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דבר המערכת
חודש אייר ידוע בישועות לעם ישראל בתקופה החדשה .חודש שעם ישראל
זכה בו לעצמאות ,חודש שבו עם ישראל זכה לשחרור ירושלים עיר הקודש
מידי הכובשים הערביים.
כמו בכל שנה ,תושבי חשמונאים יוכלו להשתתף במספר רב של טקסים
מרכזיים לזכרם של ימים אלו ,לחגוג ביחד ולהיזכר מה היה בעבר עם תקווה
לימים יותר טובים לעם ישראל ולמדינת ישראל.
השנה יישובנו חוגג את יום העצמאות בסימן "חשמונאים מצדיע לצה"ל".
בחיפושי מה חלקם של תושבי היישוב בעשייה היום יומית של צה"ל ,התברר
לי שמספר רב של תושבי היישוב משרתים בתפקידים ביטחוניים חיוניים
לצה"ל ,לכן פניתי לתושבים אשר שירתו או משרתים כיום בצה"ל להתרשם
מעשייתם ומחווייתם.
ועדת תרבות מכינה לנו תוכנית מאוד מגוונת ועשירה וכולנו נוכל לאמור
תודה לחיילינו על מסירותם לשמירת המדינה.
לל"ג בעומר מתארגנת תהלוכה לילדי היישוב לכבוד שמעון בר יוחאי ובסוף
החודש נחגוג ביחד שחרור ירושלים.
חברי המערכת מברכים את חברי הוועד המקומי על כל העבודות שנעשו
בחודשים האחרונים לשיפור מראה היישוב ,במיוחד התקנת שילוט עם שמות
הרחובות (עכשיו שמות הרחובות היפים שנתנו הם ידועים גם לכלל היישוב
ובמיוחד לאורחים) .בנוסף ,אנו רוצים לציין שיפור במראה האסטטי והאומנותי
בשדרה הכניסה ,וכן פינות החמד המפוזרות ברחבי היישוב .מבנה המקווה
קורם עור וגידים ,מבנה הכיתות של ישיבת נר תמיד מתרומם ,וסוף סוף בית
מפגשים קבל את משכנו הקבוע.
לסיום ,אנו רוצים לציין לשבח את עשיית הלא נראית לעין והיא העשייה
שבחסד ובצדקה .עשייה זו באה לידי ביטוי בזכות תושבים אשר מפנים מזמנם
וכספם שלא על מנת לקבל פרס.
חג שמח מאחלים חברי המערכת לכל תושבי חשמונאים
שרה טאניס
גיליון מס'  131יצא לאור בע"ה לקראת ר"ח סיוון כתבות ,תגובות ופרסומים
יש לשלוח עד  ,12/05/09י"ח סיוון תשס"ט.

תוכן
העניינים
עמוד  :3מה בין עצמאות לחירות פנימית
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עמוד  :10משימת תקשוב בעופרת יצוקה
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עמוד  :13בית מפגשים ,משלוח מנות
עמוד  :15ברכות ,תשבץ ,מרוץ טלמונים
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משלוח כתבות ותגובות לsaratanis@runbox.com. :
פרסום ל"המפרסם" judyfreedman@gmail.com
ברכות ,פרסום saratanis@runbox.com
לשרה טאניס בפקס 9791428 :טל' 9760771 :חומר להקלדה
חברי המערכת :ד"ר שרה טאניס ,רפי חתוכה ,אביגיל כתב אמת ,יהודית
פרידמן
עריכה :ד"ר שרה טאניס
חידון :יהודית פרידמן
בדיקה לשונית :אביגיל כתב אמת
תרגום :אילה רבלין
פרסים :מזכירות היישוב
כתובת האתר של היישוב http://rammod.net
עיצוב וגרפיקה בני בנגלס ,דפוס :לוין אפשטיין  ,מעריב
אין המערכת אחראית לתוכן העיתון או לתוכן המודעות .תוכן
המאמרים באחריות הכותבים.
תוכן המודעות באחריות המפרסמים.
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מה בין עצמאות לחירות פנימית
מאת :מרא דאתרה הרב איתמר אורבך

ב

ספר מלכים (ב) פרק ה' ,יש סיפור מורכב ומדהים.
מערכת היחסים בין ארם ,סורי-ה של ימינו ,וממלכת
ישראל הייתה מתוחה ורווית קרבות .נעמן ,שהיה
שר צבא ארם ,היה מצורע .בביתו של נעמן הייתה
שבויה נערה צעירה מארץ ישראל .השפחה העברית יזמה מהלך
מרתק בתעוזתו .היא פונה לגבירתה אשת נעמן ברעיון שקשה
לדחותו .בשומרון דווחת הצעירה הישראלית ניתן למצוא מזור
ומרפא למחלת האדון הנכבד נעמן .שם בשומרון ישנו נביא ,איש
אלוקים תפילתו וברכתו עשויים להועיל לשר צבא ארם .כמובן
שיוזמה זו איננה פשוטה ,שכן משמעותה ששר צבא ארם נזקק
לעזרת האויב ורק בכוח היריב להחלימו ולרפאותו .אם נעמן וארם
נזקקים לעזרת עם ישראל ,אין ספק שבכך נפגמת הגאווה והיוקרה
הלאומית הארמית ועלולה להתפתח לתחושת תלות בשומרון.
ומאידך גיסא אם נעמן שר הצבא לא ימצא מזור למחלתו עלולה
ארם לאבד מנהיג חיוני.
את המהלך הגאוני הזה הגתה נערה עבריה שבויה בשבי אדוניה.
היא לא למדה יחסים בינלאומיים ,אף לא ישבה במועצות ובוועדות
לתכנון אסטרטגי .אולם תוכניתה חושפת אישיות עצמאית באמת,
תוססת ,ורעננה .ואכן הרעיון המבריק של השבויה הישראלית נקלט
במסדרונות הארמיים .ומלך ארם משגר למלך ישראל בקשה רשמית,
לסייע לשר צבאו .כאשר התקבלה בשומרון הבקשה הארמית ,אחז
את מלך ישראל פיק ברכיים .הוא איננו מסוגל ,ויותר מדויק איננו רוצה
להזדקק לשירותי הנביא,שעשויים לאלץ את מלכות שומרון לחוש
תלות בנביא וממילא בתביעותיו המוסריות .אלישע הנביא שמצטיין
במעורבותו הבלתי רגילה במתרחש בממלכת שומרון ,פונה מיוזמתו
אל המלך ותובע ממנו לשלוח אליו את נעמן ,כדי שידע נעמן שיש
נביא בישראל .פרשת ריפויו של נעמן היא ללא ספק מיוחדת במינה.
הבראתו של נעמן הפכה את תפיסת עולמו והוא היה לאדם אחר,

שאין בלבו כי אם אמונה באלוהי ישראל.
למרות התחושה המיוחדת ,נעמן מתגלה גם כמדינאי פיקח .נעמן
מבקש להעניק סיוע לנביא אלישע .אין ספק שהצעתו של נעמן
משדרת מסר ברור וחד .אמנם הנביא הצליח לרפא אותי ,אולם עדין
שומרון ,עמה ,ונביאיה ותלמידיה זקוקים לסיוע כלכלי מארם .אלישע
הנביא איננו נופל למלכודת הדבש הארמית ודוחה את הצעת הסיוע
הארמית .נערה שבויה וצעירה הגתה רעיון אדיר ,הנביא אלישע
השלים את המהלך החרותי הזה.
האם יש כוח בעולם שמסוגל להפריע ולשבש את ההישג הבלתי
שגרתי שהושג בריפויו של נעמן? לאלישע היה תלמיד מזהיר שמו
גיחזי ,תלמיד שלא זז מרבו .גיחזי מכיר את כל הנסים שעשה אלישע
והוא המספר את הדברים על אודות אלישע .גיחזי אמור לייצג אמת
שאין עמה פקפוק .אולם האיש הזה ,גיחזי ,הלך בדרך אחרת שונה
לחלוטין ...הוא רץ לבקש ולקבל סיוע כלכלי מנעמן שנענה לו מיד.
קשה לדמיין הצלחה נעלית יותר מהצלחת השבויה העברייה .וקשה
מאוד ולא ניתן להבנה כישלונו של גיחזי.
איך התלמיד המוכשר הפך לעבד נרצע לשאיפותיו הקטנוניות.
הפרק הזה חושף בפנינו את המשמעות היותר נכונה של מושג
העצמאות .אכן יש ערך חשוב של עצמאות משלטון ומעם זר...
אולם עצמאות מדינית וגם אישית תהא חשובה ככל שתהיה ,אינה
יעד עליון אחרון .צריך האדם וצריכה החברה לחתור להשגת חירות
פנימית שאיננה ניתנת לערעור .הנערה הישראלית השבויה והמסכנה
כביכול הייתה בת חורין אמיתית .גיחזי ,התלמיד ב"ה" הידיעה,
מתגלה כמי שאיבד את כל עולמו הרוחני ומשועבד בכל מלוא קומתו
לתאוותיו המצומצמות .לקראת יום עצמאותנו השישים ואחד שומה
עלינו לחנך ולהדריך לחירות פנימית ,עצמאות מחשבתית ,יצירתיות
ויוזמה .הם ורק הם ישמשו ערובה אמיתית להמשך שגשוגה
והצלחתה של מדינת ישראל.
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תושבים ,הורים ונוער יקרים ,חג עצמאות שמח!
מאת :יהודה אטיאס – רכז הנוער

