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משלוח כתבות, מכתבים למערכת,
ברכות ופרסום

dov@gilor.com
פקס -1607 976

עריכה: דב גילאור
חידון: יהודית פרידמן
תרגום: אילה ריבלין

גרפיקה לחלק מהמודעות: רבקי 
גיטלר

פרסים: מזכירום היישוב
כתובת האתר של היישוב

www.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

המעונינים לפרסם, שלחו הפרסומת 
והתשלום בהקדם.

המעונינים לכתוב, בבקשה לשלוח 
הכתבות באימייל.

שלחו כתבות מעניינות, עדיפות 
לכתבות בעברית, אבל ניתן גם 

באנגלית.
לגבאים: בבקשה, פרסמו את תוכניות 

בית הכנסת
שלחו גם תמונות של האירועים.

dov@gilor.com תודה, דב

תוכן העניינים
עמודים 2-3: דבר הרב איתמר אורבך •מסורת 

עדלידע 

 • מחשבים   • מנות  משלוח   4-5 עמודים 
פעילויות חב"ד

עמודים 6-7 חסד ברמת מודיעים • כנס תורה 
ומדע • יואב קופלאן • חדשות הנוער

עמודים 8-9 חגיגות עדלידע ביישוב

• לזכר שלמה  עמודים 10-11 בית מפגשים 
רון • לזכר פרחיה שרעבי

ליום  טיול   • משפטי  מדור   12-13 עמודים 
העצמאות

עמודים 14-15 ברכות • עוגת פרג תפוזית • 
משולחן המזכירות •תשבץ

 צילום עדלאידע: מאיר עקנין"
צילום יום העצמאות: חיים אזולאי, מעריב

א מקיים
פרוייקט תקשורת

העיתון הופק, נערך והודפס על-ידי 
מעריב, המחלקה להפקת עיתונים. 

טלפונים: 03-5632593, 052-3112593

נוער חשמונאים ועד מקומי חשמונאים 

טכס יום הזיכרון לחללי 
 מערכות ישראל

ונפגעי הטרור תש"ע
הצבור מוזמן להשתתף בטקס שיתקיים בע"ה,

ביום ראשון בערב, ד' אייר, 18.4
בתכנית:

19:40 תפילת ערבית במגרש הספורט של ביה"ס הממ"ד
20:00 צפירה

דברי כבוד מורינו הרב איתמר אורבך, שליט"א, רב הישוב
הדלקת משואה

קטעי קריאה מפי חניכי בני עקיבא
תפילת א-ל מלא רחמים, קדיש

שירת התקווה, אני מאמין

"מנשרים קלו ומאריות גברו"
הצבור מתבקש לכבד בהשתתפותו אירועים אלו

מסורת חדשה/ישנה 
בחשמונאים: "עדלאידע"

יצחק שטיינברג, יו"ר ועדת תרבות ויו"ר הוועד

אחר 18 שנים ארוכות חודשה מסורת ה"עדלאידע" ביישוב. הרעיון עלה ל
בוועדת תרבות לפני 4 חודשים, מתוך כוונה שהשתתפות כל המוסדות 
והקהילות ביישוב תתרום לגיבוש החברתי והקהילתי. לפרוייקטור מונה 
יעקב בן דרור, אשר נרתם למשימה בכל מרצו וכישרונו. במקביל, הוועד 
נעשתה  העבודה  כל  כאשר  ולפרסום,  לקישוט  לאביזרים,  בסיסי  תקציב  הקצה 

בהתנדבות.
גשמי  לאור  אך   ,26.2.10  , אדר  י"ב  שישי  ליום  ה"עדלאידע"  תוכננה  במקור 
דחיית  למרות   .5.3.10 אדר,  י"ט  שישי  ליום  לדחותה  הוחלט  העזים,  הברכה 
הספר,  בית  הילדים,  גני  ובאו:  עלו  מרשימה,  הייתה  ה"עדלאידע", ההשתתפות 
ישיבת נר תמיד, מועדון מפגשים, בתי הכנסת: גלוונד, עתרת שלום, נתיב אור, 

הספרדי המרכזי, הרימון ושערי ידידיה.
הכלבים,  בעלי  הכוננות,  צוות  נוער חשמונאים,  עקיבא,  בני  כן השתתפו  כמו 
את  ראה  שלא  שמי  לומר  אפשר  המשתתפים.  ושאר  האובססיביים  המתעמלים 
שמחת ה"עדלאידע", לא ראה שמחה כזאת ביישוב. בתהלוכה צעדו מאות אנשים 
מחופשים, מטף ועד זקן, כאשר חיוך רחב נסוך על פניהם. בראש התהלוכה צעד 

הסוס ועליו רכוב "מרדכי היהודי".
מוטי  הישוב בראשות  למזכירות  ובמיוחד  לכל העוסקים במלאכה  רבה  תודה 
לביצוע  נרתם  בתהלוכה  השתתפותו  על  נוסף  אשר  מפגשים,  למועדון  רוזיליו, 
קישוטים ותפאורה ובמיוחד ליעקב בן דרור שבלעדיו האירוע לא היה מתקיים. 

להתראות ב"עדלאידע" הבאה
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הרב איתמר אורבך

"
במילים  ישקר"-  לא  ישראל  נצח 
כך  האמת.  זאת  ישראל  נצח  שלנו, 
שייסד  הנביא  שמואל  וברר  הדריך 
ותיקן את מלכות ישראל הראשונה. 
מבט  של  נדבך  הוסיפו  בתלמוד  חכמינו 
עושה  הקב"ה  אין  המציאות:  על  אמיתי 
והתחייה של  הנסים  ולשקר.  לחינם  נסים 
של  לאמיתה  אמת  הם  בארצו  ישראל  עם 

תורה.
האמת של נצח ישראל כל כך מוחלטת, 
ומהם  מנשוא,  קשים  אירועים  נוכח  שגם 
שהושג,  מה  כל  את  כביכול  שסותרים 

האמת הזו לא תמוש מקרבה.
הראשונה  הדוגמא  היא  מצרים  יציאת 
הנס  של  התוצאות  שהתרחש,  גלוי  לנס 
כיבוש  תורה,  מתן  וחשובות:  רבות  היו 
ובית  ישראל  מלכות  בנין  ישראל,  ארץ 
ישראל  עם  שנים  מאות  במשך  המקדש. 
קיים בארצו חיים ריבוניים והשיג הישגים 
חומריים ובעיקר רוחניים, שהשאירו חותם 
כולו.  האנושי  והעולם  העם  חיי  על  נצחי 
הייתה  הרוחני  הגובה  של  הכותרת  גולת 
מוסרית  רמה  ותבעה  שהדריכה  הנבואה, 
רוחנית שלמה מהעם ומן המלכות. הבית 
מלך  ידי  על  נחרבו  והמלכות  הראשון 
שביטל  החורבן,  למרות  נבוכדנצאר.  בבל 
אנו  מצרים,  יציאת  הישגי  כל  את  לכאורה 
והתקווה  שהאמונה  בוודאות  יודעים 
נצחית  תורה  הן  מצרים  יציאת  שחוללה 
שאין כוח ודבר בעולמנו שיבטל באמת את 

אותה תקומה.
הבית  את  וכוננה  האומה  שבה  ואכן, 
לדכא  יוון  מלכות  של  ניסיונה  השני. 
העם  של  מקרבו  היהדות  את  ולמחוק 
נתקלה בהתנגדותם של החשמונאים. הם 
הרימו נס של מרד וזכו לחדש את מלכות 
ופועלם של  חרב  גם הבית השני  ישראל. 
האימפריה  ידי  על  חוסל  החשמונאים 

