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גלנווד חוגגת עשור

דבר המערכת
העיתון חדשמונים חוזר .ברצוננו להשתמש בבמה זו ,כדי להודות
לגב' שרה טאניס עבור השקעתה בעיתון היישוב .היא העלתה את
רמת העיתון ואת איכותו ועשתה זאת באהבה גדולה .לא פשוט לי
להיכנס לנעלים הגדולות שהיא משאירה ...,אבל אני אנסה להמשיך
את המסורת שהיא החלה .תודה רבה לך ,שרה.
חנוכה בפתח וחשמונאים לא במתח!! מדוע? כי כמו כל שנה ,גם
הפעם נערך היריד הנפלא של חשמונאים .יישר כוח לכל העוסקים
במלאכה!
עם סיום ההכנות לגיליון חג החנוכה והתחלת ההכנות לגיליון הבא,
ברצוני להזמין אתכם התושבים ליטול חלק בעיתון היישוב .לכל תושב

ח
נ
ו
שמכה
לכו ח
לנו

יש סיפור לספר :אלו שנולדו בארץ וחיו בעיר או בקיבוץ ועכשיו
ביישוב ,יכולים לספר על החוויות שעברו בבית הספר ,בעיר ,בצבא,
באוניברסיטה וביישוב .עולים חדשים יכולים לספר על החיים הקודמים
ועל החיים החדשים ,על ההתמודדות עם השינוי הגדול .לרבים מתושבי
היישוב יש מקצועות מעניינים ,תחביבים רבים ומגוונים.
בקיצור ,לכל אחד יש סיפור מרתק .אשמח אם תעבירו אלי ,לטובת
הרבים ,את פרי עטכם .תושבים אחדים החלו בכך כבר בגיליון זה.
הם מספרים על חוויית החיים שלהם ואני מודה להם עבור המאמץ.
תודה גם לאלו שסייעו בהכנת העיתון .אני תקווה שבעתיד הקרוב
ישתתפו בכתיבה הרבה יותר תושבים.
חג אורים שמח

דב גילאור ,עורך
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עמוד  :2דבר הרב איתמר
אורבאך לקראת חנוכה
עמוד  :3בני עקיבא במבנה
חדש
עמוד  :4סיפור מבית חב"ד
עמודים 6־ :7משקיעים
בחינוך
עמודים 8־ :9בית הכנסת
בגלנווד ,מאז ולתמיד
עמודים 10־ :11הפאגראפ,
פרויקט קליטת משפחות,
למען כולנו
עמודים 12־ :13מה זה
שמעופף לי מול העיניים
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נשמח לקבל מכם כתבות
לעיתון הבא בנושאים הבאים:

•הסדר בעניין המקווה ,היש
הסכם עם השכנים?
•מיחזור ואיכות הסביבה!
•גני מודיעים מתארגנת!
בחירות לוועד בקרוב?
•חומת היישוב! מתי תיגמר
הבנייה
•נוהגים בזהירות ביישוב!
•דירות לזוגות צעירים ביישוב

משלוח כתבות ותגובות ל:
dov@gilor.com
פרסום ל"המפרסם"
judyfreedman@gmail.com
ברכות ,פרסום
dov@gilor.com
לדב גילאור בפקס976-1607 :
עריכה :דב גילאור
חידון :יהודית פרידמן
תרגום :מרים וייס
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.

שיעור תניא
הציבור מוזמן להשתתף בשיעור תניא
שמתקיים מידי יום ראשון בשעה 9:00
עד  10:00בבית חב"ד חשמונאים רח'
ערבי נחל .2
מגיש השיעור הרב ברק כוכבי
כולם מוזמנים

ב

דבריו של מרא דאתרא הרב איתמר אורבך

כ"ה בכסלו מתחילים שמונת ימי
החנוכה .בכל לילה אנו מדליקים נרות
כדי לפרסם את הנס שהתרחש בזמן
בית המקדש השני .היוונים גזרו
גזרות כנגד הדת היהודית והחשמונאים
הרימו נס של מרד .יצאו למלחמה
וניצחו את היוונים ,כבשו וטיהרו
את ירושלים והמקדש .כאשר
באו לבית המקדש ורצו להדליק
את מנורת המקדש ,מצאו רק
פח שמן אחד טהור .שהיה
בו כדי הדלקת המנורה ליום
אחד .נעשה להם נס והדליקו
מפח השמן שמונה ימים .לכן אנו
חוגגים שמונה ימי חנוכה.
וכבר נשאלה המפורסמת בשאלות חנוכה.
הרי היה בכד השמן כדי הדלקת יום אחד .אם כן,
הנס היה רק לשבעת הימים הנותרים .מדוע אנחנו
חוגגים ומדליקים שמונה ימים .אחת התשובות
הבסיסיות היא ,שהיום הראשון הוא יום הודייה,
על כך שהחשמונאים יצאו למלחמה ביוונים ונצחו
אותם בחמלת חסדי ה' .תשובה זו היא מפתח
להבנת כל עניין נס פח השמן .לפי ההלכה כאשר

בבית המקדש אין שמן טהור ,אולם יש שמן טמא
 מדליקים את מנורת המקדש בשמן טמא .ואםכן היה להם לחשמונאים להדליק בשמן טמא,
הנס היה מיותר לכאורה .אלא שהקב"ה נהג בהם
מנהג של נס ,כיוון שהם נהגו גם כן באופן
חריג .על פי דרכי הגיון ושכל פשוטים,
החשמונאים היו פטורים ממלחמה
כנגד מעצמה גדולה עם צבא מצויד
ומאומן כצבאו של אנטיוכוס.
החשבון ומאזן הכוחות היו ברורים
לחלוטין ,סכויי ההצלחה של
החשמונאים היו זעירים ביותר .אלא
שהחשמונאים התעלו וגילו מסירות
נפש ואמונה נדירים .יצאו למערכה
עלומה וזכו להצלחה .לכן נהג בהם הקב"ה
מדת נדיבות יתירה וגרם לפח השמן הטהור
שיהיה דולק שמונה ימים .והיו ישראל מקיימים
מצוות המנורה בטהרה ובקדושה .החשמונאים
השאירו לנו ירושה רוחנית עשירה ביותר .הבסיס
הבלתי נשכח של מורשת החשמונאים ,שהתנחל
בלב האומה לעד ,הוא מסירות והתמסרות
לאידיאל .הם הפתח והמפתח להשגת ערכים
ויעדים .בימים ההם בזמן הזה.

צעדת למען שמו באהבה – כולנו
צועדים לשמה
צעדה וגיוס כספים למען רכישת ספר תורה ,לזכרה של רחל למפל ז"ל
טליה כהן חברת גרעין
נחשון

ר

חל למפל ז"ל נולדה
בכ"ה חשוון התשנ"ב.
רחל אהבה לבלות
עם חברות ,התחברה
למוזיקה ואהבה לרקוד .היא
בלטה בכנות שלה ,באכפתיות
ובהתחשבות אינסופית באחרים.
החוזק הפנימי שלה והיכולת
שלה להתמודד עם הסבל אפיינו
אותה עד רגעיה האחרונים .רחל
הלכה לעולמה בקיץ האחרון
לאחר שחלתה במחלת הסרטן,
אך את היופי הפנימי שקרן מתוכה
ואת שמחת החיים השאירה לנו

כמזכרת.
לכבודה של רחל ,הגו ויזמו
חבריה בני גילה רעיון מקסים
של רכישת ספר תורה לזכרה,
שיוצב ויימצא בסניף בני עקיבא
ביישוב .תאריך סיום כתיבת
הספר נקבע לקראת יום השנה
לפטירתה .את הפרויקט הזה
פיתחו וממשיכים להוציא לפועל
חבריה משבט שבות בשיתוף
עם גרעין נחשון וגורמים נוספים.
גרעין נחשון הינו גרעין של חברי
שבט הגבורה (כיתה י') ,שהוקם
בסניף בני עקיבא בחשמונאים
לפני כחודשיים .מטרת הגרעין
להגשים את ערכי התנועה ולא
לעמוד מנגד למול צורכי הקהילה

גליון חנוכה תש"ע•  61למדינת ישראל •  22שנה לחשמונאים

ומדינה .מתוך רצון לקדם נושא
זה של גיוס כספים ותרומות
לספר התורה ,העלו חברי הגרעין
מספר רעיונות ,וביניהם  -פרויקט
הצעדה שקיבל יותר מאוחר את
הסיסמה "כולנו צועדים לשמה".
פרויקט הצעדה קיבל את השם
"צעדת למען שמו באהבה",
הנובע מנושא חודש ארגון
שהסתיים בשבת האחרונה,
פרשת תולדות בנושא "למען
שמו באהבה" .בסיסמה זו
טמונה השאיפה לדבוק בקב"ה
ולהתחבר אליו בכל תחום
ומישור בחיינו ומתוך אהבה
גדולה .במטרה ליישם ברמה
סניפית את האמירות והלימוד,
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ישיבת בני עקיבא נר תמיד עולה כיתה בני עקיבא
בערב מרגש נחנך המבנה החדש של ישיבת בני עקיבא
 חודשערן סלם,מנהל אדמיניסטרטיבי
ארגון

ב

לא לאבד את רוח החלוציות ,למרות שעזבו את
הקמפוס הישן לטובת מבנה קבע .כמו את את
הישיבה ביום חגה ברכו אבי רואה ראש המועצה,
נציגי משרד החינוך והיישוב .על הקיר ,בענק,
הוקרן סרט שהופק במיוחד לאירוע .בסרט נסקרה
התפתחות הישיבה ,מהקמתה בבית פרטי ביישוב
ועד עתה ,במבנה החדש.
בחלק האמנותי של הערב ריגש אמן הזמר
היהודי אודי דוידי את הקהל והלהיב את הנוער הרב
שהתאסף בחצר הישיבה .בסוף ההופעה ביקש
הזמר להקדיש שיר לכל הזוגות המאורסים ולפתע
עלה על הבמה אחד מבוגרי הישיבה והפתיע אף
את הזמר באומרו שהוא מתחתן בעוד מספר ימים.
החתן ,ביחד עם אודי דוידי רקדו על הבמה – סיום
מרגש לערב מרגש.