ה

שנה הישוב חוגג את יום העצמאות
בסימן" :מצדיעים לצה"ל" ,גם אנחנו
בנוער – כחיילים של העתיד וכחלק
בלתי נפרד מהיישוב ,רוצים להצטרף
לכולם ולהצדיע לחיילי צה"ל ולומר להם תודה רבה
על כל הפעילות השוטפת שלהם ביום-יום .כמו כן,
נברך אותם שהקב"ה ישמור אותם תמיד ויצליח את
דרכם בכל מקום שהם נמצאים.
בשורות הבאות נעביר סקירה קצרה מהנעשה
בחודשים האחרונים ע"י נוער חשמונאים ,הן בתחום
הקהילתי והן בתחום החברתי.
לפני כמה שבועות ,בערב פורים ,נערכה מסיבה
לשכבות ז' ו-ח',מסיבה שהייתה מאוד מוצלחת בה
השתתפו קרוב ל 100 -חבר'ה וזה המקום לומר
תודה רבה לנציגי המועצה שעמלו רבות על הכנת
המסיבה וכמובן לשרה הקומונרית שהובילה אותם
ודאגה שהכל יתנהל בצורה טובה וכן להורים שבאו
ועזרו במהלך הערב ולחבר'ה הבוגרים מכיתה י"א-
שרה ועידית אטנר ונילי טובר .יישר כוחכם!
חשוב לציין ,כי לאחר שהסתיימה המסיבה נשארו
כמה מגשי פיצה ואחד החבר'ה הציע שניסע למחסום
קריית ספר לשמח חיילים ולתת להם את הפיצות.
אכן כך היה .נסענו עם מספר חבר'ה ,לקחנו גיטרה
ופיצות ושמחנו ביחד עם החיילים במחסום .במקביל
למסיבה זו הבנים השתתפו במסיבה שהתקיימה
בישיבת "נר תמיד" והבנות הבוגרות יותר ,ט' – י"ב,
נהנו במסיבה שהתקיימה בביהכ"נ "שערי ידידיה"
שארגנה מוריה הימלפרב .תודה רבה למר משה

סאלם שאפשר לקיים את המסיבה באולם ביה"כ.
למחרת בערב ,במוצאי פורים ,נערכה מסיבה
גדולה לנוער הבוגר ,ט' – י"ב ,באולם השמחות של
ביהכ"נ "רמת מודיעים" .המסיבה הייתה במתכונת
של טקס האוסקר ,בה הוקרנו סרטים של שכבות
הגיל השונות .בסוף הערב חולקו פרסים לזוכים:
את פרס השחקן הטוב קיבל איתן זיוון מכיתה י"א,
בפרס השחקנית הטובה זכתה נעמה זיגדון מכיתה
י"ב ובסרט הטוב ביותר זכה הסרט של כיתה י"א –
בנים .כאן המקום לומר תודה רבה ויישר כוח לחברי
המועצה שעבדו ממש קשה על המסיבה המאוד
מוצלחת ,ותודה גם להורים שנטלו חלק בסידור
האולם ובמהלך כל הערב.
למחרת ,בשושן פורים ,שבט הגבורה מבני עקיבא,
הרימו שוק פורים מוצלח מאוד ,שבסופו נאסף סכום
של  ₪ 4,000שהועבר לארגון "קו לחיים" .יישר
כוחכם!
בשבת פרשת "ויקהל – פקודי" היישוב אירח את
ילדי "קו לחיים" ואת המדריכים שלהם וכל זאת הודות
למשפחת טרביץ שארגנה את הכל .ב"ה השבת הייתה

מאוד מוצלחת .יישר כוח לכל המשתתפים שנטלו חלק.
בשבת פרשת "ויקרא" ,נוער חשמונאים ( ט' –
י"ב) יצא לשבת גיבוש מדהימה בצפת .בשבת זו
התארחנו במלון "תל אביב" בעיר .במהלך השבת היו
מספר פעילויות וזה המקום לציין כי לשבת זו התלוו
אלינו המשפחות המאמצות לשכבות הגיל השונות:
משפחת אלי ומלכי טורצקי של כיתה ט' ,משפחת
נועם ושני שמאי של כיתה י' ,משפחת מתניה ורחל
פרנקל של כיתה י"א ומשפחתי שלי ,שאנחנו משפחה
מאמצת של כיתה י"ב .בין הפעילויות שהתקיימו :עונג
שבת עם המשפחות המאמצות ,סיור בעיר העתיקה
עם אלון ומירב טאוב ,בוגרי היישוב ,שתרמו מזמנם
והעבירו לחבר'ה סיור מהנה .כמו כן התקיים במהלך
השבת שיעור מוצלח מאוד עם הרב שמואל אליהו
שליט"א ,הרב הראשי של צפת.
לסיום ,נספר על מבצע "קמחא דפסחא" ביוזמתו
של איציק שטיינברג יו"ר הוועד ,שבו בני הנוער נטלו
חלק פעיל בסידור כל המוצרים ובאריזתם .חשוב
לציין כי הפרויקט הנ"ל הוא פרויקט יישובי שבו נטלו
חלק גם התושבים בתרומתם הכספית.
נתרמו ע"י תושבי היישוב  ₪ 10,520שהספיקו
להכנת  120אריזות אוכל ,מתוכן  100אריזות חולקו
בין תושבי מטה בנימין ו 20 -אריזות הועברו לתושבי
חשמונאים .כעשרים נערים השתתפו באריזות
והחלוקה נעשתה ע"י ארגון "משביע לכל חי רצון".
אני תקווה שתמיד נמשיך לעבוד ביחד ולתרום
לקהילה.
לסיום נודה לכל חברי הוועד המקומי ולכל
חברי ועדת הנוער שתומכים לאורך כל הדרך
ולכל תושבי היישוב.

משולחן המזכירות
מאת :מוטי רוזיליו – מזכיר

בניית המקווה

בית דין רבני לממונות

ב"ה בניית המקווה מתקדמת
על פי לו"ז שנקבע.
כידוע לכם עלות
תגיע
הבנייה
לכ 3-מיליון ,₪
כאשר המדינה
תקצה סכום של כ1-
מיליון .₪
את יתרת הכסף אנו
מנסים לגייס מתרומות
ועל כך מופקד מר
שמואל בליץ וכן
מ ק ר ן אגרת מבנה ציבורי.
תושבים המעוניינים להשתתף
במצווה זו או להקדיש פריט
כלשהו במקווה מתבקשים לפנות
למר שמואל בליץ.

המועצה הדתית מודיעה על
חידוש פעילותו של בית הדין
לממונות ועל מינוי הרב יהונתן
בלס – רב היישוב נווה צוף לאב
בית דין.
בית הדין יעסוק בנושאים
הבאים :דיני ממונות ,סכסוך
שכנים ,חוזי עבודה ,עבודה שכירה
וקבלנות ועסקות נכסים.
לפסיקות בית הדין יש תוקף של
בוררות מוסכמת על פי המשפט
האזרחי .בית הדין יישב אחת
לשבוע בישוב פסגות ,בבניין
המועצה הדתית.
להגשת תביעות ולקבלת
טפסים ,יש לפנות למזכיר
בית הדין הרב גבי מאיר בטל':

 02–9975570או בפקס לטל':
.02-9975572

חוק תכנון ובנייה
המועצה מבקשת להודיע,
שהוחלט להגביר את אכיפת חוקי
הבנייה והתכנון .מפקח מטעם
המועצה מסייר באופן יזום ביישוב
במטרה לאתר חריגות בנייה
וחריגות לשטחים ציבוריים.
המועצה מתכוונת לפעול באופן
נחרץ ותגיש תביעות משפטיות
נגד החורגים או הבונים ללא היתרי
בנייה.