והגבורה  האמונה  רוח  אולם  הרומאית, 
של החשמונאים נותרו נצורים ברוחה של 

האומה.
ניתן בהחלט לומר שהתחייה השלישית, 
היא  בעיצומה,  שהיננו  מאמינים  שאנו 
תוצאה ברורה של כוח הגאולה והתמורה 
הספון בעומק הרוח הישראלי. זכינו בחסדי 
ה' ומתוך גילוי גבורת גיבורי מערכות ישראל 
ישראל  עצמאות  דוגמתה.  שאין  לתקומה 
בארצו בדורנו היא נס שאין גלוי ממנו. כל 
מי שלומד את תולדות הימים שהיו ועוקב 
למסקנה  מגיע  בימינו,  המתרחש  אחר 
מההתרחשויות  שבהרבה  והיא  בהירה, 
זו  ואף   - המנהיגות  והגדולות  הקובעות 
שאנו מתגעגעים אליה - נגררה בעל כורחה 
שגוררת  מצווה  וכמו  המתרחש.  אחרי 
מצווה, כך נס גרר נס. המחתרות, שלחמו 
באנגלים וגרשו אותם, אילצו את בן גוריון 
להכריז על הקמת מדינת ישראל. כשיצאו 
ועד  רגל  מכף  חמושים  הערבים  צבאות 
ראש לכבוש את ארץ ישראל, יצא לקראתם 
צבא ישראל, קטן ולא מאומן, שניצח והביס 

את כל צבאות הערבים.
עם תום המלחמה לשחרור ארצנו נקבצו 
ובאו מאות אלפי יהודים מכל רחבי העולם. 
והתפתחה  והלכה  יהודים  קלטה  המדינה 
מכבר  לא  שהייתה  והארץ,  חיל  אל  מחיל 
השפיעה   - ביצות  ומוכת  חרבה  שממה, 

שפע רב-טוב על הבנים החוזרים.
בכל שנות קיום המדינה, יד אחת בונה 
בביטחון  עוסקת  השנייה  והיד  ומייצרת 
תשע  ועוזריהם.  הערבים  האויבים  מפני 
עשרה שנים אחרי קום המדינה, התאחדו 
המצרי  העם  בראשות  הערבים  שוב 
את  להשמיד  וחלילה  ולהילחם  לעלות 
הוכו  ימים  שישה  במשך  ישראל.  מדינת 
חזר  ישראל  ועם  האויב  צבאות  והושמדו 
ללב ארץ ישראל - למקום המקדש. שוב 
בהר  שנה  כאלפיים  אחרי  היהודים  שלטו 

ובגולן.  ובשומרון  ביהודה  הארצישראלי, 
ופלא  נס  הייתה  הימים  ששת  מלחמת 
ישראל  עם  בתולדות  דרך  ציון  ובעיקר 
למה  ובעיקר  לעברו  נחשף  העם  בארצו. 
ייעודו הרוחני. זרם אדיר של  שמבטא את 
כיסופים עמוקים התפרץ מתוך תוכי הנשמה 
העברית הקדומה והמתחדשת ותנועה של 
אמונה גדולה התחוללה בחלקים מובחרים 
של העם. קיבוץ הגלויות שאיבד מעוצמתו 
עד  אם  חדשים.  מכיוונים  תנופה  קיבל 
מלחמת ששת הימים הייתה עיקר העלייה 
עלייה  אז  החלה  מצוקה,  מארצות  לארץ 

ברוכה ממקומות הרחבה והרווחה.
אחרי  שהתרחש  העיקרי  הנס  אולם 
מלחמה זו היה מפעל ההתיישבות ברחבי 
ובשומרון.  ביהודה  בגולן,   - ישראל  ארץ 
ונישא  על  אל  הורם  ההתיישבות  דגל 
והקימו  שזכו  אמונה,  אנשי  מתוך  בעיקרו 
ותוססות,  בריאות  חיות,  קהילות  מאות 
ששאיפתם ותכליתם בקודש. כמה אויבים 
ועומדים  קמו  מבפנים  וצרים  מבחוץ 
בהתיישבות  המתגלה  החי  הקודש  נגד 
כביכול  מוסרית  מלחמה  איזו  המופלאה. 
פלא  אך  אלה.  כוח  גיבורי  כנגד  מנהלים 
הוכחו  נגד  הנימוקים שהועלו  כל  פלאים: 
בעליל ככוזבים. אולם יד המשטינים איננה 
חדשים  ועלילותיהם  והתעללותם  פוסקת 
הכל,  ולמרות  ומתחדשים.  רבים  לבקרים 
אנו מונים בחסד ה' ובגבורת המתיישבים 
ובנין  יצירה  קיום,  שנות  ושתיים  ארבעים 
שספק  מרשימה,  רוחנית  תנופה  ובעיקר 

אם נראה כדוגמתה בתולדות האומה.
כמו יציאת מצרים וכגבורת החשמונאים, 
לעולם  שקיימים  וברזל  צאן  נכסי  שהם 
ולעולם יהיו לנו מקור אמונה והשראה, כך 
תקומת מדינת ישראל וניסי קיומה ומפעל 
קיומו  בקדושת  המופלא  ההתיישבות 
ומסירותו יהיו לעד ולנצח נצחים אורות של 

אמונה וגאולה ונצח ישראל לא ישקר.

כישורים נדרשים
יכולת ארגון וניהול  1

נסיון ויכולת ארגון תוכנית לקייטנה  .2
יכולת למעקב כספי.  .3

בעל\ת תעודת הוראה.  .4

פרטי התפקיד
1.  הקייטנה מחולקת לקבוצות גיל: גני ילדים, כיתות א' - ו'

אחריות על הכנת תוכנית מפורטת ומעקב שוטף על  .2
ביצוע.  

אחריות הפעלת מדריכים  .3
תיאום הפעילות עם מזכירות הישוב.  .4

נצח ישראל לא ישקר

מכרז פנימי מס' 10\1

דרוש מרכז\ת לקייטנת קיץ תש"ע

מועמדים מתאימים יעבירו קורות חיים וניסיון למזכירות הישוב עד לתאריך טו' באייר תש"ע , 29.4.10.
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הרב ברק כוכבי

אני הולך בימים אלו ביישוב, בתחושה 1. 
בשליחות  להיות  שזכיתי  מיוחדת 
נפלא,  ביישוב  מליובאוויטש.  הרבי 
מה  ישראל.  ואוהבי  נפש  אצילי  אנשים  גרים  שבו 
קרה שצפה ועלתה בי תחושה זו דווקא כעת? קראו 
את הסיפורים הבאים וגם אתם תחושו גאווה גדולה 

לגור ביישוב חשמונאים.

"מצווה לפרסם עושי מצווה" )מג"א או"ח קנד, כג(

פנתה 2.  מיישובנו  מסוימת  משפחה 
חשמונאים,  חב"ד  בית   - אלינו 
בבקשה לעזור להם ברכישת תפילין 
משגת  ידם  אין  אך  למצוות,  שהגיע  לבן  חדשות 
לרכוש את התפילין, עקב בעיות בריאות במשפחה. 

התקשרתי ליהודי יקר ביישוב, לשתף אותו בעניין, 
על מנת שינסה לעזור. עוד לא הספקתי לסיים את 
עולה  "כמה  שאלות  של  ברצף  פותח  והוא  דבריי 
הוא  ולסיום  כעת"?  נמצא  אתה  "היכן  תפילין"? 
חב"ד  לבית  בכניסה  בבקשה  לי  "תמתין  לי  אומר 
אני כבר מגיע. לא עברו 5 דקות והאיש היקר הגיע 
אלי הביתה עם צ'ק על כל הסכום הדרוש לרכישת 
ואת  לי  שהייתה  את השמחה  לתאר  אין  התפילין. 
בעילום  החפץ  יהודי  אותו  שגרם  הגדול  האושר 

שמו למשפחה היקרה שבנה הגיע למצוותֿ.

