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דבר המערכת
חודש סיוון בפתח ואיתו חג השבועות
הטומן בחובו מצוות ומנהגים רבים .ב"ה
זכינו לקיים מצוות אלו גם בקהילתינו
היישובית.
כנגד סיפורה של רות אשת החסד ,הרינו
עדים לעשייה מרובת חסד של תושבי
היישוב לטובת הכלל ,אם זה בהכנת
הטקסים ,אם בתפילה מרכזית וברכת
החמה ברוב עם ,אם בארגון חגיגות ה61-
של מדינת ישראל ואם בתמיכה הדדית.
כנגד הבאת הביכורים – מתקשטים
רחובותינו בשמות הפרות בהן משתבחת

ארץ ישראל ,וכן זכינו ליצירה משותפת של
פסיפס תלת מימדי של שבעת המינים.
כנגד חג מתן תורתנו ,ועדת דת תכננה
שיעורים לכל תושבי חשמונאים .התוכניות
מפורסמות בגיליון זה.
כנגד מניין השבועות – הספירה לקראת
הגיליון הבא תסתיים בעזרת השם לקראת
ר"ח תשרי תש"ע.
חברי המערכת מאחלים לכל התושבים
חג שבועות שמח
שרה טאניס
כתבות ,תגובות ופרסומים יש לשלוח
עד  ,20/08/2009ל' אלול תשס"ט.
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מה נעשה השנה בישיבת
נר תמיד
ראש הישיבה ,הרב פלטי גרנות ,משוחח עם ד"ר שרה טאניס
 תן לנו תמונה כללית עלהישיבה
השנה לומדים בישיבה כ־ 300תלמידים
מכיתה ז' עד י"ב .התלמידים מגיעים מרמת
מודיעין ,גני מודיעין ומיישובי הסביבה כגון
טלמון ,נווה צוף ,כפר אורנים ,נוף איילון,
גמזו ומערים כגון מודיעין וירושלים.
האווירה בישיבה משפחתית ,והיא באה
לידי ביטוי בקשר הטוב בין התלמידים לבין
עצמם ועם צוות המורים והמחנכים .מתוך
אווירה זו אנחנו משתדלים להצמיח כל
תלמיד על פי כישוריו ויכולותיו.
כמו כן בישיבה לומדים  24תלמידים
עולי אתיופיה שמגיעים ממבשרת ציון .הם
פועלים ולומדים ככיתה עצמאית ויחד עם
זאת אנחנו משתדלים לשלב חלק מהם
בכיתות רגילות בחלק משעות הלימוד.
בנוסף ,הם משולבים בכל הפעילויות
החינוכיות של הישיבה.

 איך מתקדמת בניית בנייןהקבע של הישיבה?
בשנת הלימודים הבאה אנחנו נכנסים
בע"ה למבנה הקבע שנבנה בכניסה
ליישוב .בשלב הראשון ,בתחילת שנת
הלימודים תש"ע יכנסו תלמידי ט' עד י"ב .
בבניין יש  8כיתות אם ,מעבדות לפיזיקה,
ביולוגיה ומחשבים ,ספרייה ,כיתות הקבצה
ומשרדים.
לקראת חנוכה יושלם הבניין עם  4כיתות
נוספות ותלמידי החטיבה הצעירה יצטרפו.
אנחנו רואים בכניסה לבניין הזדמנות
לחדש ולשפר את כל מערך הלמידה בקודש
ובחול ,גם בזכות הציוד החדש במעבדות
ובספריה וגם בזכות הקרבה לבית המדרש,
שיהיה חלק מקמפוס הישיבה.

 איך התקדמתם בתוכניתהלימודים בשנה הנוכחית?
השנה השתדלנו להמשיך ולחזק את
הקשר של הישיבה עם תושבי חשמונאים
ואנחנו מקווים להמשיך באותו כיוון בשנה
הבאה.
• במקצועות הקודש פעלנו השנה
בשיטת המסלולים בהם למדו תלמידי ז' עד
י" ב־ 4מסלולים .המסלול הראשון התאפיין

בלימוד מעמיק של הגמרא עם ראשונים
ואחרונים ובשאר המסלולים למדו ברמות
שונות להקניית כלים בסיסיים ולימוד
בקיאות בגמרא.
כמו כן ,בכיתות י"א ו-י"ב התקיים מסלול
למצטיינים בהלכה ברורה.
כל תלמידי הישיבה למדו בקצב קבוע
של עמוד לשבוע ובימי חמישי התכנסה
כל הישיבה בבית המדרש בסדר ערב ,בו
למדו סוגיות רלוונטיות לחיי היום יום של
התלמידים ,מתוך מסכת קדושין ,אותה

אנחנו רואים בכניסה
לבניין הזדמנות לחדש
ולשפר את כל מערך
הלמידה בקודש ובחול,
גם בזכות הציוד החדש
במעבדות ובספריה וגם
בזכות הקרבה לבית
המדרש ,שיהיה חלק
מקמפוס הישיבה
למדנו.
במחשבת ישראל ,המשכנו ,זו השנה
השנייה ,במסלול מתוגבר של  5יחידות
בו למדו תלמידים רבים מהשמינית את
כתבי הרב סולוביצי'ק ,עם נשיא הישיבה
הרב ד"ר אהרון אדלר ,ואת כתבי הרב קוק,
איתי.
בנוסף לכך ,מדי יום התקיימו מספר
שיעורי בחירה מתוגברים בתנ"ך ,אמונה
וגמרא בהם השתתפו תלמידים רבים.
• בלימודי התיכון
חיזקנו את הלימוד במגמות העל,
בהנדסת תכנה ומוזיקה ,בנוסף לשלושת
מגמות היסוד :פיזיקה ,ביולוגיה וארץ
ישראל .כך תלמידים רבים למדו  2מגמות
במקביל והצליחו להביא לידי ביטוי כישורים
מגוונים.
בימים אלו תלמידי י' ,י"א ו-י"ב נמצאים
בעיצומם של בחינות הבגרות,וב"ה ,הם
רואים ברכה והצלחה בעמלם.
בשנה הבאה אנחנו מקווים להרחיב

את מגמת המוזיקה ולהמליץ לתלמידים
בגילאים צעירים שיש להם את הכישרון
המתאים להתחיל ללמוד על מנת לפתח
כישרון זה לצד הלימודים הרגילים.
כמו כן ,תלמידי השמינית ,השייכים
למגמת הנדסת תכנה ,יזכו בנוסף ללימודים
הרגילים ,לבנות פרויקט ברמה של 5
יחידות על פי בחירתם ,בליווי אנשי מקצוע
בתחום.
• בתחום החינוכי ,חברתי ,השנה
הייתה גדושה באירועים ובפעילויות,
חלקן לכלל הישיבה כגון סיורים לימודיים
 ,ערבי לימוד ,שבתות במדרשת עפרה
ובחשמונאים וטיולים שנתיים וחלקן
שכבתיות וכיתתיות.
בכיתות ז' ,התקיימה תוכנית בר-מצווה
מגוונת שכללה לימוד עיוני וחווייתי.
בכיתות ח' התקיים פרויקט של"ח בו למדו
התלמידים על ארץ ישראל ויצאו לסיורים
וטיולים מודרכים .בכיתות ט' הוספנו השנה
חוגים מגוונים שהוסיפו חן רב ללימודים יחד
עם פרויקט התנדבות .בכיתות י' תלמידים
רבים נכנסו להדרכה בבנ"ע ,והיו שותפים
יחד עם תלמידים נוספים מהחטיבה
בפעילויות ספורט רבות ומגוונות ,אשר
בחלקן הגיעו להישגים נאים ביותר.
בכיתות י"א העלו התלמידים הצגה עליה
עמלו זמן רב ,אשר נעשתה במקצועיות
בליווי במאי מקצועי ,שמעבר לחוויה
עצמה גיבשה את המחזור .כמו כן ,תלמידי
השכבה קיימו את שוק פורים המסורתי
בו שילבו פעילויות רבות עבור תלמידי
הישיבה ילדי היישוב וקבוצות של מוגבלים
ונזקקים שהובאו לישיבה.
במהלך שנה התנדבו השמיניסטים בבית
אבות לזקנים ובבית ספר במוסד למוגבלים
הנמצאים בעיר רמלה ,וזכו לשבחים רבים
על מסירותם והתמדתם.
לאחר סוכות הם יצאו לסיור בפולין ,שהיה
משמעותי ביותר עבורם הן בשנה זו והן
ביחס להמשך דרכם ,שזהו אחד מאתגרים
החשובים ,בו אנחנו משתדלים ללוות כל
תלמיד ,על מנת שיבחר את המקום הראוי
והמתאים לו ביותר להמשך חייו ,כאשר
רוב מוחלט מתלמידינו ילכו בע"ה לישיבות
ומכינות קדם צבאיות.
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ביכורי מתן תורה
מאת :מרא דאתרא הרב איתמר אורבך

מ

צוות ספירת העומר כורכת בכריכה
אחת את חג המצות עם חג מתן
תורה .בספירת העומר אנו מונים
ימים ומונים שבועות .הימים שבין
הבאת עומר השעורים לבית המקדש למועד
הבאת המנחה החדשה ביום הביכורים הם
ארבעים ותשעה ימים .לנו ,דירי הבתים רבי
הקומות וצמודי הקרקע ,ספירת העומר היא
מצווה קלה שמתבצעת במהירות .אולם
לאיכר הישראלי ,אותם ארבעים ותשעה ימים
הם ימי ציפייה מתוחה ,יום ליום יביע אומר
ותקווה מהולה בדאגה .הפירות מתחילים
להופיע ,חלקם כבר הביאו כשליש מגידולם.
היעמדו הניצנים הזעירים בחילופי העונות
הקשים? האם יצרוב השרב חלילה? האם
תעיף רוח סערה את היבולים? יום ,יום ,סופר
ומונה ,איש האדמה ומייחל לסיום וגמר של
הצלחה וברכה .את תודת האדם והאדמה
יחיש לבכר ולהביא לבית הבחירה" :ביום
הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה ."...זהו
עניינה של מניית הימים וממש בקו מקביל
אנו סופרים שבועות.
"שבעה שבועות מהחל בקמה" שבע שבועות
של שבע שבתות תמימות ,שבהם מתקדם
האדם והעם הישראלי לקראת יום הנישואין
הנכסף ,ליום מתן תורה .מזמן חירותינו הגופנית
לזמן מתן תורתינו .בכמה שבועות ,בריתות