עובדת סוציאלית
אילנה וינר ,עובדת סוציאלית מטעם
מטה בנימין ,החלה את עובדתה
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בחשמונאים בחודש מרץ השנה.
היא מקבלת קהל בימי רביעי
במועדון הנוער .לקביעת פגישה ,נא
להתקשר לטל'0525–666281 :

רכז/ת קייטנה
המזכירות מפרסמת מכרז למנות
רכז/ת לקייטנה ,לפרטים נוספים,
נא להתקשר לנאווה במזכירות
 08-9761493שלוחה .1

תמיכה למבצעי צדקה
המזכירות העניקה תמיכה
לפרויקט משלוח מנות יישובי
ולאיסוף תרומות ורכישת מוצרים
לקיום מצוות קמחא דפסחא.
פרטים נוספים של שני הפרויקטים
מתוארים בכתבות נפרדות.
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"בזכות האמונה
באדם"

מאת :רב"ט יעל הרטמן

ב

יולי  2008התגייסתי לצבא ,לאחר
שנה של הכנה במכינה הקדם
צבאית לבנות דתיות "צהלי"
שבמשואות יצחק .עברתי קורס של
הוראה ופיקוד במשך כ 3-חודשים והגעתי
לבט"ר "חוות השומר" לתפקיד מפקצי"ת
(מפקדת צוות).
חוות השומר הינה בסיס טירונים לחיילי
מקא"ם (מרכז קידום אוכלוסיות מיוחדות) מה
שנקרא בעבר "נערי רפול" .חיילי מקא"מ הם
חיילים המגיעים מרקע קשה לצבא  -עבר
פלילי ,בעיות כלכליות בבית ,לפעמים בעיות
נפשיות ,או חיילים שנפלטו מכמה מסגרות.
הצבא ,כצבא עם ,מאמין בחיילים אלו ומאמין
בצורך שלו ליטול חלק בלעזור לחיילים אלו
להשתלב בחברה הישראלית .בכלל ,בצה"ל
מאמינים שאין דרך יותר טובה מלעשות זאת
מאשר בצבא ,שהוא לפעמים גם "התחנה
האחרונה" וההזדמנות האחרונה שלהם לעתיד
טוב יותר.
במסגרת תפקידי אני מפקדת על צוות של
חיילי מקא"מ ומעבירה אותם טירונות 02
במשך  10שבועות .במשך תקופה זו יש בעיקר
עבודה על המשמעת וההכנה לשירות הסדיר,
כדי שהחיילים יוכלו להשתלב טוב יותר בצה"ל

ולהגיע מוכנים .בנוסף ,אנו מעבירים לחיילים
המון תכנים מעבר לטירונות ,כמו ההיסטוריה
של עמ"י וסקירת מלחמות ,ולוקחים אותם
לסיורים במקומות שונים בארץ ,כולל סיור
בירושלים ,כשבסוף מגיעים לכותל (לחלקם
זאת הפעם הראשונה שהם מגיעים לשם).
במהלך הטירונות אנחנו מקיימים "פרוייקט
חלל" ,שבו כל צוות נקרא על שם חלל
צה"ל .חיילי הצוות מבקרים בקבר של החלל
ונפגשים עם משפחתו ואף עושים פעילויות
שונות להנצחת החלל .החיילים גם עוסקים
בהתנדבות בקהילה ,כדי שגם הם ירגישו איך
זה לתרום לאחרים.
התפקיד שלי מאתגר ,כיוון שהאוכלוסייה
שאיתה אני עובדת היא אוכלוסיה מיוחדת .כל
חייל מגיע עם הבעיות שלו מהבית ומהאזרחות
וכמפקדת שלהם אני עוברת עם כל חייל וחייל
שלי תהליך שונה ,כל אחד לפי הצרכים שלו.
אני לומדת להכיר אותם לעומק ,לדעת מתי הם
הולכים להתפרץ ולהתעצבן ומה ירגיע אותם,
אני לומדת לתת להם כלים להסתכל קדימה
ולהבין שעליהם להיות אחראיים למעשיהם
ולדעת מהן ההשלכות של אותם מעשים על
התקדמותם.
אני חושבת שהתפקיד שלי תורם ואני רואה
חשיבות רבה בשילוב חיילי המקא"ם בצבא,
למרות הבעייתיות ולמרות ההוצאות הכספיות

5

הרבות הכרוכות בכך .בין היתר ,הצבא גם
מספק לחיילים אלו אפשרות להשלים השכלה
בסוף השירות שלהם ולקבל תעודת גמר תיכון,
דבר שיבטיח להם עתיד טוב יותר.
אחרי  10שבועות ,כשיש לך אפילו חייל אחד,
שהיה מכור לסמים ובעל עבר פלילי ,שמצליח
לסיים את הטירונות בהצטיינות ולהתגייס
ליחידה קרבית ,את מבינה שבלי הפרוייקט
הזה הוא לא היה מגיע ליחידה קרבית ,למשל,
גם אם הצליח להשתקם לבד לפני כן .או,
יכול להיות חייל שפשוט לומד לשלוט בעצביו
ושישנן דרכים שונות לפתור בעיות (בלי מכות)
 את מבינה את יכולות ההשפעה העצומותשיש לך על אחרים.
כמפקדת צוות ,יש לך המון מקום לבטא את
עצמך ואת הדברים שחשובים לך וכך להעביר
את זה לחיילים שלך .פרט לסיפוק הרב שיש
בתפקיד זה ,אני מרגישה שהתפקיד תורם לי
המון מבחינה אישית .אני לומדת משהו שונה
בתחום החינוך ,על משמעת ,על דרישה מעצמי
לא לוותר כשקשה וכן ,לפתור סוגיות שלא
הכרת קודם.
לאחר  10שבועות ,כשאת עומדת על מגרש
המסדרים עם החיילים שלך ,שסיימו בהצלחה
את הטירונות ,כשחלקם מסיימים משהו בפעם
הראשונה בחיים ,את יודעת שזה שווה את
הכל.

6
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בואו אלינו לים

מאת :סרן נתן גמראן

ה

אמת ,כשביקשו ממני לכתוב
כתבה לעיתון היישוב על היותי
חייל בצבא לא היה לי מושג על
מה לכתוב בדיוק .הצבא הוא
חלק יומיומי מחיי ,כך שאני לא רואה בו
משהו מיוחד .ובכל זאת ...החלטתי לספר על
המסלול אותו עשיתי ,על התפקיד אותו אני
ממלא כרגע וכן קצת על המשמעות (בעיני)
של להיות קצין דתי בצה"ל.
אני קצין בדרגת סרן בחיל הים .לא ,לא -
לפני שכולם מתלהבים ,אין לי הרבה שעות
ים ,אני לא מכיר את המשימות הסודיות של
ש 13/והאמת – בפעמיים שכן הפלגתי הייתה
לי בחילה נוראית .לא ,אני מהנדס מחשבים.
יושב בחוף כל היום וכותב קוד.
כשהייתי בכיתה י"א ,ועוד התלבטתי רבות
וקשות "מה לעשות בעוד שנה וחצי" עמדו
בפניי האופציות הרגילות :מכינה ,הסדר,
או ....ישל"צ .אבא שלי בחוכמתו הרבה (ואני
באמת מודה לו על כך) ,ייעץ לי לא לפסול על
הסף גם את האופציה של העתודה האקדמית.
בהתחלה חשבתי לעצמי" ,מה אני משוגע?
אחרי  12שנות לימוד ,אני אוסיף עוד כמה?
ועוד אחרי זה אצטרך לחתום קבע ולשרת
הרבה זמן?" .אבל אבי התעקש שלפחות לא
אסגור אופציה זו מראש ,אז נרשמתי ,עשיתי
פסיכומטרי וחיכיתי .בפרק הזמן שעבר
עד שהתקבלתי למסלול העתודה
קרו הרבה דברים שגרמו לי
לשקול בחיוב את העניין.
למדתי הנדסת מחשבים
במכון לב במשך  4שנים.
בתקופה זו גם עשיתי
טירונות (יותר כמו קייטנה,
אבל לא נורא) .לקראת
תחילת השנה האחרונה
ללימודים ,ערכו לנו "שבוע
חילות" .בשבוע זה קיבצו
סטודנטים להנדסת מחשבים
מכל הארץ העתידים לחזור לשרות
צבאי בשנה הקרובה ולקחו אותנו לסייר
במספר חילות הקולטים עתודאים במקצועות
המחשב .ביקרנו בחיל הקשר (דאז ,היום
"אגף התקשוב") ,בחיל הים ,בחיל האוויר
ובבסיס מודיעין בגלילות (שם בעיקר אמרו
לנו דברים בסגנון של "תראו ,אנחנו לא ממש
יכולים לפרט במה אנו עוסקים ,אבל תהיו
בטוחים שמעניין אצלנו") .התרשמנו – מי
יותר ומי פחות וחזרנו ללימודים.