אליי 3.  ניגש  היישוב,  תושב  יקר,  יהודי 
לפני כמה ימים ובפיו בקשה מיוחדת, 
השנה  כל  במשך  כסף  כאן  חסכתי 
חג  לקראת  היישוב  תושבי  לאחינו  לעזור  בשביל 
יום, על  הפסח. אנא העבר זאת למשפחות קשות 
את  לקיים  שיוכלו  מנת 
אתם  כהלכתו.  הפסח 
כל  במשך  מבינים? 
נותן  הוא  השנה  חודשי 
את דעתו וכספו על מנת 
על  יעבור  פסח  שחג 

אחיו בכבוד הראוי!!
קניות  מרכז 
בניהולו  חשמונאים, 
נתבקש  היקר,  רמי  של 
על ידי בית חב"ד לסייע 
במצוקה  למשפחות 
מזון.  סלי  במספר 
בחיוב  נענתה  הבקשה 
בערב  פנים.  ובמאור 
כמה  יחד  הכנו  פסח 
ארגזים עמוסים כל טוב 

לרווחת המשפחות.
אמרתי  אשר  הוא 
יקרים  יהודים  בתחילה: 
בחשמונאים.  יש  מאוד 

יישר כח!

חדשות
בית

חב"ד 
חשמונאים

חב"ד  לבית  חדש  •אתר  •
בכתובת:  חשמונאים 
www.hashmonaim.

org כנסו ותיהנו!
 – בעומר  ל"ג  •תהלוכת  •
ל"ג  ביום  שנה  כמידי 
אי"ה  תתקיים  בעומר, 
מיוחדת  ילדים  תהלוכת 
לכבוד רשב"י, כשבסיומה 
ילדים מרתק,  כינוס  יערך 
באטרקציות  משולב 
מיוחדות. כולם מוזמנים! 
בסמוך  נוספים  פרטים 

לאירוע.
לילדים  שבת  •מסיבת  •
מתקיימת   12–5 בגילאי 
חב"ד  בבית  שבת  מדי 
חשמונאים, רח' ערבי נחל 
–13:00 השעות  בין   2

תהילים,  אמירת   ,14:00
סיפורים  שבוע,  פרשת 
הגרלות  חינוכיים, 
כולם  לרוב.  והפתעות 

מוזמנים! כולם באים!
•מבצע פורים: בחג הפורים  •
לשמח  חב"ד  פעילי  יצאו 
ולזכות  החיילים  את 
משלוח  במצות  יהודים 
המבצע  במסגרת  מנות 
חולקו 500 משלוחי מנות 
נפלאים  אנשים  תרומת 
מהישוב. מצו"ב תמונות.

יהודים יקרים,ֿֿ
ביישוב חשמונאים

1 
" תמיד-חי אופנר" :תמיד-מרתון של נרה
:הארוע הספורטיבי של השנהלהציג את נר תמיד גאה  ע"בנ ישיבת  

!'נר תמיד' ע''נב של ישיבת 7-ים הימרתון האופנ  
בחשמונאים  דרך  מישיבת נר תמיד מ"י ק"ח תאוהישיבה ירכבו בצו וידידי משפחות , תלמידים 

 .וחזרה לישיבה יער בן שמן
 

.לרוכב₪  50דמי השתתפות מינימלים   
חובה להירשם במזכירות  (כולל דמי השתתפות)₪  100בעלות של  ניתן לשכור אופניים למירוץ

.מראש  
יוקדש זה  אירוע חוויתי ומהנהמ יאסףיהכסף ש

למלגות לתלמידים נזקקים בישיבה  
( 46סעיף )התרומות מוכרות לצרכי מס 

 
(23/4/10) אייר 'ט,יתקיים ביום שישיהמרתון   

בישיבה 7:20 :תתפילת שחרי  
הישיבהמרחבת  לאחר התפילה: הזינוק  

!להתאמןמייד  התחילו  
  08-9767182/3 מזכירות הישיבה  –לפרטים נוספים להרשמה ו

Nertamid3@gmail.com 
 והבטיחו השתתפותכם

050-2036083הרב שלמה שוב    

                                                 
1  
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 Mishloach Manot, a
wonderful success מי רוצה לבזבז זמן על

ניקיון המחשבֿ?
אבל חייבים

לארי פרידמן

אנחנו ב השנה,  משך 
בלי  ברכב,  נוהגים 
על  הרבה  לחשוב 
הצורך של "יום טיפול 
אנחנו  כלל,  בדרך  במוסך". 
שהמוסכניק  במה  בקיאים  לא 
עושה, פרט למחיר שהוא דורש. 
"החלפתי את הרכיב הזה ומחירו 
על  מתווכים  אנחנו   –  "X הוא 
להחליף  הצורך  על  ולא  המחיר 
חדש  רכב  גם  בכלל.  הרכיב  את 
רכב  וכלי  ראשון  טיפול  דורש 
שנתי  טסט  דורשים  יותר  ישנים 

לכל הפחות.
היינו  שבועות,  כמה  לפני 
עסוקים עם הכנות לפסח. היו גם 
ואף  מלון,  לבית  שהלכו  אנשים 
עצמם,  את  להכין  היה  עליהם 
ואת  הכיסים  את  המזוודות,  את 
הוא  תמידי  טיפול  וכד'.  הרכב, 

חלק מהשגרה והכנת הבית לא כל 
כך שונה. יש את אלו שמנקים כל 
מגירה וכל ארון, גם אם לא היה שם 
חמץ. יש שצובעים ו/או מחליפים 
מוצרי חשמל ודואגים "שיגיע לפני 
פסח!". תמצאו לי שיפוצניק שאינו 

עסוק בתקופה זו.
טיפול  למחשב,  ובאשר 
מי  בחשבון!  בא  לא  ואחזקה 
בניקיון  יקר  זמן  לבזבז  רוצה 
Win-  של הלכלוך המצטבר של

באינטרנט?  מגלישה  או   dows
של  גיבוי  לבצע  זמן  יש  למי 
במקרה  וכד'  ותמונות  מסמכים 
רוחות  באביב,  במיוחד  ש..? 
החמסין מביאות חול ואובך לכל 
פינה, כולל המחשב. מי יודע איך 
לפתוח את המחשב ולנקות אותו 

באופן הנכון?
אבל כאשר אי-אפשר להדליק 
רעשים  יש  או  המחשב  את 
לי  יש  "געוואלד!  אז  מוזרים, 
וירוס!", זה תמיד יקרה בזמן הלא 
מבחן  לפני  נסיעה,  לפני   – נכון 
או לפני שמחה. כמו שלרכב יש 
מוסכניק ולבית שיפוצניק, אנחנו 

צריכים את "טכנאי מחשבים".
אבל כמה כללים עוזרים:

או  שבוע  )כל  תקופתי  גיבוי 
כל יום כאשר אנחנו עסוקים עם 

דבר חשוב(.
כאשר  המחשב  את  למקם 
בפתחי המחשב יש מספיק רווח 

כדי "לנשום".
הגנה  באמצעי  להשתמש 
 – באינטרנט  לאבטחה  טובים 
אבל  כסף,  עולים  טובים  כלים 

מקבלים יותר.
הדיסק  של  תקופתי  טיפול 
כלים  יש   – הפעלה  ומערכת 

לאינטרנט עם השירות הזה.
 – המחשב  של  פיזי  ניקיון 
מ"טכנאי  באחד  השתמשו 

המחשבים" הגרים ביישוב.
לכל השנה -  - מסר  ולבסוף 
למשפחותיכם  לכם,  מאחלים 
שמח  חג  שלכם  ולמחשבים 

ושנה בריאותית!
לארי פרידמן, דאטה-יישום,

054-4821056

Chani Tabak

The Yishuv Mishlo-
ach Manot project 
was a wonderful 

success. It was truly an 
effort of many. The con-
tents of the packages 
were specially chosen 
from vendors in Yehuda 
and Shomron. The pac-
kages were assembled 
at a sheltered workshop. 
Special thanks to Pozai-
lov bakery for their addi-
tional cookie/hamatash 
package.

 At last count, we had 
264 families participate. 
The monies collected 
went as follows: 21,877 
NIS went to Matan Bese-
ter, 6,180 for the library 
and 4,450 went towards 
the new mikveh.