ונדרים ,קשורה האומה לתורתה ולקונה .אין כמו
השבעה והשבת לבטא ברית עולם ועולמים בין
הדוד והרעיה" .אנוכי" דרש ר' יוחנן 'אנא נפשי
כתיבת יהבית' (אני את נפשי כתבתי ונתתי)
כשם שפרחה נשמתינו להיות דבקים בקב"ה כך
כבכול יצאה נפשו לקראתנו .שמים וארץ נפגשים
ביום הביכורים זמן מתן תורתנו .הקב"ה כביכול
ירד על הר סיני ומשה איש האלוקים על אל ההר.
עליונים ירדו לעטר בנים חביבים בכתרים.
כאשר העם בא אל ארצו" ,והיה כי תבוא אל
הארץ"" ,ולקחת מראשית פרי האדמה" הוא
לוקח מביכורי פרי האדמה ,קם ועולה ומעלה את
האדמה ופירותיה למרומים .לא רק ראשו מוכתר
ומעוטר כי אם פרי האדמה המעוטר מעטר את
האדמה כולה .את כל השפע הזה מניף העברי
ידו של הכהן על הסל מלמעלה ויד האיכר
דוחפת את הטנא מלמטה כלפי מעלה .הכרת
הטוב של האדם והעם מרוממים ומעלים את
האומה וארצה לגבהים שמימיים.
צומחת הישועה לגאולת עולמים והארץ כולה
מתרוממת אל השחקים היותר עילאיים .תורה
ניתנת משמים עליונים ממרומי מרומים והעם
בארצו קיבל את המתנה העליונה והוא ממשיך
ומעלה אותה מעלה ועוד מעלה מדרגה אחר
מדרגה.
"כתר יתנו לך מלאכים המוני מעלה עם עמך
ישראל קבוצי מטה ,יחד"
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לנוער הזה יש כוחות מדהימים
מאת :יהודה אטיה

ת

ושבים ונוער יקרים ,שלום
וברכה
נמצאים אנו בתקופה שבין ימי
הפסח לבין חג השבועות ,ימי
ספירת העומר ,ימים אלו ידועים כימי בניה
ועשייה ,שהתחילו ביציאת מצרים והגיעו
לשיאם בחג השבועות ,בו קיבלנו את התורה.
ימים שאנו זכינו ועדין זוכים להכיר טובה
לבורא עולם על החסדים העצומים שעשה
עימנו ,בהם אנו גם חוגגים את יום העצמאות
ואת יום ירושלים.
כבכל שנה ,גם השנה נוער חשמונאים,
ארגנו וציינו בצורה מדהימה את טקסי יום
השואה ויום הזיכרון ואף עזרו בהכנת טקס
ערב יום העצמאות .כאן המקום לציין את כל
העוסקים במלאכה ולהודות להם על הטקסים
המדהימים שהם ארגנו.
נתחיל עם טקס יום השואה ,שאת ארגונו
נטלו על עצמם בוגרי שכבת י"ב ,שרובם ככולם
אף היו השנה במסע לפולין :יוני היימן ,שמר
גולדשמידט ,אמיתי אדלר ,יוני אדלר ,אליסף

כהן ,אייל קאהן ,יואל יוסף המר ,צבי עטקין,
ירדנה קפלנסקי ,אסנת שווגר ,אור ליפשיץ,
נעמה זיגדון ,ענבל ויזל ,אסתי ברנשטיין,
עליזה רוטשטיין ,אודליה תפילין ועוד הרבה
אחרים .חשוב לציין את נציגות ההורים שנטלו
חלק בארגון טקס יום השואה – אלה היימן
וטלי טרביץ' – יישר כוחכם.
בטקס יום הזיכרון שאף הוא קיבל תגובות
מאוד חמות ,ארגנו החבר'ה של כיתה י"א וגם
כאן נזכיר חלק משמות העוסקים המלאכה:
בשמת אורבך ,שרה אטנר ,עידית אטנר,
אלישבע אלפנט ,נעמה סופר ,נילי טובר,
תהילה גורי ,אודי'ה קורעין ,אליענה אוגנבראון,
נועם פוגל ,יצי כץ ,אמיר מאירי ,אמיר ליפשיץ,
נחשון שפיגלמן ,שמואל שפיגלמן ,בועז יפה,
אבי אדלמן וגם כאן עוד הרבה אחרים שעמדו
מאחורי הקלעים ועזרו .חשוב לציין ולהודות
למיכל גבירצמן ושרה הקומונרית שגם טרחו
ועמלו על מנת שהטקס יצא כפי שהוא היה.
וכמו שציינו בטקס יום העצמאות ,תודה
רבה לכל הבנות מכיתה י"ב שעזרו בהכנת
התפאורה ולכל הנוער המדהים שהוביל את

הריקודים שהתקיימו במגרש הספורט  -יישר
כוח.
לסיום ,אני רוצה לנצל את הבמה ולהיפרד
מהנוער המדהים של היישוב ומהתושבים
היקרים .לאחר כמעט כשנה שאני משמש כרכז
הנוער של היישוב ,אני רוצה לומר לכולם שאני
מרגיש שה' זיכה אותי לשנה מאוד משמעותית
בחיי ובחיי משפחתי ,אני חושב ובטוח שיותר
ממה שנתתי – קיבלתי ועל כך אני רוצה
להודות לכם שתמכתם לאורך כל הדרך .האמת
היא ,שאנחנו עדין נשארים ביישוב ונשמח
להיות תמיד בקשר .רק חשוב לי לציין דבר
אחד ,לנוער הזה יש כוחות מדהימים ,שאיפות
רוחניות ומעשיות ,בואו אנו המבוגרים ניתן
להם את ההכוונה והכוח על מנת שהם יוכלו
להביא את השאיפות הללו לידי ביטוי וביחד
נזכה לראות דור ישרים מבורך אשר יצעיד
אותנו קדימה לגאולה השלמה ,בקרוב ממש,
אכי"ר.
בשם ה' נעשה ונצליח...
תודה רבה לכולם ורק בשורות טובות,
יהודה.

משלוח כתבות ותגובות ל • saratanis@runbox.com. :פרסום ל"המפרסם" judyfreedman@gmail.com
ברכות ,פרסום  • saratanis@runbox.comלשרה 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
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טקס לזכר
יום השואה
מאת :אלה הימן וטלי טרביץ

יום הזכרון
התשס"ט
דבריו של מרא דאתרא הרב אורבך

כ

אשר שכל אהרן הכהן הגדול את שני בניו נאזר
האיש המופלא בעל המילה המתאימה לכל עת
וצרה בגבורת השתיקה "וידום אהרן" .יש מצבים
ורגעים נוראים שלגודל ולשגב שלהם מתאימה
אך השתיקה "לך דומיה תהילה" .אולם כאשר נפלו מייסדי
צבא מלכות ישראל הראשון ,שאול המלך ויונתן בנו ,פתח
דוד נעים זמירות ישראל בקינה" :הצבי ישראל על במותיך
חלל ...איך נפלו גיבורים" ,בחורי ישראל לוחמי צבא ישראל
הם התפארת שלנו הם נס קיומינו .הם המחרפים נפשם
להביס ולהשמיד את אויבינו ,הם מעין החיים הזורם בעורק
קיומינו .נפילתם ,כמו גבורתם ,הם תמצית דם קיומינו.
ומכאן עומק שאלתו של דוד "איך נפלו גיבורים" .כיצד אלה
שמעניקים ונותנים כל כך הרבה לכולנו ,איך הם נופלים?
מהדהדת בעומקה ובעוצמתה התשובה" "הנאהבים
והנעימים" ,גיבורי האומה ומוסרי נפשם על קיומה ממלאים
אותנו בשפע של אהבה ושל נעימות ,גודל האהבה והערצה
לגודל קורבנם מחבר מקשר ומאחד את כל העם ,האהבה
והאחווה והרעות של הנופלים מבטלת כל ניתוק וכל
פירוד ,ואנחנו קשורים עימם ומתוך כך הולכים מתלכדים
ומתאחדים "בחייהם ובמותם לא נפרדו" .יחד אנו כולנו,
הנופלים כמו החיים ,ביחד באחדות מופלאה "שמע ישראל
ה' אלוקינו ה' אחד".
דרך של קודש סללו הנופלים הגיבורים מכוחם מאהבתם
ונעימותם ,נמשיך את מפעל התחייה נחזקו נסעדו ונרוממו,
עד שיבנה ויכונן הבית הגדול והקדוש במלוא תפארתו
והודו.

במסגרת חברותנו בוועדת נוער התנדבנו לעזור
בארגון טקס יום השואה ביישוב .ברצוננו לשתף אתכם
בתחושותינו.
עבדנו עם שכבת י"ב ,וגילינו נוער מקסים .נטלו
אחריות על כל משימה ,חילקו תפקידים ביניהם ,הפגינו
מסירות רבה במהלך כל שלבי ההכנה .עמדו בזמנים...
מבחינה מילולית ,הטקס היה מוכן כבר בערב פסח!
הייתה לנו גאווה וקורת רוח לשתף פעולה עם נוער
רציני ואחראי עם יצירתיות ועבודת צוות שיש לנו,
המבוגרים ,מה ללמוד מהם .אין ספק שאתם ההוכחה
ש"עם ישראל חי"...
תודה מיוחדת לתושבי היישוב ששיתפו פעולה
וחלקו עם הציבור חוויות אישיות משנות המלחמה
ותרמו מזכרות ומסמכים לפינת ההנצחה .סיפורי
ההישרדות וקורות משפחותיהם היו מרתקים ויש
חשיבות רבה לספר את הסיפור וגם להקשיב לו ,למען
ישמעו הדורות הבאים ולא יתנו להיסטוריה יהודית
להישכח.
לפעמים ,מי שיש לו סיפור לא יודע ,שיש מי שרוצה
לשמוע וחושב שהסיפור מרתק ,ולכן הרבה סיפורים
לא נשמעים וחבל .אולי כאן המקום לבקש ממי שרוצה
לספר על קורות משפחתו לעשות זאת ,אולי בעיתון,
אולי במפגשים...
יישר-כח למשה אבנרי שהעלה את רעיון פינת
ההנצחה ,ובעצמו לא האמין שייאסף מגוון כה גדול
של פריטים.
וגם לאלה היימן שדאגה לארגן את הפינה בשיתוף
קבוצת בנות מקסימה שעזרו מאוד...
תודה מיוחדת למדליקי המשואות ,שהשתתפו
בטקס .נוכחותם מרגשת ומעוררת הערצה לכוח
ההישרדות של עם ישראל לדורותיו.
יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה במהרה.
להלן קטע ממה שהקריאו הבחורים בטכס:
לזכר חיוך תמים ,שאל מול המוות גווע.
לזכר עיניים רכות ,שכבו למראה הזוועה.
לזכר צמות עדינות ,שגולחו ללא רחמים.
לזכר צוואר ענוג ,שנכפף מאימת הדמים.
לזכר ידיים חיוורות ,שלמדו לבקש מזון.
לזכר רגליים רזות ,שקרסו תחתיהן מרזון.
לזכר הגוף הפעוט ,שהצטמק וחלה ועונה.
לזכר הלב הקטן ,שנחרד מעוצמת השנאה.
לזכר הדם הצעיר ,הדם שהפקר היה.
לזכר ילדה יהודיה ,דקת דומיה.
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ברכת החמה בחשמונאים
מאת :יצחק הרטמן