במהלך השנה קיימו לנו יום ראיונות עם
גופים שונים (מבין אלו שביקרנו אצלם
ועוד כמה) ובסוף היום התבקשנו לדרג
את העדיפות לשיבוץ מבחינתנו .אני דרגתי
את חיל האוויר במקום ראשון ,את חיל הים
במקום שני ואחד האחרים במקום שלישי.
ממש רציתי להגיע לחיל האוויר .לא יודע
אפילו למה .אולי כי שמענו עליהם שיש להם
דברים מגניבים .אולי כי כולם רוצים להגיע
לשם .לא יודע .אבל ,רצה הגורל ודווקא לחיל

המדור שלי עוסק בפיתוח
סימולאטורים לחיל הים.
בגדול ,יש לנו פרויקט
מתמשך הנמצא בפיתוח
מתמיד מאז  ,2002של קו
מוצרים המשתמש לאימון
מפעילים של מערכות לחימה
שונות הנמצאות בשימוש
בחיל הים
הכחול לא קיבלו אותי .החיל הלבן קיבל אותי.
לא הייתי הכי מבסוט ,אבל התנחמתי בעובדה
שלפחות יהיו לי מדים יפים ...בדיעבד ,אני
שמח שהעניינים התגלגלו כך ולא אחרת.

חזרתי לשירות מספר ימים לפני יום כיפור
תשס"ה .הגעתי לבקו"ם ומשם לקריה לעבור
ראיונות שיבוץ בתוך החיל .מהר הבנתי שיש
סיכוי שעוד אמצא את עצמי משובץ ביחידה
בחיפה ,אז ניסיתי בנימוס מגומגם של חייל
צעיר להזכיר להם שאני נשוי עם ילדים ולכן
לא אמורים לשבץ אותי רחוק כל כך....

אבל ,ב"ה ,מצאתי את עצמי משובץ למדור
אימון ודימוי בענף מש"ל במחלקת תקשו"ב
של חיל הים .הרבה באותו רגע זה לא אמר
לי ,פרט ל"תגיע מחר למפעל מבת (של
התעשייה האווירית) ביהוד"" .יהוד" ,אמרתי
לעצמי "זה טוב .זה לא חיפה" .ואמנם ,גיליתי
שהמדור אליו אני משובץ אכן יושב ביהוד.
וזה היה די מגניב ,כי זה גם לא רחוק מהבית
בכלל ,זה גם לא בסיס צבאי (אין רס"רים ,יש
אוכל טוב) – בקיצור – אחלה שיבוץ.
הרמ"ד שלי ,בראיון הקליטה ,שאל אותי אם
אני רוצה לצאת לקורס קצינים .עד אותו רגע
לא חשבתי שיש לי ברירה בכלל .הנחתי שזה
חלק מחייב במסלול העתודה .אמרתי שכן.
הוא אמר לי שהוא יפעל להוציא אותי כמה
שיותר מהר ,כי מניסיון שלו ,ל"חייל נשוי עם
ילדים ,במיוחד דתי ,יש נטייה שיהיו לו יותר
ילדים ,אז עדיף לצאת כמה שיותר מוקדם."...
לי זה באמת לא שינה .שוב ,בדיעבד ,אני
שמח שאכן יצא כך.
יצאתי להכנה לקורס קצינים בבה"ד חה"י
בחיפה 4 ,שבועות שבהם חזרתי רק בשבתות.
האמת ,ההכנה עצמה לא הייתה קשה כל כך,
אבל הריחוק הפתאומי (התחלתי מיד אחרי
סוכות) היה לי קשה .לאחר מכן קורס קציני
מטה 10 ,שבועות בבה"ד  12בצריפין (היינו
המחזור האחד-לפני-אחרון שעשה בצריפין.
כיום הקורס הדרים לנגב ,לבה"ד  1מחוץ
למצפה רמון) .גם שם ,חזרתי רק בסופי
שבוע (בימי חמישי בערב בעצם) ,אבל
לפחות מצריפין לחשמונאים זה לא
נסיעה בת שעתיים...
אחרי קורס קצינים ,השלמה
חיילית – עוד  4שבועות
בבה"ד חה"י (או איך שאנחנו
קראנו לזה "החלמה חיילית")
ואחרי זה ,עוד קורס ,הפעם
קורס מקצועי :קורס מהנדסים.
עוד  4שבועות ,אבל מה שנקרא
"יומיות" .לא שזה עוזר כל כך
כשהקורס בחיפה והבית בחשמונאים,
אבל בכל זאת ,העדפתי את הנסיעות כל
יום ,כי אין כמו להיות בבית.
אחרי כל התקופה הארוכה הזו (הייתה
גם שנה מעוברת) מצאתי את עצמי סוף
סוף ,לקראת פסח ,חזרה במבת ,שם יכולתי
להתחיל את השירות הצבאי המקצועי.
מאז ועד היום 4 ,שנים אחרי ,אני נמצא
במדור אימון ודימוי ,ואני נהנה (כמעט) מכל
רגע.
המדור שלי עוסק בפיתוח סימולאטורים

גליון יום עצמאות תשס"ט •  61למדינת ישראל •  22שנה לחשמונאים

חדשמונאים • גליון  • 130אייר ,תשס"ט

לחיל הים .בגדול ,יש לנו פרויקט מתמשך
הנמצא בפיתוח מתמיד מאז  ,2002של קו
מוצרים המשתמש לאימון מפעילים של
מערכות לחימה שונות הנמצאות בשימוש
בחיל הים.
ציינתי לעיל שבדיעבד אני שמח על כך
שהגעתי לחיל הים .יש לכך מספר סיבות.
ראשית ,מדובר בחיל קטן .זה אומר ,פיתוח
אישי מהיר .תוך פחות משנה מרגע חזרתי
למדור כבר מוניתי לראש צוות האחראי על
עוד  2חיילים .עוד פועל יוצא של מספר
האנשים המצומצם הוא ,שבאמת הרבה יותר
קל להרגיש כמו משפחה במסגרת הזו .ניתן
בקלות לפתח קשרים טובים עם חברי הצוות,
המדור ,הענף ואפילו ברמה גבוהה יותר.
זה קצת מזכיר את היישוב .מן תחושה כזו
שכולם מכירים את כולם וזו תחושה נחמדה
לטעמי .בנוסף ,מדובר בחיל איכותי מבחינת
הטכנולוגיה והפיתוח שנעשים בו .בגלל
שחיל הים הוא כל כך קטן ,הוא גם דל מבחינה
תקציבית ולכן ישנה העדפה לפיתוח עצמי של
מוצרים ולא קניית מוצרים מחברות חיצוניות,
מה שאומר שההתמקצעות בתכנים בחיל
היא גדולה יותר .לפחות בתחום המחשבים,
החיל גם משקיע בפיתוח בעזרת הטכנולוגיות
המתקדמות ביותר הקיימות כיום בשוק.
כיום אני משמש בתור ראש צוות הפיתוח
של פרויקט קו המאמנים החיילי של חיל הים,
זה שנה וחצי .במסגרת תפקידי אני אחראי
על בניית תוכנית העבודה של המדור ,פיקוח
על ביצוע תכולות הפיתוח ,אחראי על ראשי
הצוותים במדור מבחינה מקצועית וגם מוצא
לעצמי נישה לקודד תכולות בעצמי (כי מה
לעשות ,אני אוהב את זה).
להגיד שהכל היה פשוט ,נוח וקל ,כמו
שעולה מהתיאורים שלי  -זה לא לגמרי נכון.

