וטוב. גופ� ה�ט� והעדי� 
שמר בתוכו נשמה ענ�ית, של סבתא �ד�ת באמת, טובת 

עיניי ולב.

ממה י�רה!
ואת  רב,  זמ�   החולי בבית  נשארה  אמא  כשנולדתי, 
גידלת אותי. במסירות, באהבה, בטבעיות. ואני? במש� 

 .שנתיי שת�תי, התבוננתי בעול בלי מילי
ע�מ�  על  שגזרת  זו  את  האחרונות,   בשני ועכשיו, 

שתי�ה. אבל עיני� הביטו ודיברו יותר מכל מילה.
אני מ�טערת כ� כ� שהיית �ריכה לסבול. שו דבר לא 
היה ל� �ל. אני לפחות מתעודדת בידיעה שת�ופת הסבל 
של� נגמרה, ומעכשיו תזכי לשלווה אמיתית וגמורה, בג� 

עד�, ליד מלאכי שראויי לכבד אות�.

אני מרגישה אות� דוו�א עכשיו, �רובה אלי כל כ�. אני 
ללא  אותנו,  מלוות  והשות�ות  הטובות  שעיניי�  יודעת 

מילי, ומבט� שומר עלינו.
אותנו  תברכי  ואנא   ,החיי ב�רור  �רורה  נשמת�  תהי 

.מלמעלה. תברכי ללא מילי

אוהבת אות� בכל נפשי,

לשרה טאניס   היקרה
לאביגל כתב אמת

ולמשפחותכן

מערכת עלון ״חדשמונאים״ 
משתתף בצער

במות האמא ־ סבתא

בבניין ירושלים תנוחם
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Lee Crown

 dog

trainer,

מאלפת כלבים
טל' 

5291712450

לי קראון

    õ

   אדר עוזרי  

 Classical  homeopathy
הומיאופתית קלאסית

ההומיאופתיה מסייעת למגוון בעיות
0313734-450

    Adarr1@gmail.com

אנגלית
שיעורים פרטיים (בכיף) 
 ותרגום (מהיר ומקצועי)

יהודית פרידמן
9551284-450

House sitting
שמירה על הבית 
כאשר אתם עורכים
חתונה או כל אירוע

 when you host a barmitzvah or 

wedding. 

קראון  5291679ג'ודי 
_________________________________

Now in Hashmonaim!

  Hairstylist that will come to your very own

home!

Hairstyles for all Smachot!
  References available.

עכשיו בחשמונאים! מעצבת תסרוקות 
שתגיע אליכם עד הבית! תסרוקות לכל שמחה!

ניתן לקבל המלצות, מחירים נוחים,
פריידל גילאור 555-383-4250

מיכל
מה שלא עושה הטבע עושה הצבע

איפור כלות ואירועים מסיבות וסדנאות איפור,
 ומרתון פורים

שירות אישי עד אליך
0507894765

עיצוב שיער בתיאום מראש
______________________

ב"הפס�ת עישו�"� כול מעשני

 אוכלי  כול אוכל"�  ב"הפס�ת 

שותי  כול �פה"�  ב"הפס�ת 

 v v             ...ש אחר כ� מתפלאי

יורי  אש"�כול ב"הפס�ת 

M.S.W. ,ג�ודי שטיי�, רפ.סינית
 טל�:  4346709  052

 judy@pstein.com.:דואר אל�טרוני

מסא�ג
הוליסטי שבדי

לנשי� ולנשי� בהריו�

ÈÂ¯‰‡ ÏÊÓ ß·‚ È¢Ú

מסא�ג רפואי
סיני ויפני

להורדת לח� ד�,
סוכר, כולסטרול

טיפול יעיל בכאבי ראש וגב

לנשי� וגברי� כאחד

טל�: 97661508 
טל� נייד: 054�527795

ליו� הולדת שבעי�

 ליחיאל הימלפרב

מאחלי הרבה שני טובות
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להולדת הב�/בת
לשלומית וי�ח� פינ� להולדת הבת