ב

ערב פסח קיימנו מצוות
ברכת החמה בבית
המדרש של הישיבה
ברוב עם והדרת מלך.
השתתפו בתפילת שחרית ותיקין,
בסיום בכורות ואחריו ,בין 1,200
ל 1,500-אנשים ,נשים ,וטף.
הרב אורבך והרב פלטי היו שליחי
ציבור בברכת החמה .המעמד
היה מרגש ביותר ,בגלל נדירות
הברכה ,בגלל כמות האנשים
הבלתי צפוי שהגיעו ,וגם בגלל
שזה היה בערב פסח .היה מרגש
במיוחד לראות הנהירה בכבישי
היישוב בשעה כל כך מוקדמת של
הבוקר אל בית המדרש לקראת
התפילה.
בליל הסדר ,מאוחר יותר
בערב ,סיפרנו לילדינו על יציאת
מצרים כדי לקיים מצוות "והיגדת
לבניך" .אנחנו מספרים את סיפור
יציאת מצרים כל שנה ושנה ,כדי
להנחיל את המורשת הנפלאה
שלנו לילדים ,כדי שהדור הבא
ירגיש שגם הוא קם באותו לילה
בחיפזון ויצא לחירות:
"בכל דוד ודור חייב לראות את
עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"
לקיום המצווה הנדירה של
ברכת החמה יש מימד מיוחד -
עמדנו באותו בוקר משפחות-
משפחות .היו שם משפחות של 2
דורות 3 ,דורות ,וגם  4דורות ביחד.

ברכת החמה נאמרת פעם ב28-
שנה – אורך של דור אחד בערך.
כך שהבן אשר עמד באותו בוקר
עם אביו וברך את הברכה ,בעוד
 28שנה ,בע"ה ,יעמוד עם ילדיו
וגם עם אביו ,שיהפוך בינתיים
לסבא ,ובעזרת השם ,יברכו את
הברכה של המחזור הבא.
וכך דור אחרי דור אחרי דור:
"בכל דוד ודור חייב לראות את
עצמו כאילו הוא יצא ממצרים".
החשיבות של הבוקר ההוא
והמאמצים הכבירים שהושקעו
בו מצטמצמים לדבר אחד  -לתת
חוויה מיוחדת לדור הבנים שלנו,
כך שכאשר הם יהיו אבות ,בעוד
 28שנה ,הם יזכרו את החוויה
המיוחדת של היום ההוא ויעבירו
גם לדור הבא שלהם את אותה

החוויה .התקווה היא שלא יהיה
אחד שהשתתף שיגיד שהוא לא
זוכר מה היה בשנת ה' תשס"ט.
זו הסיבה לדפים שבסוף
החוברת שהפקנו במיוחד לאירוע
זה .הדף של המחזור הנוכחי,
דף  ,14מיועד לרשום ביחד עם
ילדיכם מה היה הרכב המשפחה
בשנת ה' תשס"ט .בגמר מילוי
הדף ,תמסרו את החוברת לילדים
לשמירה עד הפעם הבא למזכרת
ולתזכורת .עם קיום מחזור אחר
מחזור ,תבנה ההיסטוריה של
המשפחה ,מאין עץ משפחה,
למען תזכרו את דורותיכם.
אני חייב לתת תודה מיוחדת
לכמה אנשים.
לרב אורבך ,על העידוד

והתמיכה .לאכסניה ,ישיבת נר
תמיד והרב פלטי.
יישר כוחכם ליעקב בן דרור
ומשה סלם שעמלו רבות
להצלחת הבוקר ,ותודה מיוחדת
לנשותיהם ,שנתנו להם להעדר
מהבית בערב פסח.
לירמי טאוב ,אשר השקיע
רבות בהפקת החוברת הנפלאה.
תודה לאלי כץ על מערכת
ההגברה ,לאלעד הרטמן על
לוגיסטיקה בבית המדש ,ולרב
מתניה פרנקל והתלמידים אשר
עבדו בהכנת האולם והאוכל,
ולמרדכי בכר אשר עשה את סיום
הבכורות.
ואחרונה אחרונה חביבה,
תודה לאשתי ,בריינה ,אשר
היית בתזזית רבה בהכנת יום
העצמאות בנוסף להכנת הבית
לחג ,ואשר אפשרה לי לעבוד
על הכנת אותו הבוקר ,ואשר
מדי פעם הצליחה להחזיר אותי
לממדים מציאותיים .גם תודה
לילדינו ונכדינו אשר רגשו אותנו
בנוכחותם באותו בוקר.
ואחרונים אחרונים חביבים,
תודה לכם ,תושבי חשמונאים
הנפלאים ,שהגעתם בהמוניכם
לאותו בוקר לקיים תפילה
בצוותא.
בברכת שנזכה לקיים ברכת
החמה הבאה יחד אנחנו ,בנינו,
ובני בנינו ,ביום רביעי ,כ"ג ניסן
ה'תשצ"ז 8 ,באפריל .2037

תרבחו ותסעדו
מאת :כהן גינדי

ב

כל שנה ,עם יציאת חג
הפסח ,אנחנו מארגנים
את הבית ,מכניסים
את כלי פסח חזרה
בארון לפסח הבא ,ומוציאים את
כלי החמץ .וכשאנחנו מסיימים,
אנחנו עדין בבגדי החג ,יוצאים
לדנינו .כבר  21שנה אנחנו יוצאים
לדנינו.
משפחת דנינו ,משפחה

מרוקאית שורשית וגאה ,שומרת
מצוות .רחל אם המשפחה ,כבר
ליד הכיריים ,ערמה ענקית של
מופלטות מונחת על הצלחת
לידה ,ובמחבתות מטגנות להן
עוד שתיים ,אומרים לה חג שמח,
תרבחו ותסעדו ,והיא בחיוך רחב,
מברכת את האורחים.
שמעון ,אב המשפחה ,לבוש
גלביה מרוקאית לבנה ,מוביל
אותנו אל הסלון ,שם מחכים
שולחנות ערוכים בכל טוב ארץ

ישראל ,עוגות ועוגיות ,ריבות
שונות מפירות וירקות שונים,
מעשה ידיה של רחל ,ומבחר
פירות ארץ ישראל.
טבלות חמאה טובלות בצלחת
דבש ,ושתי צלחות בלתי שגרתיות
בהחלט :צלחת אחת מכילה
קמח פשוט ורגיל ,ועליה פזורים
תמרים ,וצלחת שנייה ,ענקית
בצורת דג ,ועליה …דג גדול
שלם בלתי מבושל" .ארץ זבת
חלב ודבש" אומר השולחן בלי
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קול ,והדג? זה סימן לפריון בע"ה.
שהצעירים שבחבורה יתחתנו,
שהנשואים שבהם ירחיבו את
המשפחה .שמעון לוקח מופלטה
בידו ,מקפלה למעין משולש,
וטובל בדבש וחמאה ,ונותן לכל
אורח ואורח ,שלא יתבייש ,אחרי
שטועמים מופלטה אחת ,מקבלים
כוסית משקה ,יין ביתי ,או וויסקי,
והכי מהודר זה "מחיה" היא ארק.
אצל שמעון אין שמחה בלי ארק.
אחרי המופלטה הראשונה נפתח
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בני החשמונאים חוגגים עצמאות
מאת :ציונה שרוני
"ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו
לזמן הזה".
הנה בא היום הגדול והנפלא
מלא תעסוקה
ידם של עובדי הישוב הייתה
מלאה בעשייה
והתכונה הייתה רבה ,והתרוצצו
בכל פינה.
ציוד הביאו וגם סולמות לתלות
הדגלים והנורות.
כל עמוד נרתם למשימה וקבל
באהבה כל דגל שנתלה.
באוהל עדות ישראל נמתחו
החבלים ע"י מותי המזכיר
אשר ניצח בחן ובהבנה והסביר
לעובדים היכן יתקעו היתדות.
נורות הבריג להאיר האוהל
ודגלים תלה עליה שתראה
למרחוק.
התאבון לבאות אחריה.
וככה האורחים זורמים,
והלבבות נפתחים ,והשירה ,עולה
ופורחת .והבקשות והפיוטים,
מוצאים את מקומם ,מקום של
כבוד .ערימת המופלטות הולכת
ומתגמדת ,אבל אל דאגה,
ערימה חדשה מוצאת את דרכה
מהמטבח אל השולחן.
אנחנו טועמים מכל טוב,
בינתיים עסוק שמעון בטבילת
מופלטה בדבש ,ומסירתה לאחד
מצאצאיו הרבים ,בלי עין הרע,
לא לפני שהוא מלוה אותה
בברכה ארוכה לכל ילד וילד

לעזרתו הגיע גם אציק היושב
ראש וחבל נוסך גם הוא מתח.
לא נעדר מקומו של רפי ברזאני
שיעץ ועזר להרים את המסך
גם גבריאל כהן לא נפקד מקומו
בנפרד.
ואנחנו אמנם לא שומעים את
ברכתו שנאמרת בלחש ,אבל
עונים אמן בלב שלם.
לאחר זמן ,אנחנו קמים ,מפנים
מקום לאורחים הבאים ,מברכים
את בני הבית בכל הברכות
האפשריות והראויות ,ומתכוונים
אליהן בכל לב.
לפני היציאה יחטפו הגברים
ריקוד קטן ,הנשים מביטות
מחויכות ,רחל מסלסלת בלשונה
קולולולולו,
תרבחו ותסעדו ,לשנה הבאה
בירושלים .כל טוב.