היו ירידות מורל ,היו כעסים ולחצים .אבל
בגדול ,מהלך השירות שלי עד כה היה מספק
הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית .לא
לחינם (אומנם אחרי הרבה שיקולים) הארכתי
את שירות הקבע שלי ב 4-שנים נוספות,
עוד לפני שסיימתי אפילו חצי מההתחייבות
הראשונית שלי בתור עתודאי.
בתור חייל ולאחר מכן קצין דתי בצבא ,לא
הרגשתי שאני שונה .לא הרגשתי צורך להוכיח
את עצמי בפני אף אחד .אולי כי הפקודות כיום
בצבא נותנות דגש רב על שילוב חיילים דתיים
במערך הצבאי .אולי כי לא יצא לי לשרת בתנאי
מלחמה .אולי כי במסלול שעשיתי תמיד היו
לי חברים מהלימודים .ואם לומר את האמת
בהתחלה די חששתי .חששתי ממה שאחרים
יחשבו ,חששתי מתגובות של המפקדים שלי.
אבל גיליתי ,שבאמת אין ממה לחשוש .מי
שעומד איתן בדעותיו ובאמונתו ,באמת שאין
לו ממה לחשוש .גיליתי שכל הרעש שעושים
כל מיני גופים בחדשות וששומעים עליהם

כל כך הרבה ,הם באמת המיעוט .אצל הרוב
המוחלט של האנשים שיצא לי לשהות איתם,
בקורסים ,בהגנ"שים מצאתי אוזן קשבת וגם
אוזן קשובה .מצאתי רצון להבין את אורח
החיים הדתי שלי ואף הוויכוחים על ענייני
אמונה – היו בטוב טעם ,בלי התלהמות .אני
חושב שזה אחד הדברים היפים ביותר שיש
בצה"ל – האפשרות של הפגשת מגוון רחב כל
כך של אנשים שונים כל כך ובכל זאת ,לצאת
עם צבא אחד ,מגובש ,שפועל בצורה באמת
יוצאת מן הכלל.
בכלל ,במטה של חיל הים יש המון דתיים
יחסית ,מה שהופך את השירות לנעים ונוח
יותר.
אם נשמע לכם שאני קצת מייחצן את חיל
הים ,אז בוודאות כן .אני ממליץ בחום לעומדים
בפני גיוס לשקול בחיוב שירות בחיל ,לאו
דווקא בתור עתודאים .פתחו לאחרונה מסלול
ביינישים בפלוגת הדבורות של החיל ולמיטב
הבנתי ,השירות שם מרתק לא פחות מאשר
בחילות היבשה .גם בקורס חובלים יש מספר
הולך וגדל של חבר'ה דתיים ומספר הכיפות
על גבי הסטי"לים הישראליים הולך וצומח עם
הזמן .בקיצור ,בואו אלינו לים ,יש לנו הרבה
להציע ...חג עצמאות שמח!
מילון מושגים:
ש – 13/שייטת הקומנדו הימי
ישל"צ – ישר לצבא
בקו"ם – בסיס קליטה ומיון
רמ"ד – ראש מדור
בה"ד – בסיס הדרכה
חה"י – חיל הים
הגנ"ש – הגנה יישובית
דבורות – ספינות סיור ובט"ש (בטחון
שוטף)
סטי"ל – ספינת טילים
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חיי נצלו בזכות
התפילין
ֿשרה טאניס משוחחת עם עם אברהם
אמיר – תושב היישוב ואיש קבע לשעבר,
על נס שקרה לו
 מה ההרגשה שלך לאחר כל כך הרבה שנים שעברו מאזששירתת בצה"ל?
"ההרגשה שלי עד היום הזה שכל מה שעשיתי היה חשוב לעם
ישראל.
את כל הפעילות ביצעתי מתוך רצינות ואחריות שהיו ביכולתי.
הרגשתי אדם מכובד ,והגעתי בשירותי ליחידה מיוחדת .לא לכל
חייל יש ההזדמנות והאפשרות לשרת ביחידה זו .בסה"כ שרתתי
 15שנה ,מהן  4ביחידת אב"ח .השתתפתי במלחמת יום הכיפורים
ובמלחמת שלום הגליל .במלחמת ששת הימים התנדבתי עם
הנוער לפעילויות שונות".

קצין תקשוב
קרבי –עופרת
יצוקה
מאת :סגן איציק פלד (חדד)

מ

שימת התקשוב בצה"ל בהגדרתה היא זרוע המפקד לפיקוד
ולשליטה .על מנת ליישם הגדרה זו מוצבים היום הגדודים
והחטיבות הלוחמות קציני תקשוב קרביים.
קצין התקשוב הקרבי עובר מסלול מבצעי ומקצועי ארוך
(שנה ושמונה חודשים) על מנת להקנות לו את הכלים לבצע תפקיד זה.
תפקיד קצין התקשוב הגדודי משתנה משגרה לחירום ,בשגרה הינו יועץ
המג"ד לענייני תקשוב ,מפקד מחלקת התקשוב הגדודית ,אחראי על כל
נושאי התקשוב ביחידה :קשר ,מחשבים ,אמצעי שלט ,בקרה ,ועוד.
בחירום ,מלבד תחומי אחריותי בשגרה ,מצטרף קצין התקשוב לחולית
הפיקוד הקדמית של מפקד הגדוד כלוחם בצוות מג"ד.
ניהול מחלקת התקשוב הגדודית ,ציוות החיילים בכלים ובפלוגת
המבצעיות הם נושא חשוב ומורכב לא פחות מהלחימה בצמוד למפקד
הגדוד במצבי חירום והסלמה בכלל ובמבצע עופרת יצוקה בפרט ,בניית
עורף לוגיסטי תקשובי הינה משימה מורכבת ביותר.
עופרת יצוקה:
"תפוס פיקוד ,הוקפצנו לעזה" זוהי הודעה ה SMS -שפתחה את מבצע
"עופרת יצוקה" עבורי .אני כקצין קשר בגדוד שיריון זכיתי להשתתף
במבצע עופרת יצוקה.
במהלך המבצע שובצתי בנגמ"ש הפיקוד הגדודי או בטנק המג"ד
כחלק מצוות הטנק ,המבצע עצמו היה בנוי ממספר רב של שלבים,
כאשר כל שלב במבצע מציין התקדמות נוספת של הכוחות פנימה.

ירי צלפים לעברינו הפך לדבר שגרתי
 האם יש לך חוויה מיוחדת שתרצה לחלוק אתנו?"בין הניירות שלי ,מצאתי לפני כמה ימים פתק שרשמתי
ב 03/01/81-על אודות מקרה שקרה .וכך היה :כאשר חזרתי
מתרגיל ביחידה המיוחדת לה הייתי שייך ,ביקשתי להודיע הביתה
שאני בדרך חזרה .ניגשתי לטלפון הציבורי באזור שדה בוקר ,אך
שניגשתי לעמדה והרמתי את הטלפון ,נפלתי פתאום לתוך בור של
כ 8-עד  10מטר עומק ,שהיה מכוסה בצמחיה גדולה .למזלי ,היה
תיק על הגבי עם התפילין שלי .התיק עצר אותי מליפול לתוך עומק
הבור וכך נעצרתי .כף היד הימנית נפגעה ,אך כאשר הגעתי להדסה
הר הצופים עם יד שבורה התחלתי לצחוק ולשמוח .האחיות שהיו
שם אמרו לי שאני משוגע :עם יד שבורה צוחק ושמח?! אבל אני
הסברתי להן איזה נס היה לי ,מאיזה אסון כבד הציל אותי השם
בזכות התפילין שלי".
 מתי הגעת לחשמונאים ואיפה עבדת?"אנחנו כבר נמצאים ביישוב  19שנה.
עבדתי כ 40-שנה במשרד החינוך ,בחינוך מיוחד .היום אני
מתנדב במשרדי ביטוח לאומי ,נותן ייעוץ לקשישים ובמחלקת
שיקום .אני מבקר בבתי חולים ובבתים של חולים המרותקים
לבית ,משחק איתם ,משתדל לעזור להם ולתמוך בהם רוחנית".
 מה אתה יכול לספר על משפחתך?"אני אבא לארבעה בנים ובת אחת .אחד הבנים עבר לגור ליישוב
(מיכאל ולימור) עם שני ילדיהם .הבת משרתת בצה"ל כמש"קית
מורות חיילות".