טקס מרשים ובאירוע רב־משתתפים
נחנך הקמפוס החדש של ישיבת בני
עקיבא נר תמיד ביישוב .הישיבה,
שהוקמה לפני  14שנה ועד כה למדו
בה במבנים ישנים  -זכתה סוף סוף למבנה קבע
מפואר ,שכולל כיתות לימודים ,מעבדות וספריה.
קדם לאירוע כנס בוגרים ,שבו מעבר למפגש
חברים מרגש ,הבוגרים זכו לשמוע שיעורי תורה
מפי ראשי הישיבה בעבר ובהווה .לציבור הרחב,
הטקס נפתח  -כיאה לישיבה תיכונית  -בשיעורים
קצרים אך מרתקים מפי מחנכי הכיתות .כולם
הצטופפו להסרת הלוט מעל הכניסה לישיבה
כשהמסר שבו לתלמידים הוא" :לכו בנים שמעו לי
יראת ה' אלמדכם".
את האירוע כיבדו בדברים הרב אורבך
רב היישוב ,הרב אהרן אדלר מייסד
By: Linda Socher.
ונשיא הישיבה שהעלה זכרונות מהקמת
הישיבה ,הרב דרוקמן יו"ר מרכז ישיבות
בני עקיבא ,אלחנן גלט מנכ"ל המרכז hank you, Madrichim for the outstanding
 שהעניק תעודת הוקרה מיוחדת לשי job you did with our children. Judgingרינסקי ,יועץ בכיר במשרד שר החינוך from all the enthusiasm and laughter
על קידום הקמת המבנה .התברר ששי which drifted my way from the basketball court
every night, I knew you guys had something
רינסקי והרב פלטי גרנות ,ראש הישיבה,
big planned. But nothing prepared me for the
למדו יחד בהיותם נערים בישיבה
amazing daglanut performance of last Motzai
התיכונית .אלחנן ביקש מהתלמידים
!Shabbat. Kudos to you all

Bnei Akiva Daglanut

T

ולעלות קומה נוספת
מעל העיסוקים הרגילים
של חודש ארגון -
הצביעה
ההופעות,
וכו'  -נקבעה הצעדה
דווקא בשבוע האחרון
של חודש הארגון.
לאחר שעות של
עבודה ,פרסום והרבה
השקעה מצד חברי
הגרעין ,סוף סוף נוצרה
להוצאת
האפשרות
פרויקט הצעדה לפועל.
הצעדה שהתקיימה ביום א'
שעבר בשעות הצהריים ,נערכה
במסלול "נחל מודיעין" שאורכו
כחמישה ק"מ ובה השתתפו
חניכי סניף בני  -עקיבא
חשמונאים ,שהתאספו בדשא
הגדול ביישוב ומשם צעדו
לעבר המסלול .לאחר הצעדה
נערכה הופעה של הזמר נפתלי
אברמסון באמפי של ישיבת "נר

תמיד" ,שנועדה להורים ולילדים
ביחד .בהופעה נמכרו בין השאר
חולצות וסוודרים ,עליהם הודפסו
גלופות המסמלות את עצם רעיון
הצעדה.
באופן מדהים ,אך לא מפתיע,
נרתמו חניכי הסניף למשימה
הנעלה של התרמת כספים למען
ספר התורה .הצעדה וההופעה
זכו להתלהבות והתרגשות רב

מצד חניכי הסניף
ששמחו ליטול חלק
בפרויקט העצום הזה
ולתרום לו.
אנו תקווה כי
נצליח בע"ה לגייס
את הסכום הדרוש
לרכישת ספר התורה
לזכרה של רחל ז"ל,
את
ומבקשים
תמיכתם ותרומתכם
הכספית .אנו מודים
לכל מי שהשתתף
וסייע בארגון הצעדה ולכל
מי שהשתתף בצעדה עצמה.
ובעיקר לכל המתרימים ותורמים
שהושיטו עזרה ותרמו את
חלקם.
לתרומות ניתן לפנות ל:
סטיב ג'ייקובס – 9761484־08
אלחנן דה רוס 9763119 -־08
ענת אביעזר – 5957976־08
איל ברייטברט – 9761969־08

ה' עמכם!
השנה עסקנו בחודש ארגון
בנושא "למען שמו באהבה",
ניסינו להבין את משמעות הפסוק
ואיך הוא בא לידי ביטוי בחיים
שלנו.
עברנו חודש ארגון מיוחד
ושונה מהשנים שעברו ,ללא
סניף .ניצלנו את ההזדמנות ויצאנו
לשפר את פני היישוב בצורה
סניפית ,צבענו את המגרש ואת גן
הבנים  -זו הייתה עשייה מהנה
ומבורכת! יישר כוח לכל החניכים
והמדריכים!
צעדנו לשמה בנחל מודיעין,
תוך איסוף תרומות מתושבי
היישוב להכנסת ספר תורה לעילוי
נשמת חברתנו רחל שרה למפל,
והמשכנו לערב מיוחד למען שמו
באהבה וכל זאת ביוזמת חברי
גרעין נחשון המעולים!
ביום חמישי ראינו את ריקודי
השבטים וההצגה ,ובשבת -
הצגנו פסלים מבוץ הקשורים
לנושא ארוחות שבטיות ,תפילה
משותפת ועוד .במוצאי שבת
צעדנו ביישוב בשירה ובריקודים,
ערכנו מפקד להעלאת השבטים
שכלל דגלנות של שבט להב"ה,
ריקודים של שבט נבטים וטיול
חבריא ב' במערות בית גוברין!
השנה הוספנו גם מפקד
הורים יישובי .היה מרגש לחזק
את העובדה שבני עקיבא היא
תנועה השייכת לכל היישוב,
גדולים כקטנים ולראות את כל
ההורים שהשתתפו! המטרה
הייתה לפתוח את שנת העשייה
החדשה בתנועה וביישוב בצורה
משמעותית ,ליישם את הנושא
"למען שמו באהבה" ,בתקווה
שיימשך לכל אורך השנה ונעבוד
את הקב"ה מתוך יראה ואהבה,
וששלהבת האמונה לא תכבה
לעולם!
תודה לכל ההורים ,החניכים,
התושבים וועד היישוב שתמכו
ועזרו במשך החודש! בברכת
חברים לתורה ועבודה והמשך
עשייה מבורכת בסניף ובתנועה.
אביגיל שפיגלמן –
קומונרית
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אנא ,הרב נחמיה" ,ביקש הצעיר" ,למדני קצת תורה,
על מנת שארכוש ידיעות נרחבות יותר ביהדות
סיפור מרתק בהתוועדות שבת בבית חב"ד חשמונאים ,כפי שסיפר מטייל ישראלי
בניו־זילנד לרב מנחם וילהלם ,מנהל בית חב"ד תאילנד
הרב ברק כוכבי
בית חב"ד חשמונאים

כ

מידי שבת נערכת
התוועדות בבית חב"ד
ביישוב חשמונאים ,בה
יושבים סביב שולחנות
ערוכים באהבת חברים ,שומעים
דברי תורה וסיפורים חסידיים.
ציבור המשתתפים משתף את
כולם בחוויות אישיות שקירבו
אותם באופן מיוחד ומרתק
לתורה ולמצוות.
באחת ההתוועדויות האחרונות
בהן השתתפו משפחת שטייניץ,
תיאר הבן יועד סיפור מעניין
ששמע מפי הרב מנחם וילהלם,
מנהל בית חב"ד תאילנד .מטייל
צעיר הגיע לבית חב"ד תאילנד
תוך כדי מסעו בעולם .הרב
וילהלם פנה למטייל הצעיר
וביקש ממנו לספר את החוויה
שעברה עליו במסגרת הטיולים
שחווה .אמר הבחור" :אני מוכן
לספר סיפור טוב אך בתנאי
שתעשה לי טובה".
וכך החל לספר :אני בן קיבוץ,
טיילתי בכל מיני מקומות בעולם,
מחפש הרפתקאות מיוחדות.
עקב כך ,החלטתי שבטיול בניו־
זילנד ,לשם ההרפתקה ,אסע אך
ורק בטרמפים .כך אגיע למחוזות
מעניינים שלא תכננתי מראש.
בעודי צועד על שולי הכביש,
ממתין לטרמפ ,עצר רכב מפואר
ואסף אותי .לשאלת הנהג
מהיכן אני בעולם השבתי שאני

בא מארץ ישראל .הנהג,
שהתלהב ושמח מעצם
הרעיון שיושב לצדו
אדם מארץ הקודש
המיוחדת ,הזמין אותי
להתארח בביתו.
כשהגענו למקום
ראיתי בית גדול
ומפואר ולצדו
בית קיט קטן
ונחמד ,שם נתן לי לפוש מעמל
הדרך.
חלפה שעה ובעל הבית לקח
אותי לביתו המפואר ,כשנכנסתי
פנימה גיליתי לתדהמתי שערכו
לכבודי שולחן מלא מטעמים.
המשפחה הובילה אותי לשבת
בראש השולחן ,חלקה לי כבוד
מיוחד ,מלאי התפעלות מהאורח
החשוב שהגיע מארץ הקודש.
טרם הבנתי על מה כל המהומה
ונתבקשתי בסיום הארוחה
לשאת דברים מתוך ה"בייבל"
(התנ"ך)" .אינני מכיר את הבייבל
ולכן לא אוכל לומר דבר ממנו",
אמרתי .אך בני הבית הפצירו
בי שוב ושוב באומרם ,כיצד זה
יכול להיות שיגיע אדם מארץ
הקודש ,ארץ ה"בייבל" ,בה חיים
"אנשי בייבל" ולא ידע מאומה.
כשהרגשתי שאינם מוכנים
לקבל את סירובי לדבר ,נזכרתי
שקיבלתי בשדה התעופה ספר
תהילים לשמירה ואולי שם
אוכל למצוא קטע מה"בייבל"
שירגיע אותם ואמלא את בקשת
המארחים הנדיבים.