מושיט יד ועוזר בכול אירוע.
הלב מתנגן ומתרחב עת
הדגלים הונפו אל על .ויצאו
במחול קדימה ואחור עת רוח
ערבית קלילה בהם נשבה.
הסרט שהוכן ונערך ע"י אילת
היה מעניין וערוך היטב ושיקף
את העשייה ביישוב.
עליו ניצחה במיומנות כבמאית
מקצועית בריינה – רכזת
הקהילה.
בל נשכח את הנשים הנפלאות
שבהתראה קצרה מאוד
פינו מזמנן ובניצוחו של גידי
עבדו בשמש הקופחת וצבעו כול
מוצג בשמחה ובאהבה.
יעקב בן דרור ניצח ודאג
שהערב יהיה מושלם ,המדרחוב
היה ססגוני ומרהיב ,דוכנים שונים
ואוכל במגוון טעמים .כל איש
ואישה ,כל ילד ונער ,השביעו את
רעבונם במאכל שחשקה נפשם.
ובאוהל עדות ישראל התכונה

רבה :שולחנות הוצבו פלטות
הונחו,
מאכלים הגיעו בכמויות ,מכל
החברים והחברות ,וגם מתנדבים
נוספים מגיעים ובידיהם מגשים
עם מגוון מאכלים טעימים.
הלב התנגן ,עת לאוהל הגיעו
חיילי ישראל בני החשמונאים
חלקם לבושים מדים וחלקם
התהלכו לאיתם עם בגדיהם
האזרחיים.
את כולם חבקנו באהבה
והצענו להם מכול המטעמים.
בישנותם הייתה רבה ולא בקשו
מאומה .הושבנו אותם בכוח
והגשנו להם מספר מטעמים,
שתייה כיד המלך אין אונס.
בני חשמונאים היקרים :אלה
חיילינו ,עם מדים ובלעדיהם.
מציגים אותנו בכבוד ,בכול
מקום ,כמו בני חשמונאים
האגדיים.
אשרינו שאלה בננו ואשרינו
שזכינו להיות חלק מעם נפלא זה
ושאלה בניו.
ולסיום :תודה רבה לאיציק
שטיינברג ,שתומך בנו תמיד,
למוטי  -על העזרה הגדולה ומילוי
כל משאלה ,לכל עובדי הוועד
שעשו הכול בשמחה ,ולבריינה
שנצחה על הצד האומנותי,
לזהורית שדאגה לעבור ולוודא
שאין פולשים מיותרים בדוכנים.
תודה ענקית ותבורכו מפי עליון
כל אלה אשר עזרו ,טרחו ,בישלו,
הגישו ,ארגנו ועמדו שעות רבות
באוהל העדות והביאו להצלחת
הערב הנפלא הזה.
יישר כוח
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מרכזת הקהילה :תודה לכולם על

יש לציין את הנתינה הרבה ביישוב ,העזרה ההדדית ,את שיעורי הת
מאת :בריינה הרטמן

ה

סתיימ ה "עונת הטקסים"
והשנה יש לציין שטקסי יום
השואה ויום הזיכרון היו מרגשים
השנה במיוחד .לקראת יום
השואה עבדו עם הנוער טלי טרביץ ואלה
היימן .בנוסף קבלנו את ההצעה של מר
משה אבנרי להקים "פינת זיכרון" בערב יום
השואה ובתוך זמן קצר אלה היימן אספה
ותעדה מסמכים ותמונות שהיו בידי כמה
תושבים כולל משפחתה.
על טקס יום הזיכרון עבדו עם הנוער
מיכל גבירצמן-אביטבול ,יהודה אטיאס ,רכז
הנוער היוצא ושרה קמפלר ,הקומונרית.
בשני הטקסים בני הנוער הצטיינו ברגישות.
הקהל שמרו על שקט ונראה שגם הילדים
היו מרותקים.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לטלי
פז שהקימה "פינת הנצחה" לחללי צה"ל
וקרבנות הטרור ,קרובי משפחה של
תושבים .אספנו כמה תמונות והסיפורים
מרגשים .לדוגמא ,אתה מבין כמה שהעולם
באמת קטן כשפתאום מופיעה תמונה באותו
יום ,ערב יום הזיכרון ,של אח של תושבת
די חדשה שנהרג לפני  20שנה כנוסע
במטוס שהלובים פוצצו מעל העיר לוקרבי
(למי שזוכר) ,או של החייל ,יוסי פינק ,הי"ד,
שנחטף ע"י החיזבללה בשנה  1986ושגופתו

הוחזר אחרי  10שנים .אחותו עברה לגני
מודיעין השנה .תודה גם למאיר עקנין וחנות
טלפוטו שהגדילו עבורנו את התמונות.
על יום העצמאות יש הרבה מה להגיד
ומשנה לשנה אנחנו משנים טיפה ,משפרים
את מה שאפשר ורואים תוצאות יפות מאוד.
הרעיון לסרט "חשמונאים מצדיעים
לצה"ל" צץ במוחי בזמן המלחמה כששמעתי
את השיר של זהבה בן על חיילי צה"ל .אז
דמיינתי רק מצגת של חיילנו וזה התפתח
לסרט .המטרה הייתה לכלול כמה שיותר
אנשים וקבוצות מהישוב בלי לגרום לעיכובים
בלו"ז של הערב (לקח שלמדנו משנה
שעברה) כדי לא להחזיק את הקהל ההולך
וגדל ,יותר מדי זמן במקום .רצינו להשאיר
גם מקסימום זמן להרקדה ולהסתובבות
במדרחוב (גם לקח משנה שעברה) .נראה
לי שתוך כדי ההצדעה לחיילינו הצלחנו
לשקף בתוך הסרט את הקהילה המקסימה
שלנו ,את פינות החמד ביישוב וזה נתן לי,
לפחות ,כשראיתי את הסרט שוב במוצאי
יום העצמאות ,הזדמנות לעצור רגע ולברך
ולהעריך את כל מה שיש לנו ביישוב וכמה
היישוב התפתח עם השנים!
עם כל החששות על איך יצא הסרט הזה
בסוף ,לפי התגובות ,הבנתי שנהניתם .מה
שראיתם הייתה תוצאה של הרבה שעות
צילום ועריכה ע"י חברת "טייק-סתיו" הפקות,
חברה של בתם וחתנם של רפי וחביבה

חתוכה .הם הבינו את הרעיון ,פיתחו אותו
אתי ועם פראני גולדשטיין ,ובסבלנות רבה
הביאו לנו סרט מקצועי ומרגש .ברור שפה
ושם פספסנו משהו או מישהו אבל הזמן של
הסרט היה מוגבל לרבע שעה בלבד .כאן
המקום להודות גם לחיילינו והוריהם ששלחו
תמונות .אנחנו גאים בכולכם! תודה רבה
לחיילים שהסכימו להגיע לטקס במדי א'
ולכבד את מעמד "העלאת הדגל" בכך .מאוד
התרגשתי! רב היישוב ,הרב איתמר אורבך,
תמיד מכניס אותנו לאווירה של יום זיכרון
ושל חג העצמאות במילים הנכונות.
יש כל כך הרבה אנשים שצריך להודות
להם...
אתחיל ,כמובן ,עם חברי ועדת תרבות
שהיושב ראש הוא גם יו"ר הוועד ,איציק
שטיינברג ,שדחף ,תמך ודאג לכל הפרטים.
ה"סגן" שלו הוא יעקב בן דרור ,שבלעדיו
קשה לתאר מה היינו עושים .זהורית שטאל
ארגנה שוב את דוכני האוכל כדי שנהנה מכל
מיני מאכלים וציונה שרוני ולאה מדעי וחברי
מועדון מפגשים ארגנו את "אוהל העדות" עם
מאכלים שרק מהריח שלהם עליתי  5קילו!
תודה לפראני גולדשטיין על העזרה הרבה
שהיא נתנה בהכנת הסרט ועל שהרגיעה
אותי כל הזמן ועזרה לי להישאר בפוקוס!
לגידי קייזר שביחד עם חברי מועדון
מפגשים ,שיפץ את התפאורה משנה שעברה
(מישהו ראה את היונה? לא מצאנו אותה)...

גליון שבועות תשס"ט •  61למדינת ישראל •  22שנה לחשמונאים
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ל האירועים הנפלאים

תורה וכל היוזמות השונות .שנמשיך ככה

תודה רבה למוטי רוזיליו ,שלא נח לרגע בערב
יום העצמאות עד השעות המאוחרות של
הערב .לכל צוות המזכירות (גם לאלו שלא
יכולים להשתתף בחגיגות )...שכולל את אשר
כהן ,בני יצחק ושמעון בלקיר ,נאוה כהן ונירה
פרנקל.
ליצחק אדרי שטפל בלי סוף בהכנת החשמל
וגם בכל בעיה שצצה בערב עצמו (היה הרבה
עומס על הקווים למרות הכל ,מה לעשות!)
ותודה רבה ,רבה לבנות שהכינו את כל
התפאורות המדהימות של הטקסים – ירדנה
קפלנסקי ,עליזה רוטשטיין ,אור ליפשיץ,
אודליה תפילין ,הודיה פז ,דניאלה זייצ'יק,
רינת ,שרה ועידית אטנר ,נילי טובר ,אלישבע
אלפנט ואור מיארה.
תודה לשבט הרואה והמדריכות צופיה
אביטבול ויקירה אהרונוף על ההשקעה הרבה
בדגלנות .הייתם מקסימות!
ואם שכחתי מישהו אני מבקשת סליחה
ומודה לכם מקרב לב .ועדת תרבות כבר
ישבה לסכם את האירועים ורשמנו את כל
ההערות והארות אבל אם יש עוד ניתן לשלוח
לי למייל:
Vaad_bryna@012.net.il
אשמח לקבל תמונות מהאירועים .ניתן
לשלוח לכתובת:
hartman.bryna@gmail.com
אני מקווה שעד הוצאת העיתון הסרט
"חשמונאים מצדיע לצה"ל" יופיע באתר של

היישוב:
www.rammod.net
מגיע יישר כוח מיוחד לשרה טאניס ,עורכת
העיתון ,וגם ליעקב בן דרור וירמי טאוב שעבדו
אתה על העיתון החגיגי של יום העצמאות.
תודה לכל מי שתרם כתבות! לירמי גם תודה
על עיצוב הפרסומים של יום הזיכרון ויום
העצמאות.
ל"ג בעומר :ועדת ספורט ארגנה בהצלחה
רבה גם השנה את ה"הפנינג" של אחה"צ.
העברנו את המתנפחים למגרש כדור סל השנה
והרגשנו שהשינוי היה לטובה .שמואל בליץ,
רפרנט ועד התושבים וכרגע יו"ר הוועדה,
ארגן ועדת ספורט חדשה שהתחילה לפעול
עם האירוע הזה .אפרים קרן ארגן את האירוע
בעזרתה של רות בייקר ,שעכשיו סיימה את
תפקידה כיו"ר ועדת ספורט וכאן המקום
לברך אותה על עבודה מסורה של כמה שנים.
חברים חדשים בוועדת ספורט :נפתלי המר,
עדינה גולדרייך ,נתן וירשפטר ,אריאל בלכר,
דינה טובר ,גרי וואלין ,לואיס בר ,רונדה לויד,
פיל שטיין ,בנג'י אקמן ,ברוס זיון והכי צעירה,
גפן שטיין ,שארגנה לבד את מכירות האוכל
והנוער שעזרו שם!
היו גם תחרויות ספורט עם פרסים במגרש
בייסבול ,אז לא היה רגע משעמם.
על נושא המדורות היו הרבה הערות
השנה ונראה שהגיע הזמן לדיון רציני בין כל
הגורמים ביישוב הנוגעים בדבר – הורים,
נוער ,חינוך וביטחון  -בכל מה שקשור לליל
החג ולהתנהגות ברחוב.
ערב שירה לכבוד יום ירושלים ומועדון זמר
יישובי :תמר קירשנבאום יזמה את הערב
שעד יציאת העיתון נהיה כבר אחריו .בהמשך
אנחנו מעוניינים להמשיך לשיר כל השנה
בהשתתפות אנשים שאוהבים לשיר שירי א"י
ושירים ישראלים ולהפוך את זה ל"מועדון
זמר" קבוע פה ביישוב ,שייפגש סביב לוח
זמנים קבוע .המעוניינים מוזמנים לצור קשר
אתי או עם תמר קירשנבאום.
נראה שיש איזו התעוררות מסוימת של
רוח ההתנדבות ביישוב .זה תמיד היה ,אבל
השנה זכינו להרבה שיתוף הפעולה .יש לציין
את הנתינה הרבה ביישוב ,העזרה ההדדית,
את שיעורי התורה וכל מיני יוזמות שונות.
שנמשיך ככה .נשתדל לבצע כמה שאפשר
ולהמשיך לשמח אתכם באירועים מיוחדים.
שנתראה רק בשמחות!!!