הכינוי שקיבלו חיילי צה"ל מהרמטכ"ל ,תוך כדי המבצע "שוורים
שועטים" ,בא לידי ביטוי בצורה מוחלטת אצל חיילי הגדוד" .מתי כבר
מתקדמים? מתי הפעילות הבאה?" הן שאלות ששאלו לוחמי הגדוד
ומפקד הגדוד בתדירות יום – יומית "הקפאת המצב"" ,עצירה בקו
עמדות" היו משפטים מאכזבים ולא מקובלים אצל החיילים.
ככל שהתקדמו פנימה לעומק הרצועה ,נפילות הפצמר"ים היו שכיחות
יותר ומדויקות יותר .ירי צלפים לעברינו הפך לדבר שגרתי .מה שחייב
אותנו להסתובב עם מיגון כרמי במשך כל היום .חשוב לציין שההרגשה
של "הרוח הגבית" שקיבלנו מאזרחי המדינה הייתה משמעותית מאוד.
חבילות ,מכתבים אוהבים ,ולפעמים גם טלפונים היו הדבר המחזק
ביותר.
מנגד ,נקודות שבירה – לשמוע חבר בקשר קורא לחילוץ לאחר שהכלי
שלו עלה על מטען או חטף טיל נט .קצין שישב לידך בקבוצת פקודות
לפני פעילות ומספר לך שממש לפני כמה ימים התחתן מתפוצץ בבית
ממולכד ממש ליד הבית שאתה נכנסת אליו קודם.
תמיד אותו החשש ,מה יקרה אם  ...לאחר  25ימים בפנים קיבלנו את
הפקודה – "חזרה לגדוד"  -לא ידענו אם לשמוח או להיות עצובים,
רצינו לחזור הביתה ,אבל לא ידענו אם המכה שקיבלו החמס הייתה
חזקה מספיק.
ההתקפלות החוצה הייתה מהירה .הצביטה בלב כשעברנו ליד
הריסות דוגית בדרך החוצה הייתה קטנה הרבה יותר עכשיו .הרגשנו
שמה שעשינו היה משמעותי.
אני מעריך הערכה רבה את כל מי שהשתתף במבצע .אני לא יודע מה
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הנוער שלנו
מאת :שרה ברנר

חשוב יותר בלחימה ,לב חזק או קיבה חזקה בשביל להתמודד עם מה
שראינו ושמענו בדרך החוצה.
לשבת עם כל המחלקה שלך מחוץ לרצועה זה לא דבר ברור מאליו.
להגיע הביתה לראות את המשפחה אחרי חודש שלא ראית אותם.
המקלחת בבית ,הדברים הפשוטים שעכשיו אתה לומד להעריך.
אני שמח שזכיתי להשתתף במבצע "עופרת יצוקה" .אני מודה לכל
מי שעזר ומעריך את כל האנשים שתמכו או נתנו מילה טובה לכל אורך
הדרך.
מי ייתן ולא נדע עוד מלחמות .....
בטח באחד ואל תפחד!

בליל שבת קודש ויקהל-פקודי בשעה  00:15איבדנו את שכננו-
חברנו היקר איציק מאירי ז"ל .את דממת השבת ברחוב הפרו קולות
מנועים של שני אמבולנסים וניידת משטרה .בקצה עמדו כמה
נערים ושוחחו.
כמה דקות לאחר מכן הם כבר הופיעו בקומה השנייה של בית
משפחת מאירי.
עוד אני תוהה ושואלת למי באתם? והם כבר מתמקמים בחדר
ליד הנפטר לשמירה על המת תוך אמירת פרקי תהילים .אני עדיין
בהלם מהאסון שקרה ומרחמת על הנערים הצעירים שהוטלה
עליהם משימה שאינה קלה כלל והם ישבו כך כל השבת .ההורים
באו "לסחוב" אותם לקדש ולאכול אך הם לא משו עד שהגיעו
מחליפים .והגיעו מכל קצווי הישוב.
מאיפה היה להם את הכוח?!
במהלך אותו לילה נוראי הגיעו גם נערות לתמוך ולהשתתף עם
בנות מאירי הבוגרות באסון שקרה להן .כאילו שעבר איזה קשר
באמצע הלילה (בלי טלפונים ניידים).
ובשבת בבוקר הגיעו חברותיה של ליאור בת ה 9-עם המדריכה
שלהן  -בעצמה ילדה .באו להיות עם ליאור .וכך גם בהלוויה,
המדריכות – בנות  15בערך – נצמדו לליאור בתמיכה ובאהבה.
ובמשך ימי השבעה ,קצר הדף מלתאר איך תפקדו בני הנוער
הנפלאים ,בנים ובנות כאחד .ימים שלמים מהבוקר ועד השעות
הקטנות של הלילה ,מתפילת שחרית ועזרה בארוחות ועד שטיפה
וניקיון הבית לאחר צאת אחרון המנחמים בכל יום.
ידם הייתה בכל :סידור המקרר – מה יש מה חסר מה כדאי
לאכול היום ,מה נשמור למחר ,אפיית עוגות ,טיול עם עגלת הזבל
למיכלים הגדולים ,החזרת ציוד רפואי שהושאל עבור איציק ז"ל,
דאגה לאבלים ולמנחמים ע"י הגשת שתייה חמה/קרה וכיבוד,
דאגה לדברים החסרים ולקנייתם ועוד ועוד .בקיצור ,אפשר לומר
שהם ניהלו את העניינים וכל זאת ,והכי חשוב ,תוך תמיכה רגשית
בחבריהם האבלים ובמשפחה האבלה על היקר באדם שהלך
לעולמו.
נוער יקר ,כמי ש"גידלה" אתכם במשך  6שנים בביה"ס היסודי
(את רובכם ,לפחות) חשתי גאווה בליבי על תפקודכם וצער על
שאתם צריכים לחוות גם אירועים כאלה.
אני מקווה ומאחלת לכם ולעצמי שאראה אתכם מתפקדים כך
רק בשמחות!
בהערכה רבה שרה

!"    
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ריכוז פעילות בית חב"ד חשמונאים בניהולו של הרב ברק כוכבי
לחודשים אדר-ניסן עם הפנים לקהילה

הפעילויות שריגשו אותנו
כתב וערך :יאיר בר

ב

עקבות הפרסום בעיתון זה בדבר
חלוקה חינם של שמיכות חמות
למשפחות מעוטי יכולת הגיעו
לבית חב"ד פניות רבות מתושבי
הישוב שהביעו את רצונם בקבלת שמיכות
חמות.
עלה בידינו ב"ה לחלק  50שמיכות
חמות.
לצערנו ,הפניות ממשיכות להגיע גם לאחר
תום החלוקה מה שמחייב אותנו להיערך
להגדלת הכמות בחלוקות הבאות במצרכים
השונים.
אם ברצונך להיות שותף בחלוקות הבאות
נא צור קשר עם בית חב"ד.
תודה רבה וישר כח לעורכת הגב' שרה
טאניס על מסירות אין קץ בהפקת הגיליונות
מידי חודש בחודשו.

מסיבת פורים לילדים בסימן תפילה
לחייל החטוף גלעד שליט
המסיבה נפתחה בתפילה נרגשת לחזרתו של
החייל החטוף גלעד שליט לחיק משפחתו.
במהלך המסיבה נשא הרב איתמר
אורבך שליט"א דברי תורה וברכה ועמד
על החשיבות והאהבה שאנו צריכים לגלות
לארץ ישראל בכלל ולירושלים עיר הקודש
בפרט .בסיום דבריו נשא הרב תפילה
נרגשת לבנין בית המקדש השלישי מילה
במילה עם הילדים .בהמשך המסיבה נערך
חידון פורים ונאמרו פסוקי תורה ותהילים.
את המסיבה ליווה לכל אורכה הקוסם מוטי
לסרי (תושב הישוב) שברוב חן ערך הצגה
חינוכית ופעלולי קסם משעשעים .המסיבה
נחתמה בהגרלת פרסים .שמחים וטובי לב
יצאו הילדים הביתה כשכל אחד קיבל לידיו
משלוח מנות אישי.
יהי רצון שישמע ה' את תפילת ילדי
חשמונאים ויחזיר את גלעד שליט לביתו יבנה
את בית המקדש ויביא לנו את מלך המשיח
תיכף ומיד ממש.