Please add Shuki and 
Otia Hollander to the 

list of participants. Apo-
logies for the accidental 
omission.

There are many peo-
ple who assisted with the 
project who we wish to 
thank.

Special thanks to: Judy 
Freedman for translation 
help at a moment’s noti-
ce. Dov Gilor who helped 
with the participants list. 
Rita Braunstein, my co-
chair who helped in eve-
ry way possible, I could 
not have done it without 
her round-the-clock as-
sistance.

Delivery persons:
Dov and Rita 

Braunstein & family, Jo-
nathan and Susan Cash-
dan & family, Chaim and 
Debra Dreilich & family, 
Benjy and Naomi Eck-
man & family, Ira and 
Mira Feldman & family, 
Dov and Barbara Gilor 
& family, Joel & Terri 
Hirsch & family, Naftali 
and Tamar Kirchenbaum 
& family, Shmuel and 
Brenda Lauer & family, 
Mark and Cheryle Levitt 
& family, Jonathan and 
Heidi Nathan & family, 
Daniel and Batsheva 
Pava & family, Joel and 
Leeba Saltzman & family, 
Josh and Arica Saltzman 
& family, Avi and Robin 
Schrieber & family, Judy 
Simon & family, Phil and 
Judy Stein & family, Len-
ny and Chaya Steinbach 
and family, Freddy and 
Robin Zemel & family, 
Bruce and Karen Zivan & 
family.

Last but certainly not 
least, the wonderful help 
of the Yishuv office:

Nava, Nira, Motti and 
BRYNA!!!
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 ליאור רגב

אירועים ש לל 
לעבור  הספקנו 
את  פרסמנו  מאז 
האחרון,  העדכון 
השאר,  בין  בשבט.  ט"ו  לאחר 
שלל  על  אדר  חודש  את  עברנו 
לפתיחת  לבנות  ערב  אירועיו: 
החודש, מסיבות פורים לגילאים 
למדרשת  בנות  נסיעת  השונים, 
אביב בליל פורים ועוד. גם פסח 
כבר עבר. בחופשת החג התקיימו 
פעילויות נוספות, ובכללן נסיעה 
הרצל,  להר  וי"ב  י"א  כיתות  של 
הכנת  לקראת  ושם,  ביד  לסיור 
הזיכרון.  ויום  השואה  יום  טקסי 
שכבות גיל אלה ארגנו השנה את 
ובהעמקה,  בהשקעה  הטקסים, 
הנוער  לבני  להודות  וברצוני 
אותן  שליוו  היישוב  לנשות  וכן 
)אהובה טובולסקי וליסה זייצ'יק(, 

על שתרמו לנו מזמנן וממרצן.
תתקיים  העצמאות  יום  אחרי 
ב"ה שבת נוער במדרשת ירוחם, 
לכך,  מעבר  ט-י"ב.  כיתות  לבני 
לפנינו גם ל"ג בעומר ושבועות, 

הגדולה  החופשה  ובהמשך 
לתכננה.  אלה התחלנו  שבימים 
יתקבלו  בקשה  או  הצעה  כל 
לעדכן  ההזדמנות  זו  בברכה. 
שמס' הטלפון שלי הוחלף והמס' 

החדש הוא 2087815 - 054
אתכם  לשתף  ברצוני  כעת, 
בעניין שנוגע לכולנו, ואני בטוח 
או  זו  ברמה  לו  מודע  שחלקכם 
שאני  ואומר,  אקדים  אחרת. 
להעלות  לא  כלל  בדרך  מעדיף 
בתפוצה  שליליים  נושאים 
הסוגיה  זה  במקרה  אך  רחבה, 
כלל  של  התייחסות  דורשת 

תושבי היישוב.
התרבו  האחרונה  בתקופה 
בחשמונאים.  האלימות  מקרי 
שמתרחשים  באירועים  מדובר 
במגרש  ליישוב,  הכניסה  בכיכר 
הספורט של בית הספר הממ"ד, 
נוספים  ובמקומות  ג'יימי  בגן 
הייתי  לא  לעיל,  כאמור  ביישוב. 
היותה  אלמלא  זו  סוגיה  מעלה 
וחשיבותה  במיוחד,  חשובה 
הללו.  האירועים  בחומרת 
הדבר ברור - ישנו חשש ממשי 

קשות!  ייפגע  כאן  שמישהו 
קיצוניים,  במעשים  מדובר 
ואפילו דקירות כבר היו כאן, ולכן 

היישוב חייב להתעורר.
שתי  על  להצביע  ברצוני 

נקודות מרכזיות בהקשר זה:
האלימים  האירועים  ברוב 
וצעירים  נוער  בני  מעורבים 
אמנם,  היישוב.  תושבי  שאינם 
מעורב  שלנו  מהנוער  חלק  גם 

בהם ואין להתעלם מכך.
הינו  ומלבה  מתסיס  גורם 
מהמקרים  וברבים  האלכוהול, 
צעירים  מעורבים  היו  האחרונים 
שתויים. הרגלי השתייה של בני 
הנוער השתנו בשנים האחרונות, 
בעולם, בישראל בפרט, והתופעה 
לא פסחה על היישוב שלנו. אני 
שההורים  לשון,  בכל  מבקש, 
יהיו מודעים לסוגיה זו, והחשוב 
של  בשתייה  יתמכו  לא  ביותר- 
בני  נוער. במקרים מסוימים  בני 
נוער שותים בבתים פרטיים, אם 
הוריהם,  של  עיניים  עצימת  ע"י 
אין  ההורים.  של  בעידודם  ואם 
בכוונתי לחדור לביתכם ולעסוק 

אלא  וילדים,  הורים  ביחסי 
נערים  מושפעים  זה,  שבמקרה 
וכן  נוספים שמתארחים בבתים, 
ופוגש  ברחוב  שנמצא  מי  כל 
נער/ה שתוי/ה. תזכורת: אספקת 
אלכוהול למי שטרם מלאו לו 18 

שנה הינה עברה פלילית.
חינוכית  סוגיה  הינה  זו  סוגיה 
שיתוף  בה  ודרוש  וביטחונית, 
אנחנו  הגורמים.  כל  של  פעולה 
שיהיה  לפני  להתעורר  חייבים 
לקבל  אשמח  מדי!  מאוחר 
זו  בבעיה  לטפל  כיצד  הצעות, 
למזכירות  או  אלי  לפנות  ניתן   -
של  כללית  התגייסות  היישוב. 
הבנת  מתוך  היישוב  תושבי 
הפתרון  היא  הדברים  חומרת 

היחיד.
אופטימית,  בנימה  לסיום, 
ועדת  לחברי  להודות  ברצוני 
מסורים  אנשים  שהינם  נוער, 
מאמץ  כל  שעושים  ואכפתיים, 
כדי לקדם את הנוער של היישוב. 
תודה   - ובשמי  הנוער  בשם 

רבה! חג עצמאות שמח.

By Susie Koplon
Every year, the Bloom-

field Science Museum in 
Jerusalem in conjunction 
with the Israeli Education 
Ministry and sponsored 
by Intel Computers holds 
a competition for young 
scientists and developers. 
High schools from all over 
the country submitted their 
students’ science/techno-
logy/research projects. This 
year out of 250 projects sub-
mitted, the top 40 reached 
the finals. Out of these 40 
projects, my son, Yoav, and 
his classmate Yoed Fried, 
won a prize for Honorable 
Mention for their ‘seeing-
eye’ robot.

As part of their final tech-
nology project in Torah 

and Science High School 
(Machon Lev), the boys 
invented and developed a 
robot that can replace tra-
ditional seeing-eye dogs 
for the blind.

The award ceremony took 
place on March 24, 2010 in 
the President’s Residence in 
Jerusalem. Attending were 
President Shimon Peres, 
Education Minister Sa’ar 
and Science Minister Rabbi 
Professor Hershkowitz.