לחני וג�ורג גלר להולדת הב�
ליעל ושילה גילאור להולדת הבת

לשרית ויפתח רות� להולדת הבת
לאדית וסטיב� אפשטיי� להולדת הב�

לרי�י ושמואל כראדי להולדת הב�
לאילנה ועמוס אול�וור להולדת הב�

למירב ויאיר רוזיליו להולדת הב�
לחני וגרג גלר להולדת הב�

להולדת נכד/ה
לאל� וישראל פריס להולדת הנכדה בת לשלומית וי�ח� פינ�

לאלי� וג�ודי סיימו� ולשירה ודוד גילאור להולדת הנכדה
בת ליעל ושילה גילאור

ל�יפורה ויואל יאנג להולדת הנכדה
לשרה ודוד שטייני� להולדת הנכדה

לאסנת וחיי ברטלר להולדת הנכדה
 להני וי�ח� עט�י� להולדת הנכדה בת למינדי ובני

�מוש�ובי
לברכה וחיי ברמ� ול לג�וגי וב�לאל נחמ� להולדת הנכדה

 בת ליהודה ואורית
למלכה ו�יו� טרבלסי להולדת הנכד ב� לרי�י ושמואל כראדי

לחנה ומשה סבתו להולדת הנכד ב� לנירדית ותומר
 לסימה ועמר רוזיליו ולמיכל ויהודה שווגר להולדת הנכד

ב� למירב ויאיר
לרוזי ואברה נת� להולדת הנכדה בת לדורו� ויעל

לדבורה ומיכאל ריי� להולדת הנכדה בת לעדינה ודני �נטור
להולדת ני�/ה

לאליהו ופרידה ש� ולברכה ודב גילאור להולדת הנינה,
בת ליעל ושילה גילאור

לורדה �ראוס �אופמ� להולדת הני�

לבנות מ�ווה
אילנה סיימו�

רי�י גרלני�
אביטל גרוסברד

מרי בל�
�שת �לינגר

חנה פינ�
אביגיל בנטולילה

הדר סינגר
לבני מ�ווה

נחו זאב וייס
י�ח� היימ�

אבישי אוגנבראו�
רחמי נחו

אלחי יוס� חיי אזרד
לאירוסי�

למיכל ושמולי� עמיחי לאירוסי הב� יוסי ע שושנה גלט
לחנה ואיל� �ור� לאירוסי הב� אלעד ע אורית בורובס�י

לאלי� וג�ודי סיימו� לאירוסי הבת רב�ה
לשלומית וגרשו� רודי� לאירוסי הבת מירי ע איתמר שיני

לשושנה זדה לאירוסי הבת טלי
לנישואי�

 לאביגיל ושלמה כותב אמת וליור ואריאלה סבא� לנשואי
בניה מרדכי ואביטל

לשרה ואלי� טאניס לנשואי נכד מרדכי ע אביטל סבא�
לדינה ואי�י� אדרי לנשואי בית אושרי ע בניאל טאוס

לרב איתמר אורב� ולרבנית ני�ה לנשואי הב� נפתלי ע רחל  סטרו�
לאסתר ונפתלי המר לנשואי הבת תמר

ברוכי� הבאי�
למש� לוינסו� ע 5 ילדיה ממעלה אדומי

תנחומי�
למשה ניאזוב במות אימו

לגב� רב�ה טאוב במות בעלה
לירמי� ואודי טאוב במות אביה

לגב� זהבה תורג�מ� במות אימה
לגב� סוז� כשד� במות אביה

לגב� ליזה סנדרס במות אביה

חושבים שאתם מכירים את מגילת אסתר? ובכן, מצאו ומחקו בתוך הטבלה את המילים שהן כולן מהמגילה:
® 4 חודשים  ® 4 צבעים   ®  5 בני משפחה   ®  6 שמות של בני משפחת מרדכי 

 ®  6 שמות של בני משפחת המן  ®  8 מדינות או ערים   ® 7 משרות או תפקידים  ®  7 מילים קשורות לבית וריהוט ®  6 מספרים   ® 4 
מצוות הקשורות לפורים.  עם מי נשארתם?

בעלושתייאירחצרהודוקריאת המגילה
סףפרססריסבתכסףשער
אסתרדודמשתהסיווןסופרהדסה
שושןנחמדשמוניםקישבבלאב

עבדאדרגינהאגגקטןשמעי
שבעהמתנות שומראדליאעשרת אלפיםרץ
דלפוןתכלתאםזהברצפהמדי

ליצןאביחיליהודהניסןפורתאאחשדרפן
מיטהאריסישנים עשרמשלוח מנותעשריםכיסא
כושפקידמאהטבתירושליםארגמן

שלחו את התשובה ליהודית פרידמן כ(9761826) ל כ  judyfreedman@gmail.com   - כדאי לשלוח!
כל הכבוד לזוכים מחנוכה: ך ישראל סמית ®  יצחק טייכר ® נאוה יעקובסון ® איתמר גרינבלום        הפרס מחכה במשרד הישוב
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