משלוח מנות לחיילי צה"ל ונפגעי הטרור
פעילי בית חב"ד חשמונאים חילקו 500
משלוחי מנות לחיילי צה"ל במחסומים
הסמוכים ולמשפחות נפגעי הטרור בישוב.
כמו"כ חולקו משלוחי מנות ליהודים שאינם
שומרי מצוות במרכז המסחרי שילת וכפר רות

כשהפעילים עוברים מחנות לחנות ומזכים
את העוברים ושבים במצוות החג.
כולם יהיו בסדר...
זו לשון ההודעה שפורסמה בכל מקום
בישוב:
את/ה לבד? לא יודע/ת היכן תקיים את ליל
הסדר או איך עורכים ליל סדר כהלכתו?
צלצל/י למוקד של בית חב"ד חשמונאים
בטל0542567709 :

ונסדר לך ליל סדר שמח וכשר.
פניות רבות הגיעו למוקד בית חב"ד,
לקיים ליל סדר כהלכתו ,חלקם השתתפו
בליל הסדר בבית חב"ד וחלקם שובצו בבתי
משפחות יקרות בישוב.
מרגש היה לקבל טלפונים רבים ממשפחות
בישוב ,שהתקשרו כדי לבקש לארח בביתם
משפחות לליל הסדר .מה שגורם לי להיות
תושב גאה בישוב שיש בו כל כך הרבה
נתינה ואהבת חינם!!!

עונג שבת לעילוי נשמת גבי וריבקי
הולצברג הי"ד  -שליחי הרבי בהודו
עם תחילתו של שעון הקיץ וסיום שיעורי
"עונג שבת" ברצוננו להודות מקרב לב
לתושבים הרבים שהשתתפו בעונג שבת
מידי שבת בבית חב"ד חשמונאים ושמעו
דברי תורה במדרשים בהלכה ובאגדה
מתובלים עם סיפורי צדיקים לעילוי נשמת
גבי וריבקי הי"ד.
הסיפורים הרבים שזרמו מהמשתתפים בם
העלו על נס את תרומתם של שליחי הרבי
בעולם חיזקו ועודדו את כולנו להמשיך
ולהוסיף במעשים טובים לטובת עם ישראל

ולעילוי נשמת הקדושים הי"ד.

סעודת משיח בשביעי של פסח
זו השנה השנייה בה קיימנו "סעודת
משיח" בישוב חשמונאים.
בשביעי של פסח נהרו ובאו רבים
מהתושבים לבתי הכנסת ,לקיים את המנהג
שייסד הבעל-שם-טוב ,לערוך אחרי תפילת
מנחה סעודה מיוחדת הנקראת 'סעודת
משיח' .נטלו ידיים ,אכלו מצות וגם שתו
ארבע כוסות של יין כדי לטעום את העתיד
לבוא כנגד ארבע לשונות של גאולה שנזכה
להם בקרוב.
הרב איתמר אורבך שליט"א עמד בדבריו
על כך שצריכים להודות לה' על הניסים שאנו
עדים להם בכל יום ולבקש מאיתו יתברך
שישלח לנו את המשיח במהרה.
הרב שמעון בוחניק דיבר על הצורך להאיר
פנים האחד לשני ולבקש מה' שישלח את
המשיח.
הרב ברק כוכבי ,שליח הרבי לישוב,
הדגיש את הצורך לא רק לצפות למשיח
בלבבות ,אלא לבקש בפה את המשיח מכל
הלב ,כדבר מוחשי שקרוב לבוא כאן ועכשיו.
כדברי הזוהר הקדוש על הפסוק "קול צופייך"
– כל המצפים לבוא המשיח –"נשאו קול" –
היינו שלא רק בלב מבקשים את ביאתו אלא
נושאים קול ומבקשים בפיהם מה' מכל ליבם
– "יחדיו ירננו" – הם זוכים לרנן יחדיו בשמחה
ובשירה לקבל את פני משיח צדקנו.
ההשתתפות הרבה של התושבים בסעודות
המשיח בחמשת המוקדים בוודאי מקרבים
ומזרזים את הגאולה האמיתית והשלימה.
"יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה
בימינו ותן חלקנו בתורתך"
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משולחנו של בית מפגשים
מאת :ציונה שרוני – רכזת הבית
לפעמים חלומות מתגשמים.
"שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".
שעה טובה ומוצלחת חגגנו ברוב עם
והדר חנוכת "בית מפגשים" במוצאי
שבת קודש פרשת "ויקרא" ג' ניסן
תשס"ט .כיבדו אותנו בנוכחותם
וברכונו :כבוד רב היישוב המארא דאתרא הרב
אורבך שליט"א ,הרב שמעון בוכניק והרב מאיר
פרידמן .בעקבות דברי הרב פרידמן שונה שם
מועדוננו שמהיום ייקרא" :בית מפגשים"
בריינה ,רכזת תרבות הקהילה ,ספרה
בקצרה על התהוות הבית  -הכנות רבות קדמו
לאירוע :סיוד ,צביעה וניקיון ע"י עובדי היישוב.
אף שהתחילו את עבודתם ימים ספורים לפני
האירוע עמדו במשימה בכבוד.
בנוסף ,חברות מועדת תרבות של הבית להן
נלוו חברות נוספות ,ניקו חלונות ,סדרו כיסאות,
קישטו את הבית וערכו שולחנות .גלילה
קדחה בקיר ויחד עם יהודית תלו וילונות .נציג
הגברים ,פרץ עטיה ,לקח על עצמו לנקות את
כיסאות הפלסטיק שהיו מלאי אבק .הוא עשה
זאת במיומנות מרובה והמקום קיבל יופי והדר
ונראה כמו בית יפה לכול דבר ועניין.
את הערב הנחה ברוב חן רפי חתוכה .אליו
הצטרף רפי ברזאני בשירה נפלאה .לא נפקד
מקומו של דר' שמחה שלדן אשר הנעים את
הערב בקול ובנגינה על גיטרה .ד"ר שלדן
מלווה את הבית ומשתתף בכל האירועים ,אף
בהתראה קצרה ,הוא תמיד נרתם למשימה.
לאחר הברכות קרא רפי בהטעמה כפי שרק
הוא יודע את "מזמור שיר חנוכת הבית לדויד".
בתום הברכות צפינו במצגת על טיולנו
האחרון בחבל עדולם :חפירות וסיפורי קרבות
מימי התנ"ך ועד ימינו .גם צפינו בתמונות
חברים מאותו הטיול.
רבים וטובים באו לחלוק עמנו בשמחה
והבית התמלא עד אפס מקום להנאת כל
המשתתפים.
ברצוננו לומר תודה גדולה:
 fלחברי ועד הישוב ובראשם איציק
שטיינברג ,מוטי רוזיליו ובריינה הרטמן
שאפשרו לנו להגיע לבית הזה .
לעובדי היישוב שצבעו ניקו והכינו את הבית
לפעילות.
 fלרפי חתוכה שמתחילת הדרך נרתם
למשימה ברוב מסירות ואהבה.
 fליהודית חדד שתרמה ציוד לבית לרווחת
הבאים בשעריו.
 fליעקב טאוב ולרפי ברזאני שצידו את
הבית בשולחנות.
 fליהודה עוזרי ולנעמי שדאגו לנושא