The boys appeared in 
Ma’ariv, were interviewed 
by television Channel 1 and 
Channel 10 as well as Radio 
Yerushalaim and Radio Kol 
Chai.

For more information see 
the media clips at: www.yo-
avk.co.cc/cirobot

יואב קופלאן, תושב היישוב, 
זכה בפרס בתחרות מדענים 

ומפתחים צעירים
סוזי קופלאן

מדי שנה, מוזיאון המדע 
מקיים  בלומפילד  ע"ש 
מדענים  עבור  תחרות 
ומפתחים צעירים, בשיתוף 
ובחסות  החינוך  עם משרד 
עבודות   250 מתוך  אינטל. 
בכל  מתיכונים  שהוגשו, 
עבודות   40 הארץ,  רחבי 
העפילו לשלב הגמר. מתוך 

ובצל"ש  זכו בפרס  פריד,  יועד  לכיתה,  וחברו  יואב,  בני,  אלו,  עבודות 
עבור רובוט נחייה לעיוורים.

כחלק מעבודת הגמר באלקטרוניקה בישיבה התיכונית תורה ומדע 
כלב  את  להחליף  המיועד  רובוט  ופיתחו  המציאו  הבנים  לב(,  )מכון 

הנחייה לעיוור.
הנשיא  בבית  תש"ע,  ניסן,  בט'  התקיים  הפרסים  הענקת  טקס 
בירושלים בנוכחות נשיא המדינה שמעון פרס, שר החינוך גדעון סער 

ושר המדע והטכנולוגיה הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ.
הבנים הופיעו בעיתון מעריב, רואיינו בטלוויזיה בערוץ 1 וערוץ 10, 

ברדיו קול חי וברדיו ירושלים.
www.yoavk.co.cc/cirobot :לפרטים נוספים ראו קטעי מדיה ב

מתרבים מקרי אלימות בקרב הנוער
חשוב שנתעורר, לפני שיהיה מאוחר • פעילויות בני הנוער ועדכונים

רם
תי

ון 
ש

ש
ם: 

לו
צי

Yoav Koplon, Hashmonaim 
Resident, wins prize in 
the Young Scientist and 
Developers contest
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ערן סלם מנהל אדמיניסטרטיבי

השתתפו ל איש  מ-300  מעלה 
ומדע  תורה  בנושא  בכנס 
שהתקיים בחודש שעבר בישיבת 
תושבי  תמיד,  נר  עקיבא  בני 
תלמידים  הסביבה,  ויישובי  חשמונאים 
מישיבת מצפה יריחו, אולפנת נריה וכמובן 
ממגמות  הישיבה  תלמידי  המארחים, 

המדעים.
המדע"  אל  "מבט  מכון  הכנס,  יוזמי 
במילים  היום  את  סיכמו  תמיד  נר  וישיבת 

"מעל למצופה".
דתות  לענייני  השר  כיבדו  האירוע  את 
במשרד  הראשי  המדען  מרגי,  יעקב  מר   -

מפקחים  אביטל,  גבריאל  ד"ר   - החינוך 
ואישי ציבור.

פולמוס  עורר  שלאחרונה  אביטל,  ד"ר 
האבולוציה,  תורת  בנושא  דבריו  בעקבות 
לחנך  תמשיך  כי  ואיחל  הישיבה  את  ברך 
זו של שילוב תורה עם המדע. הוא  בדרך 
סקר מספר רב של מדענים בעולם והצביע 
על הקשר של מאמריהם לתורה וליהדות. 
גבוה  גבוה  לכוון  לתלמידים  קרא  אביטל 
לראות  זאת  עם  אך  למדע,  לימודיהם  את 
תמיד את רוח התורה שמשתלבת במדעים 

השונים.
כי  ציין  גרנות,  ראש הישיבה, הרב פלטי 
סבים  או  אבות  הינם  בכנס  המרצים  רוב 

ניכרת  כעת  כבר  וכי  בישיבה  לתלמידים 
שמקבלים  והדוגמא  הרוח  בתלמידים 

בבית.
המרצים  מיטב  ע"י  ניתנו  בכנס  הרצאות 
בתחום הגנטיקה, אסטרונומיה, אגרונומיה 
אברהם  פרופ'  הרב  לתורה:  חובר  והכל 
שטיינברג - ראש ועדת האתיקה של בי"ח 
שבתי  הרב  מלכה,  יצחק  ד"ר  צדק,  שערי 
סבתו, ד"ר ארי שפר מהמכון הוולקני ופרופ' 
נתן אביעזר ראש המחלקה לפיסיקה באונ' 

בר אילן.
בתקווה שכנס זה יהפוך למסורת בישיבה 

וניפגש שוב בשנה הבאה.

תוכנית חסד בבי"ס "רמת מודיעים"

כנס תורה ומדע – ישיבת בני עקיבא
נר תמיד חשמונאים

מיכל גבירצמן-אביטבול 
ואפרת אטיאס

ביה"ס מתקיימת מסורת ב
דו-שנתית  תוכנית  של 
ונתינה.  חסד  בנושא 
שנתיים,  במהלך 
על  לומדים  ה'-ו'  כיתות  תלמידי 
מידות  של  המרובה  החשיבות 
אלו ומיישמים בפועל את הלימוד, 
שונות  פעילויות  עשיית  ידי  על 

בשטח:
חונכות כיתות א' והגנים - אחת 
לגני  ה'  כיתות  יוצאות  לחודש, 
סיפור  לספר  כדי  שביישוב,  חובה 
הגנים  לילדי  פעילויות  ולהעביר 
וליצור איתם קשר לקראת הגעתם 

בשנה"ל הבאה לביה"ס.
מגיעות  שבועיים  מדי  כן,  כמו 
לשעת  א'  לכיתות  ו'  כיתות 
חונכות, הכוללת קריאה משותפת 
או פעילויות מיוחדות, כגון יצירה/
שלכל  כך,  החגים.  לקראת  הצגה 
חונך/ת  יש  א'  מכיתה  תלמיד/ה 

המסייע  דבר  ו',  מכיתה  בוגר/ת 
לקליטתם של תלמידי א' בביה"ס.

הנהגת   – למשפחות  עזרה 
משבצת  הבית-ספרית  ההורים 
של  לעזרה  ה'  כיתה  בנות  את 
משפחות  בקרב  בשבוע  פעם 
ילדים קטנים, המתגוררות  בעלות 

ביישוב.
בוקר  מדי   - זה"ב  משמרות 
מקדימים  ו'  תלמידי  וצהריים, 
להגיע למעברי החצייה, כדי לעזור 
בבטחה.  לחצות  ביה"ס  לילדי 
הם לומדים כך על חשיבותה של 

אחריות ותרומה לקהילה.
מדי   - התרמות  מבצעי 
מקיימים  ו'  כיתות  תלמידי  שנה, 

התרמנו  השנה  שונות.  התרמות 
לאגודה למלחמה בסרטן, לאלו"ט, 
לחולי  לאגודה  בודדים,  לחיילים 

סכרת ועוד.
באופן   – לקשיש  יום  מועדון 
קבוע, לפני חג החנוכה )ולעיתים אף 
פורים( יוצאים תלמידי ו' למועדון יום 
לקשיש בפתח-תקווה, כדי לחגוג עם 
הקשישים את החג. המסיבה כוללת 
משחקים  וריקודים,  שירים  הצגה, 
מעריכים  מאוד  הקשישים  ויצירה. 
והתלמידים  לתלמידים  ומודים 
סיפוק  של  טובה  בתחושה  יוצאים 

ושמחה של מצווה.
פעילויות חודש אדר - בחודש 
ו'  כיתות  תלמידי  השקיעו  אדר 

שיעורים  בהכנת  ומרצם  מזמנם 
ביה"ס,  תלמידי  לכל  ופעילויות 
במיוחד ב"יום התלמיד", בו הפכו 