ˇ†¯ÙÂ‡Ï†‰„Ú

†TVבמעגל†סגור

מוקד†רואה

מערכות†אזעקה

גלאי†אש†ועשן

שירות†והתקנה

מיקוד†כהלכה
שמירה †כפולה

לחדר,
הלכתי
פתחתי את הספר
באקראי ונפתח
לי פרק צ"ב
הפותח במילים:
" י ו ש ב
בסתר",
קראתי את
הפסוקים
ותרגמתי
לעצמי פחות או יותר מה
שהבנתי מהמילים בפרק .חזרתי
לשולחן ואמרתי לפניהם את
הפרק בעברית ובתרגום חופשי,
לשמחתם הרבה של המארחים
היקרים .ככל שהתקדמתי
בדבריי הבחינו הנוכחים כי
בעלת הבית מחווירה יותר ויותר.
כשפנו אליה בתמיהה לברר מה
קרה ,סיפרה שבליל אמש חלמה
על סב המשפחה השוכב כעת
בבית רפואה ,כשמלאך עומד
לצדו וקורא בדיוק את אותו פרק
שכעת תרגמתי.
המבטים הופנו באחת לעברי:
"המלאך" ,המטייל ה"קדוש"
שזכו לארח בביתם ,ולא ידעו
את נפשם מרוב השתאות על
ה"אוצר" שנפל בחלקם .באותו
רגע הודיע אב המשפחה ,כי
כולם נוסעים ברגע זה ממש,
עם הצעיר ה"מיוחד" לבית
הרפואה ,שם יברך את הסב
בברכה מיוחדת לפני הניתוח
המסוכן שעליו לעבור באותו
היום .ובוודאי שהניתוח יעבור
בהצלחה והסב יחלים במהרה.

יצאתי המום ביחד עם כל
המשפחה בראש שיירת מכוניות
שרד לבית הרפואה ,שם שכב
הסב בהמתנה לניתוח .לא
ידעתי מה קורה סביבי ואיך
הגעתי למצב הזה ומה אני
עושה במקום זה .עמדתי בחוסר
ברירה ליד הסב והחילותי מקריא
את הדבר היחידי שידעתי על
ה"בייבל" ונודע לי באותו היום:
פרק צ"ב בתהילים "יושב בסתר"
להצלחת הניתוח .בעוד כולם
מרוגשים פניתי לאחור וחמקתי
במהירות מהמקום.
"הרב נחמיה אתה יודע למה
ברחתי? כי פחדתי שהניתוח לא
יצליח ואז יאשימו אותי שלא
התפללתי בכוונה ...מהסיפור
הזה למדתי דבר חשוב מאוד:
בחיים לא אסע יותר בטרמפים!!".
כששמע הרב נחמיה שחמקתי
מהמקום במהירות ונעלמתי
הגיב כי כעת המשפחה בטוחה
שהוא "מלאך" אמיתי" ....ומה
הטובה שתרצה שאעשה למענך
אחרי סיפור כל כך מיוחד ומרתק
זה?" "אנא ,הרב נחמיה" ,ביקש
הצעיר" ,למדני קצת תורה ,על
מנת שארכוש ידיעות נרחבות
יותר ומושגים רבים יותר ביהדות,
שלסגולותיה וייחודה מודעים
כל כך הגויים ואני יהודי מארץ
ישראל לא ידעתי כלל".
מיד קבעו לשבת וללמוד מידי
יום בבית חב"ד ועל ידי כך זוכים
מטיילים רבים המגיעים ללמוד
ולהכיר את המורשת היהודית.

מוקד†מיקוד¨†מחטיבת†הביטחון†של†קבוצת†מיקוד¨†מתמחה†באספקת†שירותי†מוקד¨
הגנה †אלקטרונית †ושירותי †ערך †מוסף †לביטחון †אישי †לכל †לקוח¨ †קטן †כגדולÆ
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מלאכה מרובה עומדת בפנינו ואתגרים לא
קטנים .הצטרפו אלינו ,הנהגת ההורים
יונינה סימון,
יו"ר הנהגת הורים מרכזית

ב

עזרת השם ,פתחנו
עוד שנת לימודים
עם
בשמחה,
וכוחות
מוטיבציה
מחודשים .ראשית ,ברצוני
להודות לאלדד סומר ,שנטל על
עצמו להצטרף אלי לתפקיד יו"ר
הנהגת ההורים .ביחד עם חברים
חדשים וישנים ,אנו מקווים
להמשיך ולהשפיע לטובה על
הנעשה בבית הספר.
בשנה זו ,החלטנו שארבעה
נושאים יהיו פרויקטים מרכזיים:
• חסד והתנדבות בקהילה:
פרויקט זה כולל מבצע שמרטפות,
הכנת מתנות למועדון קשישים
וביקור לחנוכה ,משלוח מנות לעיר
פיתוח בפורים ,קשר בין תלמידים
לחיילים באזורנו ,עשייה משותפת
עם גמלאי היישוב ,איסוף מזון

לנזקקים וכו'.
• הורה מעשיר :גיוס
הורים שיבואו לדבר או
להפעיל תלמידים בנושא
מסוים ,בהתאם לכל שכבת
גיל .אנו מנסים גם לערב
הורים נוספים בעבודה
בביה"ס.
• שפה ותרבות:
החלטה על תכנים של שפה משחק סימולציה בתעשידע
ותרבות כנושא השנתי של ביה"ס ,עם ועדת חינוך של היישוב.
תכנון וארגון ערב שירה ,המערב לבעיות האלו בדרך כלל אין
תשובה אחת פשוטה ,ואנו עושים
את כל התלמידים וההורים.
• טיפוח הסביבה :מודעות כמיטב יכולתנו לחשוב מחוץ
של התלמידים לצורך במיחזור ,לקופסא ולהגיע לפתרונות נכונים
שמירה על סביבה נקייה ,שמירה ומציאותיים.
• ילדי עולים .עם קיצוצים
על רכוש ביה"ס והיישוב ,שיפור
פני ביה"ס והיישוב ,ואכפתיות רציניים בשעות אולפן ,איך עוזרים
להם לקלוט את השפה ולהיקלט
כללית.
בנוסף ,כבר מתחילת שנה זו חברתית?
• פיצול כיתות .כשמספר
אנו עובדים על הנושאים הבאים
שאינם פשוטים כלל – בינינו ,עם התלמידים בשכבה עולה מעל
צוות הניהול של הממ"ד ובשיתוף  45תלמידים ומשרד החינוך אומר

בס"ד

המורה הפרטית שלך בחשמונאים
& Math, Hebrew
Computers Tutor – Hashmonai'im
מורה פרטית בעלת ניסיון רב
An experienced tutor
מעבירה שיעורים פרטיים
is available for
במתמטיקה ,לשון ומחשבים Math, Hebrew and
computers lessons.
לכיתות א' – י"ב
• כולל הכנה לבגרויות
• ניתן להתארגן בקבוצות קטנות
• מחירים נוחים  +המלצות.

• References available
• Reasonable rates

לפרטים
שגית כהן

Please
Contact:

Sagit Cohen

0506714527
sagitc85@gmail.com

לערב בנים ובנות ,מי מממן את
הפיצול כדי לשמור על עקרונות
של למידה נפרדת?
• איך אנו מסתדרים עם
ההבטחות שלא קוימו בהצטרפות
הממ"ד לאופק חדש?
• איך מתמודדים עם קשיי
התנהגות ותסכולים לימודיים
וחברתיים בכיתות עם מורות
חדשות?
• איך מגבשים בין דוברי
האנגלית ודוברי העברית בביה"ס
ושומרים על בי"ס דובר עברית
בלבד?
• האם נכון לשנות את הסטטוס
שלנו לבי"ס תורני? במה זה כרוך
ומה נרוויח מזה?
המלאכה מרובה והאתגרים לא
קטנים .אנו זקוקים לכם! צרו קשר
עם נציגי ועדות הכתה כדי לשאול
• מה אני יכול לעשות? איך אני
יכולה לתרום? האמינו לנו ,כי נדע
כבר כיצד לשלב אתכם....

על הר שמשמיע קולות
אתי דביר

א

לא,
ם
אז כדאי
שתדעו
שיש הר
כזה .את זה ראו
וחוו תלמידי כיתות
ה' ו־ו' מבית הספר
הממ"ד 20 .תלמידים מצטיינים,
המשתתפים בחוג מדעים ,יצאו
לסיור באתר חירייה .במשך
עשרות שנים שימש האתר
כ"חצר האחורית" ו"פח האשפה"
של כל גוש דן .מדי יום הגיעו
לשם משאיות הזבל ,מה שגרם
לריחות בלתי נסבלים בדיוק
במרכז הארץ .גם אנשים שהגיעו
בטיסה לנמל התעופה בן גוריון,
הרגישו בצחנה העולה מהאזור.
היום הפך המקום למקום פורח
ומריח ,העוסק באיכות הסביבה
ובשמירה על עולם נקי יותר.
התלמידים הסתובבו במבנה
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והתרשמו ממרכז מיחזור ענק,
המשתמש בחומרים ממחוזרים
וטבעיים בלבד .כל מה שנמצא
במקום ,כולל רהיטים ,שטיחים,
נברשות ,שילוט ,שולחנות
וכסאות ועוד  -הכול מיוצר
מפסולת שנזרקה .בסוף הסיור
נסעו התלמידים גם אל ההר
שבעבר שימש מקום הטמנה
לזבל .בתוך ההר הגבוה עדיין
אגורים טונות רבות של פסולת
שהצטברה בו במהלך השנים.
הפסולת הוותיקה משחררת
את גז המתאן ,וכתוצאה מכך
נשמעים מידי פעם קולות
ו"פיצוצים".
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מדוע אנחנו ,כמחנכים,
לא נותנים בנוער
מספיק אמון? מדוע
נראה לנו שאנחנו
יודעים יותר טוב מהם?
ליאור רגב ,רכז הנוער

"

מים עמקים עצה בלב איש,
ואיש תבונה ידלנה" .אחרי
שעברנו את חודש ארגון,
בניצוחה המרשים של
אביגיל ,ומתוך השקעה מרובה
של המדריכים ובני נוער רבים
שהצטרפו אליהם ,ברצוני לעצור
לרגע ולהתבונן בזווית אחת של
האירועים הללו ,שניתן לענ"ד
להאיר באמצעותה את כל העבודה
עם בני הנוער .בחרתי להתמקד
בצעדה שגרעין נחשון ארגן ,אע"פ
שקיימות דוגמאות נוספות.
שיטת העבודה עם גרעין נחשון
מבוססת על כך שחברי הגרעין
מנהיגים את עצמם ומפיקים
מעצמם את הדרך שבה הגרעין

שמעתם?
התלמידים גילו ידע רב
והתעניינו בנושא.
לאחר הסיור המעניין
בחירייה ,הם נסעו לתל־
אביב ,למרכז התעשידע,
שם "התנסו" בניהול קו יצור
של מפעל לסריגים .בעזרת
תוכנת המחשב ,הם שיחקו
באמצעות
בסימולציות.
משחק תפקידים הבינו את
דרך ניהול המפעל והתפקוד
של אנשי המפעל ,מרגע
העלאת הרעיון ועד הייצור
והשיווק .התלמידים התווכחו
על תהליך הייצור ועל המשא־
ומתן הכספי ,על דרכי השיווק
והמכירה ,השירות לצרכן
ותחרות הוגנת .כל זאת כדי
לצאת ברווח ולא בהפסד.
הרווח שלנו מכל העניין
הוא שמהפעילויות הרבות
הם למדו גם פרק חשוב
בסובלנות ,יצירתיות ועבודת
צוות קבוצתית.