ב

ההגברה.
 fלכל חברי בית מפגשים הנפלאים
שלכול משימה הם נרתמים בהתלהבות.
תוכניות לעתיד הקרוב
 fכל מוצאי שבת "מברכים" תתקיים סעודת
מלוה מלכה עם מרצים ופעילות.
 fבקרוב ,בימי שני בערב ,לאחר תפילת
ערבית ,נקיים קורס בנושא :שיטות הנדסיות
וכלכליות בניהול משק הבית .הקורס מועבר
ע"י דניאל קורח ,סטודנט למדעי החברה ,שנה
ג' באוניברסיטה הפתוחה.
 fבימי רביעי לאחר תפילת ערבית בשעה
 20:00בערך ,הבית ייפתח למפגשי חברה
ולימוד משחקי שחמט וברידג' .רפי חתוכה
יעביר שיעור למתחילים ולכל המעוניין .הוא
גם מתכנן לערוך טורניר ישובי בשחמט .כל
אחד מהיישוב מוזמן להשתתף .רב האומן דוב
גילאור וניסים תפילין ידריכו אותנו במשחק
ברידג' .כל מי שרוצה ללמוד משחק זה
מוזמן.
 fביום העצמאות הבא עלינו לטובה נארח
את חיילי חשמונאים באוהל עדות ישראל
במסגרת התוכנית" :יישוב חשמונאים מצדיע
לצה"ל"( .עליהם לבוא לבושים במדים)
האוהל יוקם במתכונת אשתקד וימכרו בו
מאכלי עדות בטעמים שונים.
נשמח לקבל מוצגים ואביזרים של עדות
ישראל הגרים בישוב כדי שנוכל להציג אותם
בתערוכה בתוך האוהל.
הערות:
 fאנו נשמח לקבל מתנדבים מתחומים
שונים אשר באפשרותם ללמד אותנו
ולהעשיר אותנו.
 fאנו נשמח לקבל כונניות או ארוניות
שאינם בשימוש עבור בית מפגשים.
 fאנו מעוניינים לקבל מקרר משומש
במצב טוב.
 fאנו מעוניינים לקבל משחקי חשיבה
משומשים וספרים שונים.
כל אדם ביישוב מוזמן להצטרף אלינו
ולקחת חלק בשעורים ,בפעילות החברתית
ובתוכניות מלוה מלכה.

סיכום
פרויקט
משלוח
מנות יישובי
מאת :חני טבק
ש הרבה אנשים שמגיע להם
הכרה ותודה על עזרתם בארגון
פרויקט משלוח מנות ואני מאוד
מרוצה מהתגובות החיוביות .אני
מקווה שעד שבוע הבא נוכל לשתף
אתכם במידע לגבי סכום הכסף שנאסף
ומטרותיו .בספירה האחרונה ספרנו 273
משפחות שהשתתפו.
במאמצים להוציא את הפרויקט בזמן לא
הספקנו להוסיף את המשפחות הבאות
ברשימה של המשתתפים שצירפנו
למשלוח מנות .אנו מבקשים להוסיף
את גרשון ושלומית רודיך ויקי ואסנת
הימלפרב לרשימת המשתתפים.
סה"כ הכנסות₪ 52,052 :
תרומות ל :בניית המקווה15,257₪ :
בניית הספרייה12,260₪ :
מתן בסתר7,300₪ :
כמו כן ,אני רוצה להודות בפומבי לכל
אלו שעזרו להרים את הפרויקט ושתרמו
להצלחתו למרות שהתחלנו מאוחר!
אני מודה לעזרת התושבות הבאות:
שושנה ארנולד ,ריבה בן עזרא ,ריטה
ברונשטיין ,אנט פרידמן ,ציפי גרלניק ,עדינה
גולדרייך ,דניה מארק ,סנדי שולץ ,ג'וש כהן,
ברברה גילאור ,אסתר גודמן ,שרה טאניס ,
ג'ודי פרידמן ,נעמי אקמן ,ברנדה לאוער,
יוכבד ניומן ,סנדי שולץ ,רחל טייטלר.
בחלוקת המשלוחים השתתפו :מש'
יעקב ואנה לי ברנשטיין, ,מש' דב וריטה
ברונשטיין ,מש' יונתן וסוזן כשדן ,מש'
סטיב וקים אטינגר ,מש' דב וברברה
גילאור ,מש' חיים וג'נט גרוסברד ,מש' אלן
וניקי הלפרט ,מש' ג'ואל וטרי הירש ,מש'
שלום ופרומה קאהן ,מש' שמואל וברנדה
לאוער ,מש' מרק ושריל לויט ,מש' יונתן
והיידי נתן ,מש' יונתן ויוכבד ניומן ,מש'
יוסף ואביבה אופנבכר ,מש' אלן וג'ודי
רוטשטיין ,מש' יואל וליבה זלצמן ,מש'
ג'וש ואריקה זלצמן ,מש' אלי וג'ודי
סיימון ,מש' ויקטור ודונה סטיבול ,מש'
פרדי ורובין זמל ,מש' ברוס וקרן זיון.
ואחרונים ,אחרונים חביבים ,לעזרה
הנהדרת של מזכירות היישוב :נאווה,
מוטי ,נירה ובריינה!!
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ברכות
להולדת הבן/בת
לחיה ויצחק גרוס להולדת הבת
לדקלה ויהודה טייכר להולדת הבת
ליונינה ומרק סיימון להולדת הבן
למש' ליוור להולדת הבת
לשירה ויוני וגדנסקי להולדת הבן
לגרג וחני גלר להולדת הבן

הדס טי
הדר שרייבר
רינה בוחניק

להולדת נכד/ה

השנה המרוץ יתקיים
בעז"ה ביום ששי כ"ח באייר,
 .22/05/09המסלול יוצא
מטלמון דרך נריה עד זית
רענן ובחזרה לטלמון.
מרוץ טלמונים מתקיים זו
השנה השלישית לזכרו של
רועי ארבל הי"ד שנירצח
לפני יותר מ 4 -שנים בדרכו
לביתו בטלמון.
המרוץ כולל השנה מקצים
של  10ק"מ לגברים ,ו5-
ק"מ לגברים ונשים בנפרד.
למקומות הראשונים יש
גביעים ,מדליות וגם פרסים
כספיים בחסות חברת NEW
BALANCE
כמו כן כולל המרוץ מקצה
של  2ק"מ עבור בנים ובנות  .
הזינוק למקצי הנשים
ב־ 8:45ולגברים ב־9:30
פרטים והרשמה דרך אתר
האינטרנט "שוונג" www. -
shvoong.co.il

אריאל דרעליך
איל טובולסקי
יהודה וקסלבאום
אמיתי אביעזר
איתמר אוברמן
יונתן גווירצמן

לבנות מצווה

למש' טייכר וקורעין להולדת הנכדה,
בת ליודה
למש' סלה להולדת הנכדים
התאומים ,בנים לעדי
למש' טי להולדת הנכד ,בן לאיתן
למש' לסינגר להולדת הנכד ,בן למשה
למש' רוזן להולדת הנכד ,בן לאבי
לדבורה ורון רייניץ להולדת הנכדה,
בת לזאב
לאתי ואלדד דודקביץ להולדת הנכדה
לפיי ויונתן טורצקי להולדת הנכדה,
בת ליוסי

מרוץ
טלמונים
השלישי

לבני מצווה

לנישואין
לג'ודי ואלי סיימון לנשואי הבת רבקה
לשמעון וחני חכים לנשואי הבת רננה
לאביגיל ושלמה כתב אמת
לנשואי הבן אברהם
לשרה ואלי טאניס לנשואי הנכד אברהם
לדבי ורון רייניץ לנשואי הבן יודי
לרחל ואפרים קרן לנשוי הבן חנן
למש' ניאזוב לנשואי הבת תמר

לאירוסין
למש' דקייזר וג'קובס
לאירוסי אלישבע ואבינועם
למש' אופנבכר לאירוסי הבן רפי
למש' גייל לאירוסי הבת ליה
למש' סנדרס לאירוסי הבת טליה
למש' טי לאירוסי הבת עדי
למש' המר לאירוסי הבן שלמה
לרחל גרשוביץ לאירוסי הבן אליעזר
למש לוי ובליץ לאירוסי
הללויה עם אילנה

לחיילים
לעמיחי גולדשטיין לסיום קורס קציני חי"ר
כחניך מצטיין בפלוגתו
לדוד טרגין שהתגייס לצה"ל

תנחומים
ליונה וורנר במות אימה
למש' מאירי במות הבעל ,האב,
הבן והאח איציק
לנפתלי קירשנבאום במות אביו
לאביטל וינדיש במות אביה
לפיליס הכט במות אביה
ליעל קופרמן במות אימה
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