התלמידים לצוות ביה"ס.
 - עפרה  במדרשת  שבת 
נצא  השנה  גם  עברו,  כבשנים 
שתעסוק  סמינריון  לשבת  בעז"ה 
וחסד.  מידות  של  בנושא  כולה 
סגירת  עבורנו  מהווה  זו  שבת 
מעגל לנושא שבו עסקנו בשנתיים 

האחרונות.
לימוד וסיור בעקבות ר' אריה 
נלמד  השנה  סוף  לקראת   - לוין 
ר' אריה  על דמותו המופלאה של 
כל  את  באישיותו  שמגלם  לוין, 
אמיתיים  וחסד  לנתינה  הקשור 
מודרך  לסיור  בעקבותיו  נצא  ואף 

בירושלים.
אנו מקוות, כי הלימוד בנושאים 
צידה  יהוו  בפועל,  והעשייה  אלה 
ויותירו  התלמידים  עבור  לדרך 
בהם רושם שילווה אותם בהמשך 
ואף  ובאולפנות  בישיבות  דרכם 

בבגרותם.
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חגיגת 
עדלאידע 

בחשמונאים
תמונות  עשרות  עוד  צולמו  בעדלאידע 
ודאי  ובחלקן  וידאו  סרטון  וגם  מקסימות 
ילדיכם.  את  או  עצמכם  את  לזהות  תוכלו 
מאתר  התמונות  קובץ  את  להוריד  ניתן 

www.rammod.net היישוב
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לטיול יצאנו

כהרגלנו,  יוצאים,  אנו  לטיול 
מהחומר  נפרד  בלתי  כחלק 

הנלמד.
ארצנו  את  מכירים  אנו  כך 
בעזרת רגלינו. הפעם, יצאנו עם 
לטייל  לפה,  מפה  מלא  אוטובוס 
מקומות  אל  האהובה,  בארצנו 

בהם דוד )המלך????( חנה.
התאספנו  היעודה  בשעה 
ושמחה  שכם  על  תרמיל  עם 
אזור  המסלול:  החזה.  מלוא 
חורבת  את  כולל  מזרחה,  לכיש 
כפר  ביש.  כפר  הוא  "בורג'ין"- 
אריה(  מלשון  )שחל  "שחלים" 
מלשון  דכין,  )או  "דיכרה"  וכפר 
במקום  המסופר,  פי  על  זכרים( 
לבסוף  אך  זכרים,  רק  נולדו  זה 
מקומות  על  נקבה.  גם  נולדה 
היו  תושביהם  כי  נאמר,  אלה 
יוצאי  ממספר  כפליים  רבים 
אל  המשכנו  משם  מצרים. 
מגורשי  של  ישוב   – שומריה 
הסבר  קיבלנו  שם  קטיף,  גוש 
על המקום ועל החיים החדשים 
שייך  היה  שתחילתו  במקום, 
צפינו  הצעיר.  השומר  לקיבוצי 
הכדורים  מנוקב  המים  במגדל 
משם  יצחק,"  "בארות  של 
השחור",  "החץ  של  לאנדרטה 
צפינו על עזה. נסענו לאנדרטה 

"הצלילים", על שם אסף סיבוני 
ז"ל, בן "ניר-עם", שנספה באסון 
"סעד"  קיבוץ  אל  המסוקים. 
הגענו לסעוד את לבנו בארוחת 

צהרים כיד המלך.
דרך  נסענו  הביתה,  בדרכנו 
שדרות, אל הקבר הצנוע של לילי 

שרון. משם צפינו על החווה.
יישובנו  אל  חזרנו  ורון  בשיר 
האהוב, מלאים ברוח ובחומר עד 

לטיול הבא.
לרפי  גדולה  ותודה  כוח  יישר 
חתוכה על ההסברים המאלפים 
בענייני  המסור  הטיפול  ועל 

הטיול המוצלח.

 תורה ומדע
תודה רבה לישיבת "נר תמיד" 
על יום עיון שהתקיים ביום שני 

כ"ט באדר, תש"ע )15/3 2010(
תורה  בנושא  עסק  העיון  יום 
ומדע ונכחו בו אנשים מהשורה 
עמוקה  תודה  הראשונה. 

כזה  כנס  לארגון  היוזמה  על 
הרב  הקושי  ידוע  בישיבתכם. 
בו  עמדתם  אתם  אך  בארגון, 
שתמשיכו  ייתן  מי  בהצלחה. 
התלמידים  לעידוד  זו  במסורת 
הלימוד  ובהקשבה.  בלימוד 
המשותף של תלמידים ומבוגרים 
שיש  מסורת  מאוד.  וחשוב  רצוי 
שהרעיון  עד  שנה,  מידי  לאמץ 
הקרובה  הסביבה.  לכול  יגיע 

חיל".  אל  מחיל  לכו  והרחוקה." 
על  המארגנים  לכול  כוח  יישר 
ותודה   - הברוכה  העשייה 

לאכסניה!

מי אמר שנשים אינן 
יכולות?

ניתנה  העדלאידע  ביום 
הזדמנות

לתקוע  להתאמן  לנשים 
בשופרות

נשים  לפניכם  הנה   
מתאמנות.

תקיעה. שברים ש-ב-ר-י- ם 
ש-בר-י- ם ש-ב-ר-ים

 אך להגיע לתרועה, זו משימה 
ממש קשה.

הימים  עד  נורא,  לא  אבל 
הנוראים הן יתאמנו.

עטיה,  פרץ  המנצח  עם 
המלאכה ממש קלה

ואתם המתפללים - אם יחסר 
לכם תוקע

- את הנשים צריך רק לידע.
במשימה  יעמדו  בשמחה 

יהודית חדד ורחל עטיה.
את התקיעות להשמיע ת-קי-

ע-ה – ת-ק-י-ע-ע-ע-ה.
לוותר,  אפשר  התרועה  על 

אותה ניתן לתקוע בחג אחר.

יום העצמאות
העצמאות  ביום  שנה,  כמדי 
נקים אוהל עדות ישראל - "יחד 
יימכרו  באוהל  ישראל".  שבטי 
במחיר  עדות  ומאכלי  שתייה 
תושבי  חיילים,  הערה:  סמלי. 
אותנו  לבקר  מוזמנים  היישוב, 
שיגיעו  חיל/חיילת  כל  באוהל. 
לבושי מדים יקבלו מנה ושתייה 

חינם.
ביום  אותנו  לבקר  בואו 

עצמאותנו.
ציונה שרוני
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שלמה זלמן בן 
שמחה צבי רון, ז"ל

"תם וישר וירא אלהים" )איוב א',א'(.
אבי  את  מכירים  כולם 
הוא  ישר.  מאד  כאיש 
לפני  הכנסת  לבית  הגיע 
בוקר  בכל  התפילה  זמן 
אומר,  היה  הוא  וצהריים. 
שמי שמגיע לתפילה בזמן, 
שהגיע  בגלל  מאחר.  כבר 
הגבאים,  לפני  אף  לרוב, 
עצמו  מצא  תמיד  הוא 
לברכות  הגבאי  בתפקיד 
כמה  זוכר  אני  השחר. 
היחידים  שהיינו  פעמים, 
הגיע  וכאשר  כנסת  בבית 
התחיל  הוא  התפילה  זמן 
היה  הוא  השחר.  בברכות 

זכותו לאחר, אבל התפילה   - לי, שמי שרוצה לאחר  אומר 
מתחילה בזמן.