צועד .החשיבה המקדימה,
הרעיון ,דרכי הביצוע והביצוע
בפועל היו רובם ככולם של
בני הנוער (בהנחיית אפרת,
מנחת הגרעין) .והנה ,הצליחו
בני הנוער לקיים אירוע מאורגן,
מסודר ,בטוח ומהנה ,שעלה על
כל הציפיות ,ומעל הכל ,החיוכים
על הפנים של בני הנוער עם
גמר הצעדה ,כשהמתח שכרוך
בארגון השתחרר ונשארה רק
חדוות היצירה ,העידו על חוויה
משמעותית שחברי הגרעין חוו.
ההצלחה הגדולה של הצעדה
החזקה
החיובית
והחוויה
שחוו בני הנוער שארגנו אותה,
נובעות מכך שהם היו היוצרים
והמבצעים.
ובכל זאת ,אני מוצא אצלי,
ולעיתים גם אצל אחרים ,נטייה
לכפות על בני הנוער הצלחות
והישגים ,באופן שבו אנו יוזמים
ומארגנים .אולי בגלל חוסר אמון
מספיק בנוער ,אולי בשל העובדה
שאנו חושבים שאנו יודעים טוב
מהם מה טוב בשבילם ,ואולי
הדבר נובע מהקושי להניע את
בני הנוער הנעה פנימית על מנת
לעזור להם למצוא בעצמם את
הכוח והבעירה הפנימית.
ראוי שנמצא בעצמנו את האומץ,
האיפוק ואורך הרוח שדרושים
למחנכים ,וכל אחד מאתנו הוא
מחנך ,כדי שניתן לבני הנוער את
ההזדמנות להוכיח את עצמם.
בגרעין נחשון ,במועצת הנוער,
בהדרכה בבני עקיבא ,בלימוד,
ביצירה מוסיקלית ,בציור ,בספורט או
בכל דבר אחר .הכוח נמצא אצלם.
הפסוק שבחרתי לצטט בראש
דברי מבטא רעיון זה .העצה
טמונה בלב איש ורק הוא יכול
למצוא אותה .מטרתנו היא,
שבאמצעות תמיכה ,עידוד וסיוע,
כל אחד מבני הנוער שלנו ימצא
בעצמו את התבונה לדלות
עצה עמוקה זו מלבו ,וכך נחזה
בפריחה של בני הנוער שלנו.

"אופק חדש" -
מתוכנית למעשה
דוד אביטל,
מנהל הממ"ד

ה

שנה ,מבחינת
גולת
החינוך
היא
הכותרת
כניסתנו לתוכנית
"אופק חדש" .המשמעות היא,
שניתן למורים זמן לשוחח
עם התלמידים וכן לעבוד
עם קבוצות קטנות .שימוש
נכון בשעות הפרטניות יוביל
לקידום ולאתגור תלמידים.
ברור לי שבשנה זו אנו
לומדים בעצמנו איך להפעיל
את מערכת השעות הנוספת
באופן יעיל.
יש פערים בין התכנון
והיעדים שמשרד החינוך רצה
להשיג ,לבין היישום בשטח.
אנו נלמד ונשפר את מה
שנוכל לקראת שנה
הבאה.
השנה הוכנסה תכנית
העשרה לימודית ,אותה
מלמדים מורי בי"ס .ההעשרה
היא בתחום :התורני ,משחקי
חשיבה ,ריקודי עם,
מקהלה ,אומנות ,כתיבה
מדעית.
תוכנית למצטיינים -
השנה פועלת תוכנית ייחודית
לתלמידים מצטיינים במדעים
מכתות ה'־ו' בנים בסמסטר
א' ובסמסטר ב' לבנות.
הפרויקט משותף עם איגוד
התעשייה.

פרויקט נוסף הוא לימוד
משחק על ידי במאי
מקצועי .הפרויקט פתוח
לכל מי שרוצה מכתות ה'־ו'
בנים.
שאנו
נוסף
פרויקט
רוצים להפעיל הוא בתחום
המצוינות בספורט.
בית ספר נערך להכנת
פינות למידה הכוללות ציוד
בסיסי שולחנות וכסאות וכן
מחשב המחובר לאינטרנט.
אני מקווה שתוך שבועיים
הפינות יהיו מוכנות.
השנה אנו שותפים
בפרויקטים יישוביים ,כמו
מצעד ההתרמה לכתיבת
ספר תורה ,פעילות לחנוכה,
פעילותלפורים ,במת חינוך.
מידי חודש אנו שולחים
להורים דף מידע לפעילות
בחודש הקרוב .בימים אלה
החל תהליך בדיקת מוסדות
לימוד להמשך בכתה ז'.
בנות כתה ו' היו בשעלבים
ובמודיעין וצפויות לבקר
באולפנת נריה .הבנים
מתוכננים לצאת לטיול גיבוש
עם הרב שלמה שוב מישיבת
"נר תמיד" ולאחר מכן יוזמנו
למבחני כניסה.
מקווה
אני
לסיום,
שהמאמצים שעשינו עם יו"ר
ועדת חינוך והנהגת ההורים
מול המועצה בנושא שיפוץ
כללי של בי"ס יישאו פרי
בשנת התקציב .2010
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גלנווד חוגגת עשור
חתימה על חוזה בניה

בית המדרש לנדאו

ברוך השם גדלנו מ־ 80משפחות למעל  200ובקרוב נצטרך עוד הרחבה ובנייה
דב גילאור

ס

גירת בית הכנסת של שכונת
גלנווד בברוקלין ,ניו יורק נגרמה
בגלל שינוי בהרכב אוכלוסיית
השכונה .ועד בית הכנסת לא
ידע מה לעשות עם נכסי בית הכנסת ואיך
להמשיך את מורשת קהילת המתפללים.
ב"ה בתלמוד (מגילה  )29הם מצאו את
הפתרון איך להמשיך .כתוב שם" :רבי אלעזר
הקפר אומר תניה עתידין בתי כנסיות ובתי
מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל."...
אדריכלי המעבר של פריטי בית הכנסת
וחלק מהירושה של ב"כ גלנווד היו יצחק
הרטמן ,יו"ר בית הכנסת רמת מודיעים,
וביל פוזנר ,הנשיא האחרון של ב"כ גלנווד
בברוקלין .באירוע עצוב ,שבו ישב יצחק
שבעה על מות אמו ז"ל ,בברוקלין ,ביקר
אותו מר פוזנר ושם נולד הרעיון להעביר את
מורשת גלנווד לרמת מודיעים בארץ ישראל.
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בחנוכת בית הכנסת בחשמונאים הביא
מר פוזנר תמונות רבות מהעבר .הוא נאם
בהתרגשות על המצווה המיוחדת של
"נטיעת" בית הכנסת מחדש בישראל ,על
העברתו מחו"ל לארץ הקודש .רב היישוב,
הרב אורבך ,שליט"א ,ברך "שהחיינו" והרב
דוד לאו ,הרב הראשי של העיר מודיעין,
ברך על העברת בית הכנסת מארה"ב
לחשמונאים.
הירושה לבית הכנסת "רמת מודיעים
על שם קהילת גלנווד" כללה חלק מעלות
הבנייה ,ספרי תורה ופריטי קודש אחרים.
התחייבנו לשמור את לוחות הזיכרון וימי
ה"יארצייט" של המתפללים של גלנווד ניו
יורק.
החודש אנו חוגגים עשור ל"גלנווד" וב"ה
גדלנו מ־ 80משפחות חברים למעל 200
משפחות .יש היום שלושה מנינים וכבר
אין מקום לכולם ,נצטרך עוד הרחבה ובניה
בקרוב .מזל טוב לכל המתפללים.