פעילויות
בבית
מפגשים
מאת :ציונה שרוני
לשמחתנו ,הפעילות בבית מתרחבת
אזכיר אחדות מהן:
• את ספר שמואל רפי חתוכה מלמד
לימודי המשך שנה זו שנייה מידי יום
שני ,בשעה  9:00בבוקר.
• שיטות הנדסיות וכלכליות בניהול
משק הבית .מלמד דניאל קורח סטודנט
לכלכלה כל ימי רביעי בשעה 9:00
בבוקר.
• חוג ברידג' – מפגש חברתי ומשחקי
קופסה שונים.אפשר גם שחמט .בימי
רביעי בערב בשעה 20:00
• סדנת סוכרת – ע"י קופת חולים
מכבי – שרותי בריאות .בימי שני הערב
בשעה 20:00
• אנו מקימים טיולים ונופשונים –
בהתאם לנלמד בספר שמואל ובהתאם
להיסטוריה והגיאוגרפיה של ארץ
ישראל.
• נופשון  -ברצוני לציין שיצאנו
לנופשון משותף בבית הארחה "שלום",
כשבדרכנו ביקרנו במקומות שונים
ומרתקים .בניהם :הליכה ועליה תלולה
בעתלית ותצפית מעל בריכת המים..
בעקבות רפי צעדנו הלוך ושוב ,עד
שמצאנו את חירבת דנעילה .על גשרים
צעדנו בשמורת בנחל קטיע .צעדנו
והתנדנדנו צרחנו והתפתלנו בסוף אל
היעד הגענו .אוויר הרים אל ריאותינו
ספגנו.
משם אל מערת קשת היפיפייה עוצרת
הנשימה .בפארק גורן עמדנו נפעמים.
ובתצפית על בית הכרם ,כל היישובים
היו פרושים לרגלנו ורפי בכישרונו ובידע
הרב שלו העלה והוריד אותנו באמנות
שרק הוא יכול .על פי דבריו עלינו הרים
ירדנו בקעות והרגשנו שבכול המקומות
רגלינו דורכות.
הערה:
כל הקהל הרחב בישוב מוזמן
לקחת חלק בפעילויות .הלימודים ללא
תשלום.
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פעילות בל"ג בעומר
בחשמונאים
מאת :שמואל בליץ – יו"ר ועדת ספורט

ו

עדת ספורט ארגנה השנה יום כיף לילדי חשמונאים בל"ג
בעומר בו השתתפו כ־ 300ילדים.
היה אירוע נפלא ומרגש ,החיוכים ,קריאות השמחה,
הקפיצות ,האוכל הכל בא מהילדים שהם הביאו לנו שמחה
עם חיוך גדול .כל אחד ואחד מהילדים נהנה מכל המתקנים
ופעילויות שארגנו להם.
ברצוני להודות לכל חברי ועדת ספורט שעבדו קשה כדי
שהאירוע יצליח :אפרים קרן ,רות בייקר ,בריינה הרטמן ,גפן
שטיין ,רונדה לויד ,אריאל בלכר ,עדינה גולדרייך ,בנג'י אקמן,
דינה טובר ,גרי וולין ,פיליפ שטיין ,ברוס זיון ,לואיס בר ,נתן
וירטשפר ונפתלי המר.
ועדת ספורט ממשיכה בפעילותה וכבר מתכננת תכנית מרתקת
לילדי חשמונאים לחודשי הקיץ.

תהלוכת ל"ג בעומר
מאת :הרב ברק כוכבי

כ

־ 250ילדים והורים השתתפו בתהלוכת ל"ג בעומר
שצעדה ברחובות הישוב חשמונאים לקול צלילי
חבורת מתופפים מקצועיים.
הגרלה על אופניים ,מופע אמן "נגן אלף הכלים"
וסיפורי רבי שמעון בר יוחאי מפי השליח הרב ברק כוכבי ריתקו
במשך שעה ארוכה את הילדים וההורים שהבטיחו להתמיד
ולהשתתף במסיבות שבת שמתקיימות מידי שבת בבית חב"ד
רח' ערבי נחל  2בין השעות .14:00 – 11:00
כל ילד קיבל
מתנה כובע אפודה
וספרון אישי מיוחד.
איציק
מר
שטיינברג יו"ר הועד
המקומי ,הביא את
ברכתו לילדים והביע
את הערכתו הרבה
לפעילויות המגוונות
שמקיים בית חב"ד
חשמונאים.

העשן העולה משטחי " "Bשל הרשות
הפלסטינית מסכן את בריאותנו ,עלינו
להמשיך ולפעול למיגור התופעה,
לא לתת לגופים שהבעיה בתחום
אחריותם להתחמק בתירוצים שונים
מאת :עו"ד שמשון מהודר

ז

ה כשנתיים ,התחלתי
להרגיש ריח של חמיצות
ושריפה באוויר היישוב,
בעיקר בימים חמים או
כאשר נושבות רוחות צפוניות
או מערביות.
התחושה הלא נעימה חזרה
על עצמה וגרמה לי להתחקות
על מקור הריחות .והנה התברר,
כי בשטחי הכפרים הפלסטינים
מופעלות "מזבלות" פיראטיות
ולא חוקיות .למזבלות הנ"ל
פורקים הערבים ,וכנראה גם
יהודים ,פסולת מכל הסוגים,
כולל חומרי פלסטיק ,צמיגים
וכד' .בתחומי הקו הירוק קיימת
אכיפה כלשהי ,אולי לא במידה
הרצויה ,אבל קבלנים משלמים
לא מעט עבור הטמנת הפסולת
באתרי הטמנת מטרשים,
כמו בברקת ע"י העיר שוהם.
נראה שמצאו דרך נוחה וזולה
להתחמק מהתשלום הנ"ל,
ומעמיסים הפסולת על משאית
ופורקים אותה בשטח ערבי
בסמוך לאחד הכפרים ,כמו
נעלין .תמורת תשלום כלשהו
לבעל החלקה ,מבעיר הפסולת
וניחוחה הולך "מקצה הארץ
ועד קצהו" .החומרה הינה לא
רק בתחושת הסירחון ,אלא
בנזק בריאותי מצטבר ,גם
כתוצאה מהתפרקות חומרים
מסרטנים באוויר .אזהרות
דומות התפרסמו בערב ל"ג
בעומר בנוגע לחומרים שאין
לשרוף במדורות.
משיחות שלי עם תושבים
ביישוב עולה ,שכשליש
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סובלים
לא
מהתושבים
מהתופעה .הסיבות מורכבות
הן מחוש ריח "סלקטיבי" –
יתרון!? או ממיקום הבית
ביישוב .למשל :בצפון היישוב
בקטע ע"י מגרש הכדורסל
יש כאלו שלא מרגישים בכך
למרות קירבתם לגדר ולכפרים
הערביים.
אך ברור שרוב התושבים
חשים וסובלים מכך .חלקם אף
סוגרים חלונות ופתחים בשעות
מסוימות .הפגיעה באיכות
החיים שלנו היא משמעותית
ונוסף לה הפגיעה בבריאותינו.
מספר תושבים אף מתלוננים
על החמרת בעיות אסטמה
וכד'.
מה ניתן לעשות? בתחילה
חשבתי שאני "בודד במערכת",
אך לשמחתי נרתמו לעניין
בני הזוג אלדד ותמר סומר
שסובלים קשות מהתופעה.
הנ"ל יזמו הפצת עצומה
להחתמה ,ופרטיה מופיעים
באי מייל של "רמוד" .בעצומה
כבר חתמו כ 300-איש ,רובם
מחשמונאים ,אך גם רבים
מהיישובים נילי ,נעלה ,ואפילו
מהעיר מודיעין .מעניין האם
בקרית ספר אינם סובלים
מהתופעה? או שמשלימים
איתה בשקט?
לפני כשבוע רתמנו ,אלדד
סומר ואנוכי ,את הרשב"ץ
זרובבל לעניין ,ונסענו עימו
לאורך גדר הביטחון שנבנתה
בין חשמונאים למידיה ונעלין.
אלדד צילם את מקום המזבלה
שמידי פעם בוערת "ומסריחה"
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Help! We are being Poisoned!
By: Shimshon Mehudar, advocate
In the last two years or so, I have
sometimes sensed a sour- burning smell, especially on hot days or
when the wind blows from the north
or south.
It turned out that the nearby Palestinian villages hold illegal garbage
dumps, where Arabs and Jews dump
all kinds of waste, including tires and
plastic materials. Inside the "green
line", contractors pay a considerable sum of money for having their
waste buried in organized sites such
as Bareket near Shoham. Apparently, dumping the waste illegally costs
less and is easier, which results
in Arab villages
burning garbage
including toxic
waste on a regular basis.
The phenomenon
is
not
merely unpleasantly odorous,
but mostly dangerous and unhealthy as a result of disintegration of
carcinogenic materials (causing cancer) in the air. Similar warnings have
been issued by the Vaad prior to Lag
Baomer, concerning materials that
should not be thrown to the bonfires.
Most Hashmonaim residents really suffer from the burning smell, so
windows are kept shut during certain
hours. Some even experience aggravated asthma attacks etc.
Apparently one third of the yishuv
residents are not really aware of the
problem, due to a less sensitive sense
of smell (which is an advantage in this
case…)or the location of their homes
in the yishuv. For example, most families on the northern streets are more
annoyed by the smell, but some of
them are not bothered so much.

What can be done? At first I felt I
was the only one concerned. Luckily,
Eldad and Tamar Somer, who find the
phenomenon unbearable, started a
petition which can be found on "Rammod". So far 300 people from the
area (Hashmonaim, Nili, Naale and
even Modiin, but not Kiryat Sefer for
some reason) have signed the petition. Last week we took Zrubavel the
Ravshatz with us for a ride along the
security fence between Hashmonaim
a,Midia and Naalin. Eldad Somer
took pictures of the dump area which
causes the problem. The photos will
hopefully be uploaded on the Internet
in a few days.
This "evidence"
and the signed
petition will be
passed on to the
"Civil Administration" who has the
authority to act
against it. We will
probably request
a meeting with
Civil Administration chief, Brigadier General Yoav
Mordechai. In addition, more pressure should be put on the Ministry of
the Environment and Mr. Marko ben
Shabbat, who is in charge of enforcement in the "Civil Administration".
Yishar choach. to Mr. Avraham Halevi
, who approached deputy minister
Arden about the same matter.
I have heard the Civil Administration
is trying to avoid taking action , claiming that these incinerators are operating in area B, where the Palestinians
have the civil authority. However, the
truth is the source of the problem is
near roads in the C area, for instance
along road 446 to Beit Arye.
To sum up, we have to do our utmost to put an end to this dangerous
pollution. "If I'm not for myself, who is
for me?"