צדקה  גבאי  להיות  אבא  את  מינו  הטבעי,  יושרו  בגלל 
ואחראי על גמ"חים בכל מקום שבו היה. הוא היה מביא אותי 
לבריכה, ללמד אותי לשחות, והסביר שהוא עושה את זה, כי 
חז"ל לימדו שאב מחויב ללמד את בנו לשחות. הכל היה על 
פי הגיון. הוא היה קונה חיתולים כמתנה, כאשר נולד למישהו 

תינוק, והיה מסביר שזו המתנה הכי הגיונית ושימושית.
אבא בא מכלום. כילד בסלובקיה, שגדל בזמן המלחמה, 
לא הייתה לו ילדות. אבא שלו נהרג על ידי הגרמנים ואבא 
ילד, היה  לי, שכאשר היה  שלי לא הכיר אותו. אבא סיפר 
ב-1949,  לארץ  בא  הוא  מעץ.  קטן  סוס  יחידי,  צעצוע  לו 
חיים.  עץ  בישיבת  ולמד  בלומנטל  יתומים  בבית  התגורר 
ללמוד  רצה  אבא  וכאשר  חרדית  מאוד  הייתה  הישיבה 
את  למד  הוא  משם.  לברוח  עליו  היה  ומדע,  מתמטיקה 
החומר לבדו, כדי להתקבל לתיכון. הוא המשיך את לימודיו 
עצמו  את  לימד  הוא  הזמן,  עם  בפיסיקה.  דוקטורט  וקבל 
כאשר  באוניברסיטה.  זה  את  לימד  וגם  מחשבים  תכנות 
היינו ילדים קטנים, הוא קנה חתיכות עץ ובנה לנו ריהוט: 
גדלנו,  כאשר  שעון.  ואפילו  שולחן  כיסאות,  המיטות,  את 
הוא בנה ארגז מהמיטות שכבר היו קטנות מדי. הכול הוא 
עשה לבד, הכול עצמאי. והוא לימד אותנו להיות עצמאים 
גם כן. בימי ראשון, הוא היה לוקח אותנו לחנות ספרי לימוד 
ענקית במנהטן ושם בחרנו ספרים. זה היה הכיף, למצוא 

ספרים וללמוד דברים חדשים.
אבא היה אומר, שתלמיד חכם הוא מי שכאשר יש לו זמן 
פנוי הוא לומד תורה. אבא קנה לעצמו ש"ס קטן והיה לומד 
דף יומי ברכבת, בדרך לעבודה. הוא היה קם מוקדם בבוקר, 
ללכת  אהב  תמיד  משניות.  ללמוד  הראשון,  המניין  לפני 

לשיעורים.
אבא היה איש עם הרבה סבלנות, ללמוד בעצמו וללמד 
אותנו דברים. האישיות שלו הייתה איתנה גם בזמן המחלה. 
את  לנשק  ושמח  כנסת  בבית  מהתפילות  נהנה  עדיין  הוא 
התורה  קריאת  אחרי  עקב  עדיין  זמירות,  ולשיר  התורה 

והגמרא בזמן השיעור. עדיין חייך ולא התרגז.
לפני כמה שנים, הוא סיפר לנו שהיה לו חלום שהוא ימות 
בחדש שבט, אבל הוא התפלל שהמשיח יבוא לפני כן, כדי 

שהוא שוב יהיה בריא.

ציונה שרוני
נצבט  הלב  רועדות,  הרגלים 

והעיניים דומעות:
האותיות  את  פרחיה  עליך  לכתוב 

ז"ל, הלב לא מוכן.
פרחיה!

שנים  עשרים  שלנו  שכנה  היית 
ויותר.

ומשפחתך  את  ליישוב,  בבואנו 
קיבלתם אותנו במאור פנים

ואנו הרגשנו כי ביישוב זה נפתחים 
לנו חיים חדשים ויפים.

את  ילדת  לבואנו  חודשיים  בתום 
בנך רפאל, שיחיה.

אנו הוזמנו לברית שנערכה בביתך 
– השמחה הייתה מושלמת.

הנה הדור הבא מיישב ארץ ישנה-
חדשה ואנו חלק מהשמחה.

בניך,  שיחיה,  זרובבל  אישך, 
זיתים  כשתילי  ונכדיך  כלותיך 

סביב לשולחנך.
קשובה תמיד לכולם וניתבת אותם 

בסבלנות אין קץ.
הובלת את כולם בדרך הישר בחום 

ובאהבה גדולה
ולך הם החזירו כפל כפלים בתום, 

בחום ובהערכה רבה.
לפתע הלכת, והיום הבהיר קדר.

הכית את כולנו בתדהמה, שממנה 
לא נוכל להתעלם.

מיותמת  המשפחה  את  הותרת 
ואותנו המומים.

בהלם ובאלם הוכנו כולנו,
קמל  לפתע  שרב  ביום  שפרח  כמו 

ונעלם.
רציתי לומר לך כי ....

הלב נחמץ.
הלב מתנפץ ומסרב להאמין

ודמעות רבות של עצב זולגות ללא 
שליטה,

כי פשוט הפרח היפה והטוב נעלם.
כמו פרח בר מרהיב ביופיו שלפתע 

נעלם
וכבר שוב מצפים לפריחתו מחדש.

פרחיה, פרח – יה'
יהי זכרך ברוך

לזכר פרחיה )מרסל( שרעבי, ז"ל
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רפי חתוכה

תש"ע, ל העצמאות  יום  קראת 
במלאת 62 שנים להקמת מדינת 
דר"ח  א'  רביעי,  ביום  ישראל, 
 ,)14/04/2010( תש"ע  אייר 
חוג  משתתפי  חלק  בו  שנטלו  טיול,  יצא 
הטיול  מסלול  בחשמונאים.  "מפגשים" 
בזירת  תש"ח-תש"ט;  לוחמי  בנתיבי  היה 
חטיבת 'גבעתי', שהקיזה את דמה בהגנה 
על ארצנו מפני הפולש המצרי ובהדיפתו 

מאדמת ישראל.
תש"ח-תש"ט  לימי  חזרנו  בטיולנו 
המצרית  הצבאית  הפלישה  לימי  ובעיקר 

לארצנו, במאי 1948 ואילך.
בראשית טיולנו ביקרנו בפארק גשר "עד 
אשדוד.  באזור  החוף  כביש  שעל  הלום" 
השם "עד הלום" שפירושו "עד כאן", ניתן 
בתש"ח  שפוצץ  לכיש,  נחל  שעל  לגשר 
לפני הפלישה המצרית, במגמה לעצור את 
הצבא המצרי בדרכו לתל-אביב. המצרים 
קליל  למסע  יוצאים  שהם  בטוחים  היו 
יטיילו  לאנשיהם,  הבטיחו  כך  שבסופו, 

בטיילת של תל-אביב.
ההתנגדות  בתיאור  המעיטו  הם 
יעמדו  שמולם  לחייליהם  וסיפרו  הצפויה 
הייתה  הפתעתם  ציוניות".  "כנופיות  רק 
מסרשמיט  מטוסי  רביעיית  כאשר  מרובה, 
אותם  תקפה  צ'כוסלובקיה  מתוצרת 
לא  הם  הגשר.  באזור   1948 במאי  ב-29 
ציפו לכך. המטוסים הגיעו זמן קצר קודם 
במבצע  בארץ,  בחשאי  והורכבו  בחלקים 

שנקרא "בלק".
עצם קיומם של מטוסי קרב בידי מדינת 
ישראל היה סוד. מפקד הטייסת הראשונה 
אחר  ימים  שכמה   , ז"ל  אלון  מודי  היה 
ביוני, הפיל מעל שמי תל אביב  כך, ב-3 
שהפציצו  מצריים  דקוטה  מטוסי  שני 
היה  ברביעייה  הטייסים  אחד  העיר.  את 
ז"ל  ווייצמן,  עזר  האלוף  לשעבר,  הנשיא 

במיוחד.  מוצלחת  הייתה  לא  ההתקפה   .
פגוע  חזר  והשני  הופל  ממטוסינו  אחד 
לשדה התעופה, כך שניתן לומר שחמישים 
נפגעו  הישראלי  האוויר  מחיל  אחוזים 
בהתקפה ראשונה זו. אך מתברר שההלם 
שגרמו מטוסינו בהופעתם הבלתי צפויה, 
תרם רבות לעצירת המצרים, שלא הוסיפו 