חדשמונאים • גליון  • 132כסלו ,תש"ע
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דרוש דרושה
הזדמנות לנער או בוגר לנערה או בוגרת תילמד/תבצע

להיות כתב
(רפורטר) חקרני

עבור העיתון המקומי הנפוץ ביותר בחשמונאים -
חד'שמונאים
תחקור:
•מהן ההצלחות של השנה בבית הספר והישיבה
•איך לתרום לזולת ולמה להיות געה בחסד של תושבי
היישוב
•מי ומי העוסקים בצרכי הציבור
•הנוער של חשמונאים ,מה הם אוהבים ומה הם לא
אוהבים
•שמחות ואירועים בבתי הכנסת
•סקר ייחודיות של כל בית כנסת ביישוב
•איך הוועד באמת עובד ומה ההצלחות המיוחדות של
הוועד
• תחקר הסיפור האמיתי מאחרי בניית המקווה
•השרות הטוב ביותר ביישוב
•ועוד ועוד ועוד

מטבח אולם יפה

באו ליהנות מכתיבת מאמרים.
כרטיס עיתונאי מקומי לכל איש/ת צוות

לפרטים :תשלח מסר לכתובת אימייל dov@gilor.com
או תתקשר לדב 052-527-3066

הזמנה לאירוע בגלנווד

שבת שכולה קרליבך

עם החזן האורח  -הכליזמר בנימין נקונצ'ני
בית הכנסת רמת מודיעין ע"ש גלנווד מזמין את הציבור להשתתף
בשבת שכולה בנוסח קרליבך ,שתתקיים ,אי"ה ,בשבת קודש
פרשת מקץ ,ב' טבת ,נר אחרון של חנוכה
כל התפילות תתקיימנה באולם יפה בביהכ"נ גלנווד

מנחה ,קבלת שבת וערבית – 16:30
שחרית 8:30 -
ערבית במוצ"ש 17:20 -
הבדלה עם כלי נגינה ,ומלווה מלכה מייד לאחר מכן

בית חב"ד חשמונאים

במבצע חלוקת שמיכות לנ־
זקקים

מי שיודע או מכיר משפחות שחסר להם שמיכות לימי
החורף הקרים
נא ליצור קשר עם בית חב"ד חשמונאים בטל054- :
2567709
ונדאג ב"ה להעביר להם שמיכות חמות.
"איש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק"

Please change on page 22 in Phone directory
Taxi Eitan - 054-521-1233

בית הכנסת נתיב אור
 .1עונג־שבת  -בכל שבת מברכין ,אנו עורכים מסיבת
חברים ,בביתו של אחד המתפללים .על פי תור.
תוכן :שירה בציבור משירי שלום שבזי ,המשורר
הלאומי של יהדות תימן.
דברי תורה ושיחת רעים.
 .2מתקיימים שעורים קבועים:
מחשבת הרמב"ם  -בימי שלישי בערב
הלכות רמב"ם  -בימי שבת בצהרים
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up an entire restaurant. I decided
that we needed a name for this
gathering, and I gave it the name
"HaPaGraP",
"Hashmonaim
Parents and Grandparents
Party", which I printed on little
signs at the restaurant. Ina made
up a cute song and we had a
wonderful time. In 2008, I added
"the title, "5th Annual HaPaGraP
and Ina again organized a lovely
evening. The Hashmonaim
Parents and Grandparents held
the 6th annual HaPaGraP last year
without us, because we could not
attend.
We are planning our 7th Annual
January, 2010.־HaPaGraP in mid
If you have parents or grandparents
who live in Florida and who want
to join the fun, please ask them to
let us know: Barbara@gilor.com.

The HaPaGraP

By: Barbara Gilor

I

to get together with other parents
and grandparents of children in
Hashmonaim. We were amazed
at the number of parents that we
and Ina had found and this time
we needed to hold our party in a
restaurant, because there were over
40 people. By January, 2006, when
we again visited Florida, the word
had spread and we just about filled

n January, 2003, Dov and
I visited Shalom Cohen's
parents in Deerfield Beach,
Florida, for a Shabbat. We were
then invited by Ina and Dick
Ciocca to join them after Shabbat
along with other parents
of Hashmonaim children.
Rifky and Yitchak Schreiber,
Marilyn and David Coplon,
Sara Teicher, the Schreiber
grandparents, and Miriam (z'l) and
Moshe Cohen joined us. We talked
about life in Hashmonaim, and
they talked about how hard it is to
be so far away from their children
and grandchildren. It was a lovely
evening.
The next time Dov and I visited
Florida, in 2005, we again decided

אנחנו זקוקים לסיוע מכם בקליטת משפחות
חדשות .אנא ,הירתמו
רובין שרייבר.
תרגום :מרים וייס

ב

רוך ה' ,אוכלוסיית
היישוב ממשיכה לגדול
באופן דרמטי ,למרות
מה שנראה כמחסור
בבתים חדשים וקשיים אחרים.
השנה הגיעו לישוב כ־ 20משפחות
עולים חדשות.
מה עושה ועדת קליטה?
ועדת קליטה מצמידה "חברים"
לתושבי היישוב החדשים ,כדי
לעזור להם עם הגעתם .משפחות
ה"חברים" נוטלות על עצמם את
קבלת הפנים למשפחה החדשה
ביום הגעתם ,כולל דאגה לאוכל
ביתי מבושל ביום זה ולמחרת.
לתאם
דואגים
ה"חברים"
ארוחות בבתי משפחות בשבת
הראשונה שלהם ביישוב .משפחת
ה"חברים" יכולה לבחור לעזור
בדרכים נוספות ,כמו סיוע בעריכת
קניות ,סיוע נוסף בארגון אירוח
בשבת או ארגון תעסוקה לילדים.
למרות שחשוב למשפחה המגיעה
להתקבל ע"י משפחה דוברת

השפה שלה ,חשוב עוד יותר לתת
לה הזדמנות להתקרב למשפחות
דוברות עברית ,שעשויות לסייע
בקליטתה ולשפר את ההתאקלמות
ביישובנו הנפלא.

מדוע דרושה עזרתי?
על אף הנטייה של משפחות
חדשות להתקרב למשפחות
מאותה קבוצת גיל ,הדוברות אותה
שפת אם  -עולים חדשים באמת
צריכים להתיידד עם ותיקים בנוסף
לדוברי שפתם .הם צריכים לפתח
קשרים ארוכי טווח עם שכניהם
דוברי העברית ,כדי להשלים את
תהליך העלייה שלהם ולשפר את
קליטת ילדיהם.
חייבים
חדשים
תושבים
להשתלב ולא להרגיש מבודדים.
לעיתים קרובות ,הם עוברים הנה
בחיפוש אחר קהילה חמה ועלינו
לעזור בכך .ופה ההזדמנות שלנו
לצאת מהמערכת החברתית
הנוחה לנו ,להתקרב ולעזור.

איך עוזרים?
כראש ועדת הקליטה ,גיליתי

שאל מול קבוצה גדולה של
משפחות דוברות אנגלית הזקוקות
לעזרה – עומדת קבוצת מתנדבים
דוברי עברית קטנה למדי .משפחות
ותיקות ,בבקשה התנדבו להיות
"חברים" – כרגע ,רוב המתנדבים
הם עולים חדשים בעצמם .אנו
זקוקים לעזרתכם ולניסיונכם
בקיץ הקרוב .ואם אתם עסוקים –
אז לחלק מהקיץ .ביכולתנו לקשר
אתכם למשפחות עולים במסגרת
זמנכם הפנוי.
בבקשה התנדבו לספק
ארוחות והמשיכו את שרשרת
מעשי החסד ביישוב .כל
משפחת עולים חדשה מקודמת
בברכה עם הגעתה ,באתר
של רמת מודיעים .שמותיהם,
שמות ילדיהם והגילאים ,כתובת
ומס' הטלפון .אפילו אם אינכם
מקבלים את פני המשפחה בשם
ועדת הקליטה ,יש באפשרותכם
לבקר את המשפחה ,להביא
משהו טעים לאכול ,לשלוח
את ילדיכם לשחק או להזמין
את הילדים החדשים אליכם
ואולי לצלצל למשפחה החדשה
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ולהזמינם לארוחה.
אישית,אני עוד זוכרת ,על אף
שבע השנים שעברו ,את המשפחה
הראשונה שדפקה בדלת עם
עוגיות עם הגעתנו ליישוב .תודה
לך נאוה גלבנד!

ברוכים הבאים!
המשפחות הבאות עברו לרמת
מודיעין השנה :אדריאן ,בן שוהם,
צ'יין ,קובין ,הילל ,הולדר ,קאשי,
לביא ,לוסטמן ,מוריץ ,נאוסטדר,
נידרברג ,רביבו ,סעדיה ,סלוני,
שלוסברג ,שולדס ,שטיין ,וילנס,
יעיש ,ברוכים הבאים כולם!
אם ברצונכם להתנדב ולעזור
התקשרו אליי בכתובת הבאה:
robinschreiber@yahoo.com
והודיעו לי מתי הנכם פנויים
ובאיזו מידה יש ביכולתכם לסייע.
באופן כללי ,חסרים מתנדבים
בחודשי יולי־אוגוסט ,בבקשה,
הביאו זאת בחשבון לקראת הקיץ
הקרוב.
בתודה מראש ובתקווה שכל
התושבים החדשים יזכו לקליטה
מהירה וקלה.
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לומדים בבית מפגשים
ציונה שרוני

בתוכנית:
• ביום ראשון בערב ב־20:10
שיעור גישור עם חזקיהו חנימוב.
•  ביום שני בבוקר ב־08:10
"פרקי אבות" ואקטואליה עם הרב
שמעון בוכניק.
•  ביום שני חוג ריקודי עם
למתחילות ב־ .19:30למתקדמות
ב־( 20:30בעלות של .)₪ 65
• ביום שני בבוקר ,ב־,09:00
לימודי המשך ספר "שמואל" ,כולל
טיולים עם המרצה רפי חתוכה (זו
שנה שלישית).
• ביום שני ב־ 12:30חוג ציור
עם הגב' מרים פרקש
• ביום שלישי בערב ב־17:30
ספר "הכוזרי" עם הרב מאיר
פרידמן.
כולם מוזמנים ליטול חלק
עמנו (פרטים נוספים אצל ציונה
שרוני).

שבת מברכים בבית
מפגשים

חוג ציור
מעניינית וחנה הסבירה שוב ושוב,
עד כמה חשוב לאכול אוכל בריא
ולעסוק בפעילות ספורטיבית .היא
הסבירה על תוספי מזון שונים
שאפשר לשלבם במזון המערבי
שאנו אוכלים ,שאינו מספק את
צורכי הגוף .ההרצאה הייתה
מעניינת ונשאר טעם של עוד.
בתום ההרצאה התקיים גם סבב
של שאלות .חנה ,בחיוכה ובמאור
פניה ,ענתה לכול שואל .מעל גבי
עיתון זה ,אנו אומרים תודה רבה
ומאחלים לה המשך עשייה ברוכה
ובריאות טובה.