 אני מקווה שהתמונה.את האזור
.תופץ באינטרנט בימים הקרובים
ה"ראייה" הנ"ל והחתימות
שנאספו בעצומה יועברו לפקידי
 שיש להם,המינהל האזרחי
סמכויות לפעול (כפי שפועלים
,נגד חריגות בנייה גם של הערבים
 עלינו להמשיך ללחוץ.)לפעמים
 כולל על המשרד,בכל הכיוונים
 נעשתה פנייה.לאיכות הסביבה
 ע"י מר,דרך עוזר השר ארדן
, תושב גני מודיעין,אברהם הלוי
.ישר כוח על כך
יש להמשיך ללחוץ על הממונה
 מרקו,על יחידת האכיפה במינהל
בן שבת וכנראה שנאלץ לדרוש
,פגישה עם ראש מינהל האזרחי
.)תת אלוף יואב מרדכי (פולי
 המינהל,ממה ששמעתי
מנסה להתחמק מטיפול בבעיה
"בנימוק" שהמשרפות פועלות
 הסמוך, באזור זה.B באזור
 הסמכות,לכפרים הערביים
בעניינים אזרחיים הינה של
הרשות הפלסטינית – אך יהיה
 אם בגלל תחום,בכך אבסורד
 לא יפעילו,סמכויות פוליטי
המינהל והצבא את סמכותם
 למרות שמקור הבעיה,וכוחם
ממוקם לרוב קרוב יותר לכבשים
 לאורך, – למשלC שהינם איזור
 בדרך לבית446 'כביש מס
.אריה
 אסור להרפות מכל:בקיצור
 צריך,הגורמים בעלי סמכות
 יו"ר,להפעיל את חברי הוועד
הוועד ונציג היישוב במועצה
 עד,)האזורית (מר אדמונד חסין
.למיגור העניין
 מי לי- אם אין אני לי
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נהנינו מאוד מפרויקט
הפסיפס בחשמונאים
מאת :חווי פלדמן

י

ש להניח שכבר ראיתם את
שהוקם
מבנה הפסיפס
בכיכר השנייה ביישוב .את
הרעיון לעיצוב הכיכר יזמנו
אני ,קרן ריצ'מן ושושנה אבל.
לפני מספר שנים עוצב השלט
"חשמונאים" בכניסה ליישוב
בעבודת צוות קהילתית מוצלחת.
חשבנו שהגיע הזמן לפרוייקט
קהילתי נוסף ליצירת פסיפס
חדש .והכיכר השניה נראתה
מקום אידיאלי ליצירה צבעונית
ובעלת משמעות.
עלו מספר רעיונות לתכני
עבודת הפסיפס ,ובסוף הוחלט
על נושא שבעת המינים .שבעת
המינים שבהם התברכה ארץ
ישראל מייצגים לא רק את השפע
שהארץ מעניקה לנו אלא גם
מהווים רבים משמות הרחובות
בחשמונאים.
שיטת העבודה על פסיפס היא
פשוטה למדי .ראשית ,שושנה
ואני החלטנו על הצבעים .זכינו
לקבל תקציב נדיב ממטה בנימין
ונסענו לתל אביב לקניית האריחים
בצבעים ובמרקמים המתאימים,
כלים לחיתוך האריחים ,דבק ולכה
באיכות טובה .גם בסיס העץ היה
חייב להיות עבה ומצופה בלכה
על מנת שיחזיק מעמד בתנאי מזג
האוויר אצלנו ולא ירקב בגשם.
לאחר מכן העברתי את הציור
לשבעת הלוחות והתאמנו את
הציורים זה לזה בצורה הטובה
ביותר .ואז התחילה עבודת
חיתוך האריחים על ידי פטיש
ומכשיר החיתוך .אדם מיומן
מסוגל לחתוך את האריחים בכל
צורה רצויה .אולם הדבר קשה
ויוצר כמות עצומה של פסולת
קרמיקה .יכולים להעיד על כך
כל המשתתפים שעסקו בחיתוך,
אולם התוצר שהושג היה שווה
את המאמץ .כדאי לעצור ליד
הפסיפס ולהתבונן מקרוב
בעבודה העדינה שנעשתה

מידה
נוספת
למצוות
צדקה
מאת :ג'ף הוסדורף (תרגום
חופשי של שרה טניס)

א

בגרעיני הרימון ,בענבים ,בעלים
של עץ הרימון ,הזיתים והעלים
בעץ הזית ,כנפי הדבורים ועוד.
צורת חיתוך הקרמיקה הותאמה
לצורות השונות.
תודות למכשיר החיתוך
המקצועי של שושנה יכולנו
לעצב את האותיות בכל לוח ואת
הכותל המערבי ,בצורה שלא
הייתה אפשרית בלעדיו.
ניתן להתייחס לעבודת פסיפס
כאל פאזל  -תצרף ענקי של
כמיליון חתיכות .בו בזמן חשוב
לעבוד לפי צבעים .וכך עבדנו
על כל ציור ואזור לפי הצבעים
השונים ,כשהמטרה היא לסיים
אזורים כאשר הפיסות הצבעוניות
צפופות במידה האופטימאלית
ליצירת אפקט הצבע הטוב ביותר,
אך בו בזמן להשאיר מרווח לדבק
ה"רובה" שיצמיד את החתיכות
למקומן לאורך זמן.
כשהיו כל הלוחות מוכנים עברנו
לתהליך המילוי בדבק ה"רובה".
מן הרגע שמתחילים במילוי
הדבק אי אפשר להפסיק באמצע
העבודה .למרות ניסיוננו הרב
בהכנת פאזלים נתקלנו באתגרים
תוך כדי מילוי ולכן השתמשנו
בתערובות שונות לציורים השונים
לפי הצורך .עבדנו בקבוצות של
ארבעה-חמשה אנשים ,מילאנו
את הלוחות ב"רובה" ובו-זמנית
ניקינו את הפיסות משאריות

החומר.
תהליך המילוי ארך שמונה
שעות ונעשה בשלושה מפגשים.
עם סיום המילוי של כל לוח הייתה
הרגשת סיפוק והתרוממות רוח.
ראינו איך שרבוטים בעט על פיסות
נייר הפכו לציורים ,איך פיסות
קרמיקה צבעוניות הדבוקות פה
ושם התחברו ללוחות צבעוניים
בעלי יופי ומשמעות והכול נהיה
יצירה אחת יפהפייה.
תהליך העבודה היה איטי
ולעיתים כואב ,אבל מאוד מספק
(ותודה לבריינה על הפלסטרים!).
התחלנו מרעיון ערטילאי והנה
התוצר המאוד ממשי ויפהפה
מוצב בכיכר .זהו תוצר של
שיתוף פעולה קהילתי ומשקף
את משמעות שבעת המינים
עבורנו בארץ ישראל .אנו מקוות
שתושבים שלא יצא להם ליטול
חלק בעבודה ,יוכלו להשתתף
בפרויקט הבא מסוג זה .אמנם אנו
זקוקות למנוחה כרגע אולם בודאי
עוד יהיו יוזמות דומות בעתיד.
תודה לכל התושבים שתרמו
מזמנם ויצירתיותם לייפות את
יישובנו ובראש וראשונה לחברותי
קרן ריצ'מן ,שושנה אבל ותמר
סומר .תודה מיוחדת לבריינה
שבלעדיה הפרויקט לא היה
מתאפשר .אני מקווה שנוכל כולנו
לעבוד בצורה טובה כל כך גם על
הפרויקט הבא .נהנינו מאוד.
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ני בטוח שיש
מקום לשיפור
ביישוב ,כפי שצוין
באחד הרשומים
שנשלחו ב"רמוד" .כגון,
הלכלוך שנשר במספר
מקומות לאחר המדורות של
ל"ג בעומר ועוד ,ועוד..
אבל יש תחום מסוים שבו
קיים שיפור מתמיד :פעילות
של חסד המתרחשת בימים
אלו בקהילה שלנו .אני
חושב שיש להפנות מבט
לאחור ולברך אותה.
אני מדבר על החסד של
חברי הקהילה וההיענות
לצרכים שהיה זקוק להם
אסף יפה ומשפחתו .החל
בתרומה הנפלאה של אחת
מחברות הקהילה ,שתרמה
כליה .אני חושב שהרמב"ם
צריך לבדוק מחדש רשימת
של עשר המידות של
צדקה .תרומה להצלת חיים
בהחלט זהו מעשה החשוב
ביותר .זוהי מידת חסד
העליונה ביותר.
בו בזמן ,אנשי הקהילה,
כפי שנהוג ,התייחדו
כדי לתת תמיכה לתורם
ולמשפחתה וכן לאסף
ולמשפחתו בדרכים שונות,
קטנים וגם גדולים .זה בא
לידי ביטוי בהכנת סעודות,
כביסות ,ניקיון המטבח
ותמיכה רוחנית .אלו הן כמה
דוגמאות של מעשי חסד
הנמצאות בקצה הקרחון של
החסד הנעשה בקהילתנו.
אנחנו נקווה שמעשי
חסד כאלו יביאו לרפואה
שלמה ומהירה לכל אלה
המעורבים ותשמש דוגמא
לילדי חשמונאים.
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מילון חיוכים  -מיליון תודות
מאת :טלי טרביץ

ב

פרשת
שבת
"ויקהל-פקודי"
התקיימה בישוב
שבת אירוח לילדי
"קו לחיים" .זה כמה שנים
שביישוב שלנו נערכות
שבתות אירוח אלו ,תמיד
ברוחב לב יוצא דופן מצד
כל מי שמתעסק בכך .הן
מצד המשפחות המארחות
בפועל את החניכים ואת
המלווים שלהם והן מצד כל
מי שאחראי על הצד הארגוני
של השבת .בעלון הקודם
נשמטו מס' תודות לאנשים
שיש להודות להם על ביצוע
מוצלח של השבת .תודה
שלוחה למש' תורג'מן על
העזרה והתמיכה לאורך מס'
שנים .זהבה מצליחה לארגן

עבור הילדים ומלוויהם
תרומות של אוכל לארוחות
שבת ואודליה עמלה על
שיבוץ הילדים ומלוויהם אצל
המשפחות השונות .החברה
לפיתוח תרמה את ההסעה
של הילדים ומן הראוי לציין
את אדמונד שעזר לנו בכך.
תודה מיוחדת למשפחות
המארחות שתמיד נוטלות
חלק פעיל באירועי השבת
וגם למשפחות שתורמות
לטובת קיום השבת ולעמותת
"קו לחיים" .תודה גם לילדים
התורמים ממתקים ולחניכי
שמשתתפים
בני-עקיבא
בפעילויות השונות.
עמותת "קו לחיים" עורכת
בימים אלו מבצע ארצי "מיליון
חיוכים" .במבצע התרמה זה
העמותה מצפה לגייס כמיליון

להלן רשימת השעורים
במהלך ליל שבועות
השיעורים מתקיימים
בבית הכנסת "יד משה"

 23.00הרב איתמר אורבך
מרא דאתרא

 24.00מר רפאל חתוכה
 01.00הרב פלטי גרנות

ראש ישיבת "נר תמיד"

 02.00הרב ברוך חייט]צ'ייט[
ראש ישיבת "מערבא"

 03.00מר מייקל חריש
 04.00ד"ר אברהם עבודי
 04.50קריאת מגילת רות
תפילת שחרית בנץ

מעריכים ומוקירים,
צוות "קו לחיים"-סניף ירושלים.
כי מי שלא ראה שבת של קו לחיים ,לא ראה
שבת מימיו.....