מדי מוצאי שבת בה מברכים בריאות מהטבע בחמי יואב

את החודש ,אנו משתדלים לקיים
מפגש או הרצאה בנושאים שונים.
בשבת מברכים של חודש כסלו
התקיימה הרצאה מלווה במצגת,
מפי הגב' חנה פאר ־רוקחת
ומנהלת מכבי פארם במודיעין
עילית ,בנושא "תזונה בריאה
ותוספי מזון" .ההרצאה הייתה

לידיעת נשים רבות ביישוב,
ישנה אפשרות לנסוע לחמי יואב
אי"ה ביום שני ,21/12/09/ ,ד'
טבת תש"ע .הרחצה נפרדת,
בשעה  19:00יש התעמלות
אירובית .העלות כ־ ,₪ 100כולל
הסעה ,מותנה במספר מינימום
של משתתפים ,היציאה מבית

הנוער ב־ .16:30לפרטים נוספים,
ציונה.

לפעמים חלומות מתגשמים
– ציירים בחשמונאים
חבורה עליזה מתיישבת
להנאתה להגשים חלום ילדות
שבלבה חבוי היה.
צבעים ,בדים .מכחולים וגם
כוסות מים דלוחים.
תמונות בוחרים ,כמו זה אנו
רוצים!
ומרים פרקש המורה.
מנצחת באהבה על כול
החבורה.
מאחד לשני היא עוברת
בסבלנות רבה ובכשרון.
מסבירה ,מעירה ובמכחול בידה
קו משלימה.
כל שחסר לנו היא קונה ,כדי
שהשיעור לא יעבור בבטלה.
מסבירה וממליצה על תמונות
על מכחולים שונים ושימושם.
יהודית חדד מחזיקה פאן בידה.

לייבש התמונה היא אמרה
כך מספקים לצייר עוד תמונה.
ציירים חדשים נולדו לנו
ביישוב.
שלומה ,המושלם שלא מוותר
על שום דבר.
ידו אוחזת במכחול ,וביד אמן
משלים התמונה במהירות רבה.
וחביבה ,ציורים מציירת יפה,
לאט ,לאט וביד אמונה.
העיקר שמושלמת תהיה
התמונה.
דב ,עם סינר כחול על מותניו.
מכין תמונות יפות ומסגרות
מיוחדת לתמונת ניניו.
שאותם מכול הלב הוא אוהב.
נעמי ,בחיוך ובהתלהבות שעור
מתחילה ותמונה יפה משלימה.
על הציירים החדשים של
היישוב אין ברברה מותרת.
ותמונת מחזור אותם מצלמת.
שלמי תודה !!!
לנפתלי ויקסלר
מעל גבי העיתון ברצוננו
להודות לך על המסך שתרמת
והתקנת בבית מפגשים
לרווחת הלומדים.
ה' ישלח בריאות טובה
לך ולכול בני משפחתך
והיושב במרומים ישלם את
"משכורתך עשרת מונים".
מכול הלומדים בבית
מפגשים.

שבים אליך ,חברון
אהרון שמעוני
"וישב אבנר חברון ויטהו יואב אל־תוך השער
לדבר אתו בשלי ויכהו שם החמש וימת בדם
עשה־אל אחיו" ,שמואל פרק ג' ,פסוק .2

תל חברון שוכן בשטח חברון של ימינו.
העיר המקראית חברון מזוהה עם תל זה.
שטחו של התל כ־ 60דונם .העיר חברון
נזכרת רבות בתנ"ך והיא אחת הערים
המקראיות החשובות ביותר שמסורות רבות
נקשרו בה .על פי מסורות אלו מצויים בה

קברי האבות (מערת המכפלה) ,וכן הייתה
זו עיר הולדתו של המלך דוד ועיר בירתו
הראשונה במשך שבע שנים לפני שהעביר
את בירתו לירושלים.
תושבי היישוב ובני משפחותיהם מוזמנים
לשבת חווייתית בחברון אי"ה בשבת
פר' "שמות"(8־ )9/1/10להתארח ולתור
באתרים הייחודיים של העיר חברון :תפילה
וסיור במערת המכפלה ,הרובע היהודי ,בית
הכנסת אברהם אבינו ,בית הדסה ,אדמות
ישי והחפירה הארכיאולוגית (תל רומיידה)
החושפת את חומתה העתיקה של העיר

חברון.
את השבת יכבד בנוכחותו הרב שמעון
בוכניק ,רב ביהכנ"ס הספרדי המרכזי
בישוב.
**פרטים והרשמה :אהרון שמעוני:
054-7658654 ,08-9761085
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Money Matters

By: Akiva Davis, financial advisor

"Neither A Borrower Nor A Lender Be": William
Shakespeare

T

his is the sound advice that Polonius gave to his
son Laertes before Laertes headed off to Paris,
in Shakespeare's "Hamlet". If you do not borrow
money then you will never be in debt. It is hard to declare
bankruptcy without any debt. In the worst case, you just
will not have any money to spend. Conversely, if you lend
money, you may never see it again. At best, your money
will be returned to you, with interest under certain
circumstances. Polonius' warning to his son was intended
to keep Laertes out of trouble, especially considering the
latter's temperament. The line is often quoted; but does it
really stand the test of time?
Polonius' intention was to keep Laertes from lending
money to his licentious friends in Paris. If Laertes would
have survived his hard־partying Parisian days, he might
have lived long enough to settle down and purchase a
home. It's hard to purchase a home without a mortgage.
It's even harder to take a mortgage without becoming a
borrower. And it would be silly to throw money away by
renting endlessly.
I am sure that you realize that if you have money
deposited in a bank account, you are a lender, even if
you do not receive any interest on your deposit, as is
often the case nowadays. So nearly everyone is at some
point either a borrower or a lender or both. So, was
Polonius a fool? Polonius was a fool for getting himself
killed, but his parental advice was spot on. "Neither a
borrower nor a lender be... For loan oft loses both itself
and friend".
Never borrow or lend money to your friends, because
if the money gets lost... so does the friendship. Monetary
disputes destroy both familial relationships and
friendships. Any money you lend to family or friends,
you need to be willing to part with permanently. If you
need to borrow money, friends and family should be
the lenders of last resort. My advice is, "Always a lender
and sometimes a borrower be". Personal relationships
excluded, everyone should be a lender. Always try to
keep six months worth of living expenses in your bank
account; that's a loan from you to the bank. For most
people, it is good to have some bonds in your investment
portfolio. Don't let the word "investment" fool you; a
bond is a loan from you to the company or government
that issued it.
If you don't already own your home, I strongly recommend
buying one. That is one of the few circumstances where
it makes sense to take a loan - from the bank, not from
your brother. Aside from bonds, mortgages and business
loans, Polonius was right. Save your money and invest
wisely. That usually includes buying equities. Hamlet is
a tragedy; your finances don't need to be.

מה זה מול העיניים
?שלי
ולמה זה בורח ממני ברגע שאני
?מתבונן בו
ד"ר שלמה שריידר

ל

 וללא כל התראה, בגיל צעיר או מבוגר,עתים קרובות
 אנו רואים חלקיקים או מראות מוזרות מול,מוקדמת
 מה הם הדברים האלה? מאיפה הם.העיניים שלנו
?באים
"הדברים" האלה חברים בקבוצת תופעות הנקראות "תופעות
 אלא-  מול העיניים,הם אמנם נראים כאילו באוויר."אנטופטיות
.שבעצם הם קיימים בתוך העיניים שלנו
איך נוכל לראות משהו בתוך העיניים שלנו? התשובה היא
שמאורעות שונים וחלקיקים שונים מטילים צל על השכבה
 והצל הזה משתקף מחוץ לעין ונראה כאילו,האחורית של העין
 אנחנו לא רואים את החלקיק עצמו.הוא ממש קיים באוויר מולנו
.אלא הצל שלו

?מה גורם לתופעה הזו
:יש מספר גורמים אפשריים ונציין את המפורסם שביניהם
 מדובר בקרישים קטנטנים שהולכים.צפים (פלוטרים) בעין
 קרישים אלה אינם מסוכנים.לשחות בתוך החלק הג'לי של העין
 למרות שבמקרים מסוימים,ובדרך כלל אינם מפריעים לראייה
 חוטים, נקודות: הם באים בכל מיני צורות.הם מהווים מטרד
 הם תמיד.מפותלים או רשתות שלמות שנראות כמו כורי עכביש
. כיון שצל לא יכול להיות בצבעי הקשת,בצבע אפור או שחור
 שאי אפשר להסתכל ישירות,מה שמאפיין אותם במיוחד הוא
 הם בורחים! ההסבר לכך, אם מנסים להביט עליהם.אליהם
 הם יזוזו עם, כשהעין זזה, הרי אם הם באמת בתוך העין- פשוט
העין ולא מאפשרים לכם להביט בהם! תופעה זו קיימת כמעט
.בכל גיל ושכיח יותר אצל קצרי ראייה
 הצל שהם,למה לא תמיד רואים אותם? משום שרוב הזמן
מטילים לא נראה על הרקע שאנחנו מסתכלים עליו אלא נבלעים
 אם נסתכל על קיר לבן או רקע, לעומת זאת.בתוך הרקע הזה
 הדרך לראות אותם, שוב. הם מופיעים כמעט מיד,אחיד ובהיר
היא לא להסתכל עליהם ישירות (כבר אמרנו שבמקרה זה הם
)!בורחים
muscae מעניין לדעת שהשם המקצועי לתופעה הזאת הוא
 והרי בהרבה. שפירושו הוא פרעושים מעופפיםvolitantes
!מקרים הם נראים כך ממש
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Rabbi Leff in Hashmonaim

By: Rivka Weinstein

F

or the past two years, about 20 men and women
in Hashmonaim have been gathering in my
home to learn Parshat Hashavua in English. The
Shiur is given by Rav Leff from Mattityahu. Shlomo
Weinstein’s aunt and uncle, Avigdor and Mindy
Fried, from Staten Island, NY wanted to have a weekly
shiur in Israel with Rav Leff to honor the memory of
their parents, (Shlomo’s grandparents), Shlomo Ben
Avigdor Moshe z”l and Malka Bat Moshe z”l. .
After losing his wife and three children in the
Holocaust, Shlomo Ben Avigdor Moshe z”l had the
courage and Emunah to rebuild his life in America.
He taught Gemara in Yeshivat Torah V'daas and
eventually went into business. He was a big Baal
Tzedakah and was always willing to co־sign loans
for people who needed help getting on their feet
again. He was president of a small Shtible and
supported the Rabbi and his family. He married
Malka Bat Moshe and together they had two
children. Unfortunately he passed away when his
children were still young,
His wife, Malka z”l, was a kind and intelligent young
widow with two small children, who was determined to
raise them in a Frum environment. Even though it was
difficult, she kept them in Yeshivot, instilling in them
Jewish pride and the value of a Jewish education. Rav
Leff's shiur is definitely a fitting tribute to them and

it embodies the Torah values that they instilled in
their children and grandchildren.
Rav Leff gives an amazing Shiur. His insights into
the Parsha have enhanced my family’s Shabbatot
and Chagim. To quote one of the participants, Milty
Levinson, “Rabbi Leff has always known how to teach
in a way that those attending his Sheurim, no matter
what level of learning they are at and no matter how
observant they are, feel that the Rabbi is talking
directly to them. It is a Sheur where, for almost an
hour, all ages (from 11 year olds to senior citizens)
are given the opportunity to stop and put life into
perspective through the Parsha. We are all grateful
to the Weinsteins for hosting this Shiur; it is a major
"Zchut”.
Shira Tjong Alvarez, who, with her husband
Binyamin, has been attending the shiur for about a
year, comments,” I always find Rav Leff’s Shiurim
factual but completely inspirational.”
It is an honor and privilege to host Rav Leff on a
weekly basis. We are extremely grateful to Shlomo's
aunt and uncle for sponsoring the shiurim, and making
this Torah learning possible. You are invited to join us,
even if you cannot make it to every Shiur. The Shiur
is held every Wednesday, unless posted otherwise on
the Rammod email list, at Rechov Haarbel 25. Rav Leff
starts promptly at 7:15 PM and the shiur ends at 8 PM.
Refreshments are always served. For more information
please call Rivka 0521861 579־.

כנס צח"י – הפקנו כמה
לקחים חשובים
,פתח את הכנס מר אבי רואה
 ודיבר,ראש מועצת מטה בנימין
 מוטי יוגב נשא.על חשיבות צח"י
דברים והדגיש את היערכות צח"י
.במציאת פתרונות במצבי חירום
פרופ' מולי להד דיבר על חוסן
קהילתי ועל הגורמים שיכולים
.להשפיע עליו
אחרי ארוחה חלבית צנועה
היישומי
החלק
הועבר
בקבוצות
,ההרצאות
של
לפי
 מחולקות,קטנות
 על, באמצעות סדנאות,נושא
ידי אנשים מקצועיים מתחומים
 הגענו לכמה תובנות.שונים
 יש.והפקנו לקחים מעשיים
לציין כי הכנס אורגן בצורה
טובה ומכובדת ועל כך יבורכו כל
. העוסקים במלאכה

לאה מדעי

ב

11 ,כ"ד מרחשוון
,2009
בנובמבר
נערך כנס צח"י (צוות
חירום יישובי) של
 הכנס.כל יישובי מטה בנימין
התקיים במלון בירושלים ומספר
המשתתפים עלה בהרבה על
 בכנס נכחו נציגים של.הצפוי
צוותי צח"י שמתנדבים בתחומים
, רווחה, נוער, חינוך:מגוונים
 את. ורכזים, דת,דוברות
חשמונאים ייצגו שמונה פעילים
' כשבראשם הגב,מהיישוב
 שמובילה הפרויקט,דבי צוקר
 תוך שימת דגש,מאז נוסד
על בטיחות ורווחת התושבים
. במצבי חירום
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משחק אמיץ :פיינטבול
בחשמונאים

ל

אחר שסיים חצי שנה של שרות צבאי
בעיראק כחייל בצבא ארה"ב ,החליטו
יוני זגדנסקי ומשפחתו לעלות לארץ.
היום הם גרים בחשמונאים ,אך יוני
הוא עדיין קצין במילואים בצבא האמריקאי
ולעיתים נקרא לשרת כרב צבאי.
באזרחות ,יוני מנהל חברה למנהיגות צעירה
הנקראת אמיץ  -ארגון מנהיגים יהודיים
צעירים .יוני מנצל ענף ספורט פופולארי בשם
פיינטבול ,כדי ללמד נוער ומבוגרים פרק
בעבודת צוות ובהלכות מנהיגות .ואמנם,
פיינטבול הוא משחק הדורש אסטרטגיה,
תיקונים למדריך הטלפון
כתובת

שם
אוסטרוף ,רון ודיאנה

החרמון 7

אופנבכר ,יוסף ואביבה

יהלום 8

diana.ostroff@gmail.com

Brisk6@bezeqint.net

גלבנד ,שמעון ונאוה

ngelband@yahoo.com

גמראן ,שמואל ורוקסן

Gamoran@bezeqint.net

גרסון,סת' ולורי
הרשפילד ,דוד ואורה

ganorahashmonaim@yahoo.com

וואלף ,דוד ופרן

franwoolf@gmail.com

ווידמן ,דניאל וטליה

tracysw@gmail.com

וילנס ,ג'ף וג'יימי

jeffwilens@gmail.com

טהון ,שני

shnthon@yahoo.com

יעיש ,אילן ורחל

elan@ersassociates.com

כוכבי ,ברק

cre53@walla.com

לויד ,יונה ורונדה

yonahlloyd@gmail.com

מיזלס ,אהובה

ahuvam@bezeqint.net

VOIP number

954 585 9127

212-420-1397

עבודת צוות ותקשורת בין
אנשים.
אמיץ עורך אירועי
פיינטבול במקום הנבחר
על ידי הלקוח .נכון להיום,
אמיץ מקיים משחקים
באזור חשמונאים ,בית
שמש ,ירושלים וגוש עציון.
אמיץ כבר הפעיל  20קבוצות מאז פסח
ובהן מגוון לקוחות :בתי ספר ,חברות ,ישיבות
ומסיבות בר מצווה .כרגע מקיים אמיץ טורניר
פיינטבול בין־ישיבתי ובו  6צוותים המתחרים
גזור ושמור!!!
ת.ד.
466
3006

 05הגבר
4-800-4071

 05האישה
4-800-4072

6-0843
6-0939

4-818-1462

התבור 27

1521

4-566-4588

4-566-5787

6-1817

רויטל פולק

התירוש 18
היצהר 14

2072
4068

4-810-4166

4-317-2131

4-568-7346

4-779-8269

29-8106
9-8681

העצמון 6

1861

2-611-9629

2-611-9629

6-8210

ה

718-606-7087

416-907-2779

היצהר 38

2-760-0560

הדגן 13
הארבל 21

2-786-3766

3073

היצהר 55
ערבי נחל 2
החרמון 23

973-438-3807

היצהר 48

2063

2-786-3767

6-2859

4-757-1642
4-942-1288

1583

4-430-9187

28-7708

4-256-7709
4-621-2021

1943

4-942-1188
0-224-8895
4-620-3320
0-818-7518

4-3822
4-8928
6-1155
9-1118
9-8621

570-983-0518

פיליפסון ,בנימין וגרייס
פרידמן ,יונה ואתי

עצמון 4
הצורי 2

1532
3025

0-774-7121

צוקר ,חנן ותמר
רביבו ,מייכל ושילה

המוריה 1
התירוש 24

1826

4-566-5203

2-569-4552

4-266-6703

4-266-6704

9-1796

7-891-9869

7-891-9865

6-8210

rebibomichael@gmail.com

שילדס ,מורדי וזהבה

mark.emes@rogers.com

שלום ,אדמונד וסברינה

sabrinachalom@gmail.com

6-1514
4-0092

516-569-0688

עצמון 6
416-907-2779

התבור 2

201 735 9545

3029

2-714-2826

2-712-9735

9-8268

גני מודיעים
זגדנסקי ,יוני ושירה

jondanski@hotmail.com

זגדנסקי ,פטריק ויהודית

jzagdanski@yahoo.com

כהן ,אבישי ושגית

sagitc85@gmail.com

שמאי ,נעם ושני
שפיצר,דוב ואפרת

"סוג מסוים של יתמות",
אלאונורה לב

4-546-7525

2-889-7724

esterf@fnx.co.il

ספר לעניין

6-2641

הכרמל 23

470

 9או 97

על תואר אליפות הנושא עמו פרס כספי.
למידע נוסף ,צרו קשר עם יוני בטלפון
 ,052-9772357או בדואר אלקטרוני לכתובת
 .jewishleader@live.comכתובת אתר
האינטרנט של אמיץ היא.www.amitz.biz :

מהר"י קאפח 6

2-619-9377

2-782-9020

אבי דוד 6

4-226-6661

2-730-2179

29-8086

שפטי כהן 8

0-671-4527

28-6862

מהר"י קאפח 4
רמב"ם 24

4-682-1481

4-498-5114

28-7292

6-1944
9-8175
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סופרת אלאונורה לב ,ילידת
פולין ,נסעה לפולין יחד עם
כמה חברים ,במלאת  40שנה
למרד גטו ורשה ,במסגרת
משלחת שיצאה מהארץ.
הנסיעה לפולין נערכה בעקבות הפרטים
שידעו על המשפחות שלהם ועל מקומות
מגוריהם .הכפרים שבהם ביקרו ,האנשים
שאותם פגשו,
היחס ליהודים
ש ה ג י ע ו
פתאום – הכל
מתואר בספר
שהוא רומן
מסע עדות.
"בין הדברים
שהרוצחים לא
לקחו בחשבון,
ביומרת הרהב
שלהם לבצע
בנו את הפשע
המושלם ולמחותנו לנצח מעל פני
האדמה ,היתה עקשנות מוזרה זו של כל
מה שהיה פעם חי ,שלא להעלם בבת
אחת עם מותו ,לא ללכת מיד אל האין אלא
דווקא להמשיך להיאחז בחיים .להתגלגל
בצורות חדשות ולחזור ולהזכיר ,ולחזור
ולהזכיר שוב ושוב ,גם למי שמסרב
להיטרד מהם" .עמ' .197
שווה לקרוא ,תיעוד מעניין.
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תשבץ חנוכה
4