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

כז י

תיק

ליל השבוע
ו
ת
ון
מר

שקלים עד תחילת חודש יולי
על מנת להמשיך בפעילות
חסד זו של עזרה לילדים
החולים ובני משפחותיהם.
לפרטים ניתן להיכנס לאתר
העמותה www.kavlachayim.
 .co.ilניתן גם לפנות לאורית
טרביץ 054 6800650-
ובנימה אישית :זה תמיד
מרחיב את ליבי לגלות כל
פעם מחדש את הערבות
ההדדית שנרתמים אליה
תושבי הישוב ואת רוחב
ליבם העצום של השכנים .גם
בשנים האחרונות ,כשהיישוב
גדל וכבר לא מכירים את
כולם ,כמו שהיה פעם ,מגלים
כל פעם נשמות חדשות
שמצטרפות לפעילויות חסד
שמתקיימות ביישוב.
אשרינו שזכינו .תבורכו!!!

בס"ד
למרס 2009
כ"ט אדר ה'תשס"ט
לישוב חשמונאים היקר!
רצינו להודות על השבת הנפלאה שזכינו
לקיים ביישובכם.
הילדים נהנו מאוד והשבת הייתה ממש
מוצלחת.
שבתות מעין אלו נותנות המון כוח גם לילדים
וגם להורים שזוכים ל"קצת אוויר" ומנוחה
לעצמם וזמן איכות עם ילדיהם האחרים,
שמפאת הטיפול השוטף באח החולה ,לעיתים
לא זוכים לקבל את תשומת הלב לה הם
זקוקים.
יהי רצון שתזכו תמיד להיות בצד הנותן ,רק
בריאות להמשך עשיית טוב ,נשמח להמשיך
להתארח ביישובכם גם בשנים הבאות.
תודה על שיתוף הפעולה.

שיעורי שבועות בבית מדרש מת"ן
בחשמונאים פתוחים לקהל הרחב
������������������������������ ����������� ���������� ��
���������������������������������������������������
הם יתקיימו ,בע"ה ,ביומא דשבועות ,יום שישי ,ערב שבת
������������������������� ��������

בבית הכנסת שערי ידידיה  ,חשמונאים
����������!������������������������
��������������������
 16:00-17:00הרב
בשעה
�������פלטי גרנות ,ראש ישיבת נר-תמיד
 17:00-18:00הרב
בשעה:
אורבך ,מרא דאתרא.
����������������������#
���"����� �
����������������������������������������
תוכן נושאי השיעורים  ,יפורסמו בהמשך
����������������������������������#
שמח!
������������������� חג
בברכת לומדי התורה,
!��� $
ועדת דת
חשמונאים

בית המדרש
שערי ידידיה

לימוד יום חג שבועות

לשכת הרב
חשמונאים

ביום חג השבועות )יום שישי(

הציבור מוזמן להשתתף בשיעור הלימוד של

מרא דאתרא הרב איתמר אורבך

שליט"א

שיתקיים ב"ה ביום חג השבועות ,יום שישי ,בשעה18:40 :
בבית המדרש "שערי ידידיה" שברחוב המור.

בנושא קידוש על היין

תפילת מנחה אחרי השיעור בשעה 19:25
בברכת מועדים לשמחה
עזרת הנשים פתוחה.

הגבאים
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קייטנת
חשמונאים
לכל תושבי חשמונאים שלום וברכה,
השנה התאפשר להאריך את הקייטנה ביום אחד ל  19ימי
פעילות תאריכים 2.7-28.7 :ללא ימי שישי.
שעות הפעילות בקייטנה מ( 8.00-13.00השגחה כללית מ
 ) 7.30למעט ימים מוארכים עליהם תבוא הודעה .
י"ז בתמוז 8:00-12:00
אנו מצרפים בזאת את האטרקציות המרכזיות של הקייטנה,
טבלת פעילות יומית מעודכנת ומפורטת תופץ בקרוב.
• בריכה בניל"י-.לכל הגילאים .בימי ראשון()X3
כיתות א'-ד' כיתות ה' –ו' כיתות ז'-ח'
ילדי הגן
	•טיול יומיים 	•טיול יומיים
	•חי כיף
	•חי כיף
לצפון+
לצפון+
ראשל"צ
ראשל"צ
אטרקציה
אטרקציה
	•מימדיון
	•מוזיאון
	•מימדיון
	•מימדיון
	•מוזיאון
הילדים
	•טיול
	•מוזיאון
הילדים
בחולון
חמורים
הילדים
בחולון
לנוב עיר
בחולון
הכהנים
	•מלחמת
–פיינט בול
	•מוזיאון
הילדים
בחולון-
דיאלוג
בחשיכה
 5לימוד חוויתי
 5מתנפחים
 5רכיבה על חמורים
 5סוס ועגלה
 5ימי ספורט
 5חידונים ושעשועונים
 5יצירה ,פיסול בבצק סוכר ,נגרות
 5הצגות ומופעים מכון המקדש ועוד ועוד.....
יש למלאות טופס רישום במזכירות או להורידו מאתר :סיום
ההרשמה עד לתאריך 10.6.09
לאחר תאריך זה נחייב בעלות הריאלית של הזמנת אוטובוסים
נוספים
עלות הקייטנה :תפורסם בנפרד
לאור ההצלחה של שנה שעברה אנו ממשיכים בתוכנית לכיתות
ז'-ח' .תשעה מפגשים,בשילוב שיעורים תורניים ופעילויות
המותאמות לגיל החטיבה -לפירוט פעילות –ראו טבלה.
בברכה,
ארז הימלפרב 052-7657611

הגינה מרוצה מהפתרון
הביתי להשקייתה
שרה טאניס בבית משפחת טרבלסי
משפחת טרבלסי הזמינה אותי
לביתם להראות לי את המיכל
שהתקינו במחסן ביתם והפתרון
להשקיית הגינה בימים אלו ,אשר
החיסכון במים הוא כל כך נדרש.
הם התקינו מיכל של  1,000ליטר.
הוא מקבל את
המים האפורים
(מי המקלחות
של
וכיורים)
השירותים של
הוא
ביתם.
כל
מתמלא
שבוע .מהמים
האלה משקה
את גינתו .כפי
שאתם יכולים
ל ה ת ר ש ם

מהתמונות ,הגינה מאוד מרוצה
מהפיתרון לצמאונה .אם אתם
רוצים ייעוץ נוסף ,יכולים ליצור
איתם קשר.
אגב ,פתרון זה הוא לא יקר כלל
וכלל .לעומת זאת ,המים כן!

ספר לעניין
מאת :רויטל פולק
שם הספר :סיפור עם רוטב
המחבר :שייקה לוי
יום העצמאות מאחורינו ,יום
הולדת למדינת ישראל.
אחד הדברים הישראליים שיש
לנו זה :שלישיית הגשש החיוור.
אחד מהגששים ,שייקה לוי ,כתב
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ספר שנקרא :סיפור עם רוטב
שבו סיפורים על ילדותו :בואו
ממצרים לקיבוץ בצפון ,פרידה
מאמו,
העברתו "כילד חוץ" מקיבוץ
לקיבוץ דרכו לתיאטרון ...לבמה.
המון סיפורים על הופעות
שלישיית הגשש החיוור.
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ארבע נשים אמיצות,
ארבע נקודות מבט
ואהבה אחת
"דפים ברוח" ,סרט יפהפה ונוגע של
הבימאית ריקי יעקובוביץ’
מאת :אביגיל כותב אמת

ב

מוצאי שבת של
שבת חוה"מ פסח,
הוקרן באולם ביה"כ
הרימון הסרט "דפים
ברוח" ,סרטה של הבמאית ריקי
יעקובוביץ .הסרט הזה הוקרן
עד עתה בקרית ספר ובמספר
יישובים נוספים .הוא מבוסס
על ספורים אמיתיים ,כאשר הוא
מביא סיפור הצלתה של תינוקת
ע"י פולניה רחמניה.
בעיניי ,המיוחד בסרט זה
הוא שמבלי שרואים תמונות
קשות על השמדת קהילת יהודי
טיקוצ'ין ,הסיפור הקשה הזה
משקף מציאות קשה שלאחר
השואה בעיניים יהודיות ,בעיניים
של יהודי מאמין.
להלן תקציר שנכתב ע"י
הבמאית:
התרגשות גדולה אופפת את
רחלי ( אם צעירה בעולם חרדי )
ואת אמה שרה .טקס פדיון הבן
של בנה הבכור ,שנולד לאחר
שנים רבות ,עומד להתחיל.
הקהל מחכה .שרה מתפוצצת
מהתרגשות שכל העיר הגיעה.
אולם הן לא יודעות שתוך זמן קצר,
תופיע שייני ,ותשנה את הביטחון
השליו של חייהן .שייני מתפרצת
לטקס מראה דף כלשהו לכהן
שמפסיק את הטכס באמצע....
שייני ,שנפגשה עם שרה לזמן
כל סיפור מסתיים עם מתכון פשוט
וקל לבשר ,דגים ...או פטנט/טיפ
למטבח.
מיותר לציין שהכול מתובל
בהומור ,מזמין לקריאה עם חיוך.
נחמד ,משעשע ומעניין.
הזדמנות להכיר מישהו מוכר
מזווית אחרת ,מזווית נוספת.
קריאה מהנה!

מהנעשה
בבית
הספר!
מאת :מנהל ביה"ס
דוד אביטל

קצר מאוד לפני עשרות שנים
באירופה ,מציפה את עולמן של
שרה ורחלי בשאלות על העבר,
ומחביאה בתוכה סיפור שמעולם
לא סופר.
הסרט "דפים ברוח" משרטט
בדילוגים בין העבר וההווה את
סיפור ילדותה הכואב של רחלי ,
ודרכה את סיפורם של אלפי ילדים
שניצלו בשואה בזכות מסירותם
של אנשים רבים .חלקם עשו זאת
מתוך רצון להציל אדם ,וחלקם
מתוך מניעים אחרים לגמרי.
זהו סיפור על ההרואי שבאדם,
על בחירות מוסריות בלתי
אפשריות ,על גבורה יהודית על
גבורה אנושית ,על יכולתו של
האדם להפנות גב למקובל וללכת
עם מצפונו.
הסרט מבוסס על ספורים
אמיתיים ,צולם רובו בפולין
במקומות האותנטיים ובנופים
שחודרים לנו היישר לתוך הלב.
 126ד'
ארבע נשים אמיצות ,ארבע
נקודות מבט ואהבה אחת.
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נה"ל מתקרבת
וזה
לסיומה
לסכם
הזמן
ולספר על מה
שנעשה ולשתף במחשבות
לקראת שנה הבאה .ראוי
לציין שטקסי הזיכרון שנערכו
השנה היו בסגנון קצת שונה
וגרמו להתרגשות למבוגרים
ולילדים כאחד .כתות ה' בנים
ערכו יום גיבוש שמטרתו לחדד
את החשיבות של ה"ביחד"
ולעבוד בצוות .כמידי שנה
ערכנו לכתות א'-ב' עם גני
הילדים טקס מרשים לכבוד
יום העצמאות שאותו מארגנת
בטוב טעם ובכישרון רב עטיה
הולנדר ועל כך תבורך.
תלמידי בי"ס הופיעו בסרט
שהוכן ביוזמת היישוב ובו
ברכו את חיילי צה"ל בכלל
ואת חיילי היישוב בפרט.
תודה רבה לרכזת הקהילה
בריינה הרטמן ששיתפה אותנו
ביוזמה.
כתות ה' השתתפו במבחני
המיצב השונים וכן כתות ב'
בעברית וכתות ד' בתורה .אנו
מקוים שהתוצאות יהיו טובות.
לקראת יום ירושלים שמעו
התלמידים הרצאה ולמחרת
נערך לימוד משותף להורים
וילדים לקראת חג מתן תורה.
גם השנה הכין רב בי"ס סיום
של לימוד משניות והפעם מס'
ביכורים.
ימי ספורט מהנים נערכו על
ידי צוות המורים לחנוך גופני.
יישר כוחם.
השנה יזמה המועצה
לימוד שחייה לכלל תלמידי

בנימין וגם תלמידנו בכתות
ה' השתתפו .תודה למנהל
מח' חינוך על יוזמתו הברוכה.
הנהגת ההורים ,שהייתה
פעילה במסגרת הועדות
שהוקמו הפעילה עם צוות
בי"ס פרויקטים שונים ואציין
רק דוגמאות :הוספת שיעורי
התל"ה ,משלוחי מנות לילדי
גוש קטיף ,הגברת המודעות
לשימוש בשפה העברית,
זמריה מספר  .2בכל ועדה
היו הורים שחשבו ותכננו
כל פרוייקט וצרפו הורים
נוספים והביאו להצלחת כל
הפרויקטים .תודה רבה לכם
על הנכונות וההתגייסות
לפעול.
ומה הלאה???
אנו נערכים להכנסת
הרפורמה אופק חדש ומקוים
שלא יהיו שינויים .אנו צפויים
לראות הרבה פנים חדשות
וזאת בשל יציאת מורות
לשבתון .אנו רוצים לשים
דגש על מצוינות בלימוד
המקצועות השונים ולשדרג
את לימודי הקודש.
צוות בי"ס עובד על שדרוג
הקשר הרצוף עם ההורים.
לצורך כך אנו מכניסים מערכת
לשליחת מיסרונים לצורך
עדכון ההורים/מתן תזכורות/
הודעות דחופות.
אתר בי"ס החדש קורם עור
וגידים בימים אלה ובע"ה
תוכלו לקבל מידע על בי"ס
ובכל כתה מה נלמד.
אנו מאמינים שחידושים
אלה והאחרים יקדמו אותנו
במלאכת החינוך.
צוות בי"ס מאחל לכולם
חופשה נעימה ומהנה!
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משולחן המזכירות
מאת :מוטי רוזיליו  -מזכיר היישוב

א .מקוה

יריד חוצות היוצר
יריד לאומני בנימין יתקיים ,בע"ה ,בחודש אוג'
 .2009אומנים המעוניינים להשתתף בהצגה ומכירה
ביריד מתבקשים לפנות בהקדם לרחל ורבורב
.-052 6051182
תרגיל עורף לאומי
ביום שלישי י' בסיוון,
 2.6.09יערך תרגיל
עורף לאומי שבמסגרתו
תושמע צפירה ארצית.
וכל תלמידי מע' החינוך
יתרגלו כניסה למקלטים\
מרחבים מוגנים.

סקר תחבורה
ציבורית
בימים הקרובים יערך
סקר תחבורה ציבורית
בכלל ישובי המועצה ע"י
חברת "תסקיר".
הסקר הינו מאמץ
משותף של משרד התחבורה ומועצת מטה בנימין.
נא לשתף פעולה עם הסוקרים בכדי לשפר את
מצב התחבורה הציבורית.
תשובות לשאלות שנשאלו ב"רמוד"

בס"ד

ברכות
להולדת בן/בת

בניית המקווה נעשית עפ"י תוכנית מאושרת
שקבלה היתר בנייה הן מבחינה גודל המבנה והן
מבחינת גובה הבניין.
כמו כן משרד מהנדסים שוכר מפקח על בניית
המקווה מכל ההיבטים.

שמירה

לליסה ונפתלי בלסאם  -להולדת
הבת
להדס ומשה רוזנפלד  -להולדת
הבן
לשירה ואלי בליץ  -להולדת הבת
לדניאלה ורונן שנרב  -להולדת
הבת

להולדת נכד/ה
תושב שיש לו תלונה הקשורה
לשמירה כגון אירוע הקשור
לשומר וכו' מתבקש להודיע
לרבש"צ לזרובבל שרעבי על
האירוע סמוך לקיומו וזאת ע"מ
לטפל בזמן אמיתי.
מס' טל'.057-7599008 :
נא להכניס המס' לזיכרון טלפון
הנייד שלכם.
יש הרבה תלונות בגין נוער
שמרעיש ומפריע למנוחת
בשעות
בעיקר
השכנים
המאוחרות של הלילה .תופעה
נוספת הינה בערבי שבת שנוער
שחלקו מהישוב וחלקו מחוץ
ליישוב ,כנראה חברים ,מתאספים בגינה שבכניסה
ליישוב ,מרעישים ,משתכרים ואף מחללים שבת
וחגי ישראל .אנו מבקשים לשוחח עם הנוער ולבקש
להתחשב ברוח של יישוב דתי ובמנוחת השכנים.

לאתי ודני נסים  -להולדת הנכד בן
לעדי ואבידב הירש
לנעמי וצבי רוזן  -להולדת הנכדה
בת לדניאלה
לליבא ויואל זלצמן  -להולדת
הנכדה בת לשירה
לשרה ודוד שטייניץ  -להולדת
הנכד
לאירית והרב מאיר פרידמן -
להולדת הנכד בן לראיה ויוני
ליעל ושמואל קופרמן  -להולדת
הנכד
לאילה ואבי רוזנפלד ולאיציק
ואורנה פוגל  -להולדת הנכד

לבני מצווה
נסים דויד עובדיה
איתי שרם
יהושע זייצ'יק
עזרא פלדמן
גדעון וקסלר

לבנות מצווה

ʣ"ʱʡ

מה הקשר בין כל התמונות?
(התשובה היא שורש של  3אותיות).

.(ʺʥʩʺʥʠ 3 ʬʹ ʹʸʥʹ ʠʩʤ ʤʡʥʹʺʤ) ?ʺʥʰʥʮʺʤ ʬʫ ʯʩʡ ʸʹʷʤ ʤʮ

צופיה סבאן ,לנריה טאוב ,ואילת
אהרון

ʺʮʥʶ

לאירוסין
'ʥ ʭʥʩ

ʩʰʡ
?

למש' שטייניץ  -לאירוסי הבת טלי
למש' רוזנבלט  -לאירוסי הבת
אורית

לנישואין
לשלומית וגרשון רודיך  -לנשואי
הבת מירי עם איתמר שיינין
לקרן וסטיב גייל  -לנשואי הבת
לאה
למיכל ושמוליק עמיחי  -לנישואי
הבן יוסי

תנחומים
judyfreedman@gmail.com
9761826
פרידמן
ליהודית
לכל
והקשרה
judyfreedman@gmail.com
9761826
ʯʮʣʩʸʴ
תמונה)ʺʩʣʥʤʩʬ
(ʤʰʥʮʺ ʬʫʬ
ʤʸʹʷʤʥ
(המילהʤʬʩʮʤ
הפתרונות) ʺʥʰʥʸʺʴʤ
שלחו את ʹʺʠ ʥʧʬ
.ʳʺʺʹʮלא משתתף.
שאריאל שרון
והבינו
בן,ʯʥʩגוריון,
,ʭʩʮכולם
רח"מים,
בחידוןʡשל
פותרים
ʠʬ ʯʥʸʹ ʬʠʩʸʠ
ʹ ʥʰʩʡʤʥ
דוד ʸʥʢ
אתʯʡ ʣʥʣ
גילוʺʠ
ʥʬʩʢ ʭʬʥʫ
"ʧʸ ʬʹ ʯʥʣʩʧ
ʭʩʸʺʥʴ ʣʠʮ
מאד ʤʡʸʤ
היו הרבה ʥʩʤ
קרסנטי.
קאהן ודוד
פרומה
ʹ,ʯʥʸשרון,
משפ'
סיימון,
ג'ודי
ʹʤʹʲʰעלו
שנעשה
בהגרלה
ʤʬʸʢʤʡ
.ʩʨʰʱʸʷ
ʣʥʣʥ ʯʤʠʷ
ʤʮʥʸʴ
'ʴʹʮ
,ʯʥʮʩʩʱ
השמותʩʣʥ:
'ʢ :ʺʥʮʹʤ ʥʬʲ
לכם!
מיעד
הזה
ʤʫʧʮלכם
ʱʸʴʤמחכה
הפרס
!ʭʫʬ
ʣʲʩʮ
החידוןʤʦʤ
הפעםʯʥʣʩʧʤ,
זכה,ʭʲʴʤ
שלאʤʫʦ
מיʹʠʬ
ולכלʩʮ
במזכירותʬʫʬʥ .
.ʺʥʸʩʫʦʮʡ ʭʫʬ
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לרפי ברזאני ,על מות אביו
לפנחס נדב על מות אחיו