3

2

1

5
8

7

6

10

9
11
12

13
14

16

" לשבח-----  "לך.2 :אנכי
( קלוריות450  )כ"א שווה בערך, אוכלים בחנוכה.3
(5,3) ---- ----  מתתיהו היה הבן של יוחנן.4
(5,5)  גיבור חנוכה.5
(3,5) ? אנכי ליד הדלת12  למה מעמדים את.7
(4,4)  נאסרה בגזרות היוונים.9
(5,3)  דביר ביתך.10
.12

15

 מלך יוון בתקופת חנוכה.1 :אופקי
 אופקי11  האותיות שעל.6
(4,2,2) [ ]רמז כד קטן- אחת הסיבות לחג החנוכה.8
.11
(4,5)  שיר המלווה את הדלקת הנרות.13
 הכהן היה מדליק אותה יום יום.14
"----  "בימים ההם בזמן.15
 היישוב הכי מהמם בארץ ישראל.16

(judyfreedman@gmail.com) ,20  רח' הגפן,פתרונות ליהודית פרידמן
!!! כדאי לכם,יש פרסים שווי ערך

Hypnosis & Self־Hypnosis Enjoyable
Techniques For Health & Healing

Part I of a Question and Answer column on issues of relationships, family, personal growth, and
holistic health.

By: Dr. Simcha Sheldon
© 2009 All rights reserved.

H

ashmonaim residents have asked me
to offer an overview of how hypnosis
and self־hypnosis can be helpful
in everyday life. Here are a few examples.
Adults and children are sometimes shy,
lack confidence, have difficulty focusing or
concentrating, lack motivation, or have fears,
such as being afraid to give a presentation in
school or at work, go to the dentist, or to get
an injection from the doctor. A child or adult
may suffer from stress disorders, such as
irritable bowel syndrome, tension headaches,
sleep disorders, high blood pressure,
grinding teeth, or may suffer from anxiety, depression,
or anger. Parents may have “emotional buttons” and not
understand why they react in ways they wish they didn’t with each other, their children, at work, or with friends.

In each of these instances, hypnosis can be used as
an effective and efficient therapeutic tool, to discover
the psychological or emotional source of the problem,
resolve or heal the problem, and acquire healthy
patterns of functioning, thinking, and
feeling. One can use self hypnosis
to create psychological, emotional,
and physiological states of calm and
relaxation, build self confidence and
self esteem, utilize what is called
hypnotic rehearsal to practice and
reinforce having positive experiences,
and create positive motivation to
succeed at desired tasks and goals,
while feeling good. Contrary to what
people think, hypnosis can be done
in a way that the patient has complete
awareness and control during the experience.
For more information, see my web site: www.drsimcha.
com, or call me at 976־1056.
Please feel free to ask me a question for the next issue.
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ברכות
לבני מצווה
לאושרה גילאור לבת מצווה
לאיילת קופלאן לבת מצווה
לזאב בייקר לבר מצווה.
לזואי טבק לבת מצווה.
לאוראל קרואני לבר מצווה

לאירוסין ונישואין
למשפחת בר־טוב לחתונת הבן רועי.
לאשר וחנה שפיגלמן לאירוסי הבת אביגיל
לאריה אברמוביץ.
למיכאל וונדי מילוא  -לחתונת הבת אילנה לשי
בן־שושן.
ליעקב ואורית כלאב לנשואי הבן ,ירון בן ציון
לשולמית
למשפחות וולהיים וקורן לחתונה של יעל
ויהונתן.
לרבקה וחיים כהן ומרדכי וגאולה פלח לאירוסי
איה ועודד.

משולחן
המזכירות

מוטי רוזיליו  -מזכיר היישוב

 .1ספרייה

למשפחת ליט לאירוסי אביטל לאלי גרוס
לאסתר ונפתלי המר לחתונת שלמה לאביטל

להולדת
לאליהו ופרידה שץ להולדת הנכדה ,בת
לדבורה.
ליחיאל ועכסה ווינברג להולדת הנכדה  -רוני
ציון ,בת ליונתן ורעות.
לאברהם וחנה פאר להולדת הנכד ,בן לעודד.
לשלום ונעמי דורי להולדת הנכדה ,בת
למשה.
לדב ודבורה ליבוביץ להולדת הנכד ,בן
לאפרת.
לחנן וולרי פרבר להולדת הנכד ,בן לאריה
ולעליזה.
לאב ואביטל וינדיש להלדת הנכד ,בן לאביה.
לתמי וחנן צוקר להולדת הבת  -איילה רבקה,
נכדה לדבי וארני צוקר.
לאליעזר ובברלי גרינבלום להולדת הנכד ,בן
לנצנה ובצלאל פרידמן.
לאליעזר ובברלי גרינבלום להולדת הנכדה -
תהילה רחל ,בת ליחיאל.
 .2הקטע שבין צומת הכרמל/הארבל
ועד לכיכר הראשונה יהיה חד־סטרי
בין 09.00־ ,07.00מועד הגעת תלמידי
בי"ס.
 .3תמרור השינויים יעשה בקרוב.

 .5חנייה באדום/לבן

בשעה טובה בניית מבנה הספרייה החדשה
החלה לפני כחודשיים ובעזרת השם ,לקראת
סוף ינואר  2010תסתיים הבנייה ותהיה לנו
ספרייה יפה ומרווחת.

עדיין יש תושבים החונים באדום לבן וגורמים
הפרעות בתנועה ולעיתים גם בעיות בטיחות.
המשטרה מידי פעם מסיירת ורושמת דו"חות.
חבל על הכסף וחבל עוד יותר לגרום בעיות
בטיחות.

 .2מקווה

 .6משחקייה לילדים

בניית המקווה נמשכת ובעזרת ה' אנו מקוים
לקיים טקס חנוכת בית לקראת ט"ו בשבט.
פרטים ,יפורסמו לקראת הטקס.

לאחרונה נפתחה משחקייה לילדים במועדון
מפגשים.
לאחר מעבר הספרייה למשכנה החדש .מבנה
הספריה הישנה ישופץ ויותאם למשחקייה
מפותחת ,בתקווה שתופעל במשך כל השבוע.

 .3סיור נוסף
במטרה לצמצם את הונדליזם בלילות ,ועד

היישוב החליט להוסיף סיור רכב נוסף מהשעה  .7המשך עבודות פיתוח
 ,21.00בשיתוף עם המשמר האזרחי .הסיור
מתרכז במרכז היישוב ובמקומות בהם יש
פעילות מוגברת של נוער.

 .4הסדרי תנועה
בקרוב יהיו שינויים בהסדרי תנועה ברחובות
הבאים:
 .1רח' התבור והכרמל יהפכו לחד־סטריים,
מצומת הרחובות התבור/הארבל ועד לצומת
הכרמל/הארבל ,כאשר כיוון הנסיעה יהיה
מהתבור להכרמל.

למעון וחני חכים להולדת הנכד ,בן לאלי ושלי
חכים.
לשפחת בלוך להולדת הנכד ,בן לסיון.
ללורה ואלן פרידמן להולדת הנכדה ,מזל טוב
גם להורים ,עמי ושושי פרידמן.

ברוכים הבאים למשפחות החדשות
שהגיעו ליישוב:
לדוד וגאולה הולדר שעלו ממנצ'סטר באנגליה,
עם  5ילדיהם וגרים ברחוב התמר ,מול משפחת
עבודי.
לאבי ותמר אדריאן שהגיעו לחשמונאים
מבית"ר עלית ,עם בנותיהם,
וגרים ברחוב הכרמל ,מול משפחת נוביק.
יהי רצון שיהיה להם קליטה קלה ומהירה
ביישובינו.

תנחומים
ליעקב וייס במות אמו.
לורדה גרוס (פריש) במות אביה ,ר' דב הורוביץ
ז"ל.
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון
וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
.2010

 .9כניסה ליישוב
בימים הקרובים מתוכננת לנו פגישה עם
מנכ"ל מע"צ בעניין הכניסה ליישוב אנו לוחצים
שיותקן רמזור במקום הכיכר המתוכננת .בכל
מקרה ,אנו גם מבקשים לזרז את ביצוע כל
פתרון שיוחלט וזאת לאור בעיות הבטיחות
החמורות בכניסה וכביש .446

 .10חיבור לביוב
אנחנו בקשר מתמיד עם המועצה ,כדי לחבר
את היישוב לפרוייקט מאסף הביוב של מודיעין
עילית .ראש המועצה הבטיח לקיים עבודת
מטה זריזה ,על מנת שתתקבל החלטה לפתרון
בעיית הביוב של היישוב .קיימות לכך שתי
אופציות עיקריות:
 .1התחברות למאסף מודיעין עילית.
 .2שדרוג מתקן הטיהור הקיים ,כך שיעמוד
בדרישות משרד הבריאות והמשרד לאיכות
הסביבה.

 השבוע סיימנו פיתוח החלק האחרון ברח'יהלום.
 בימים אלה האדריכל מתכנן את פיתוח רח'הדגן והשצ"פ שמעליו ,בתקווה להתחיל את
העבודות בקרוב .התקדמות העבודה מותנת
כמובן בקצב הבנייה ברח' הדגן.

ליישובי מערב בנימין דרוש עו"ס למילוי
מקום לתקופה ארוכה .מועמדים מתאימים יפנו
לגב' אסתי אליאס.
טלפון720 :־3396־ ,052פקס9977216 :־02

 .8כביש טבעת דרומי

 .12עובדת סוציאלית

סיכמנו עם המועצה שקרצוף וריבוד כביש
הטבעת הדרומי יעשה בשנת העבודה 2010
אנו לוחצים לבצע את העבודה כבר בתחילת

עד להגעת עובדת סוציאלית מחליפה
במקרים דחופים ,יש לפנות למחלקה במועצה.
טלפון9977102 :־.02
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 .11עובד/ת סוציאלית