להתקדם לעבר תל-אביב.
של  באתר  גם  ביקרנו  הטיול  בהמשך 
הישוב  )היום:  הישנה  ניצנים  קבוצת 
ונפלה.  ניצן(, שחרבה בידי הצבא המצרי 
בשבי  נלקחו  הקרב  את  ששרדו  לוחמיה 
את  בהלם  הכתה  ניצנים  נפילת  למצרים. 
חטיבת "גבעתי", שמפקדיה חששו, שמא 
ועל  המצרים,  בידי  יפלו  נוספים  יישובים 
על  גינוי  השתמע  שממנו  כרוז  פרסמו  כן 
הכניעה. סערה רבתי התחוללה סביב כרוז 
והתעלם  מוצדק  היה  לא  שבהחלט  זה, 

ממצבה הקשה של ניצנים.
 69 שבגבעה  הקרב  באתר  גם  ביקרנו 
שעליה  המגדלים",  שלושת  "גבעת   -
הצבא  כוחות  בין  קשים  קרבות  התנהלו 
"נגבה",  ובקבוץ  צה"ל,  לכוחות  המצרי 
שעמידת הגבורה של אנשיו הייתה למופת 

ולשם דבר.
גולת הכותרת של טיולנו הייתה הביקור 
בריטית  סווידן, משטרה  עיראק  במשטרת 
הפולש,  המצרי  הצבא  ע"י  שנתפסה 

לידה.  ששכן  הערבי  הכפר  ע"ש  ונקראה 
ע"ש  יואב',  'מצודת  נקראת  היא  היום 
מפקד  שהיה  מי   – דובנו  יצחק   - "יואב" 
יואב"  "מצודת  שנהרג.  עד  נגבה  קיבוץ 
עדות  היום  עד  מהווה  ככברה  המנוקבת 
לניסיונות הקשים לכבשה. היום משמשת 
גבעתי,  לחטיבת  כמוזיאון  המצודה 
מפקד  במצרים.  נפש  בחירוף  שנלחמה 
חטיבת גבעתי בתש"ח היה שמעון אבידן, 

ז"ל, בן קיבוץ עין השופט.
הייתה במקום  סווידן"  "עיראק  משטרת 
ישבה על כביש אשקלון- היא  אסטרטגי. 
פלוג'ה )היום קרית-גת( – והכוח המצרי 
המצרים  הזה.  במרחב  התרכז  העיקרי 
הארץ,  ממרכז  הנגב  את  לנתק  הצליחו 
ורק לאחר סדרת קרבות הצליחו כוחותינו 
לפרוץ את הדרך לנגב, ובהמשך לצור על 
בין  פלוג'ה".  ב"כיס  הסגור  המצרי  הכוח 
צעיר,  קצין  גם  היה  הנצורים  המפקדים 
ג'מאל עבד אל נאצר, שלימים היה שליט 

מצרים.
המשטרה הבריטית היוותה בסיס יציאה 
לכוחות המצריים שתקפו את קבוץ נגבה. 
היא נודעה בשם "המפלצת שעל הגבעה". 
למשטרה  לפרוץ  ניסיונות  שבעה  נעשו 
השמיני,  הניסיון  ורק  אותה,  ולכבוש 
ב-9/11/49 - בפיקודו של יצחק שדה - 

צלח.
ובאתרים  שהוזכרו,  באתרים  זה  טיול 
הצדעה  בבחינת  הוא  אחרים,  נוספים 
אלה,  באזורים  בגבורה  שלחמו  ללוחמים 
הגנת  על  בחייו  שילם  מהם  ניכר  שחלק 
הסיור  התקיים  בכדי,  לא  והארץ.  העם 
ימים אחדים לפני יום הזיכרון לחללי צה"ל 
לכבודם  זו  כתבה  תהא  העצמאות.  ויום 
למען  שלחמו  הגיבורים  הלוחמים  של 
על  שנפלו  לאלה  ובמיוחד  וארצנו,  עמנו 

משמרתם, ובמותם ציוו לנו את החיים.

טיול בנתיבי לוחמים
המערכה נגד הפולש המצרי בתש"ח

"מצודת יואב" - משטרת עיראק סווידן, 
"המפלצת שעל הגבעה"
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עו"ד יחיאל ווינברג
השאלות  על  אענה  היום 

שהעליתי בכתבתי הקודמת:
1. מה היא צוואה?

צוואה היא האמצעי שבאמצעותו 
קובע  "המצווה"(  )להלן  אדם 
לאחר  רכושו  חלוקת  דרך  את 
לשקף  אמורה  הצוואה  מותו. 
את רצונו האחרון של המצווה. 
יכולה להופיע בצורות  הצוואה 
או  בכתב,   – )לדוגמא  שונות 
כפי  מיוחדים(  במקרים  בע"פ 

שאפרט בהמשך.
תוכן  להיות  אמור  מה   .2

הצוואה?
המצווה מפרט מי הם היורשים, 
או  )בפירוט  העיזבון  מהו 
כל  של  חלקו  מה  בכלליות(, 
יורש בעיזבון, ומתי היורש אמור 
כזו  הוראה  חלקו.  את  לקבל 
ופרטיבית",  א  "הוראה  נקראת 
ובאמצעות צו קיום צוואה )אליו 
ניתן  הבאה(  בכתבה  אתייחס 
לאכוף הוראה כזו. מאידך, ישנן 
הוראות שאינן ניתנות לאכיפה. 
בה  בצוואה  הוראה  לדוגמא, 
שמישהו  המצווה  מבקש 
הקטינים  בילדיו  יטפל  ספציפי 

לאחר מותו אינה ברת אכיפה.
לגבי  הגבלה  קיימת  האם   .3

מה ניתן להוריש לאחר?
פריט  כל  כמעט  לצוות  ניתן 
שאינם  לדברים  פרט  מוחשי, 

חוקיים או אינם מוסריים.
הצוואות  סוגי  הם  מה   .4

שהחוק מכיר בתקפן?
דרכים  בארבע  מכיר  החוק 

לעריכת צוואה:
ע"י  שנחתמה  בכתב  צוואה 
הנפוצה  הדרך  זוהי   – המצווה 

ביותר.
צוואה שנכתבה ונחתמה בכתב 

ידו של המצווה.
צוואה שנכתבה בפני רשות.

"שכיב  )צוואת  פה  בעל  צוואה 
מרע"(.

בחוק  הדרישות  הן  מה   .5
סוגי  ארבעת  של  לתקפותם 

הצוואות הנ"ל?
צוואה בכתב בפני שני עדים:

שני  בפני  המצווה  חתימת 
עדים

הצהרתו של המצווה לעדים כי 
זוהי צוואתו האחרונה, כי הבין 
את  עשה  וכי  משמעותה,  את 

הצוואה מרצונו החופשי
משני  אחד  כל  של  חתימתם 
בנוכחות  הצוואה  על  העדים 

המצווה, ובנוכחות העד השני

בכתב - בכתב יד או בדפוס
תאריך

בגירים  להיות  חייבים  העדים 
)מעל גיל 18(

אסור שהעדים יהיו פסולי דין
אסור שהעדים יהיו בין הנהנים 

העתידיים מן הצוואה
צוואה שנכתבה בכתב יד של 

המצווה:
תאריך

חתימה
בפני  שנכתבה  צוואה   

רשות:
נוטריון,  שופט,  כוללת  "רשות" 

רשם או בית דין דתי
ניתן לערוך צוואה כזו בע"פ או 

בכתב
או  המצווה  בחתימת  צורך  אין 

הרשות
צוואה בעל פה:

 נערכת ע"י אדם שנוטה למות 
למות  נוטה  שהוא  חושב  או 

בעתיד הקרוב
ניתן לצוות בפני שני עדים )אם 
את  הכתב  על  מעלים  העדים 
דברי המצווה - עליהם לחתום 

על מה שכתבו(
6. מי רשאי לערוך צוואה ומי 

לא?
לערוך  יכול  אחד  כל  בעצם 
צוואה, מלבד במקרים הבאים:

קטין  ע"י  שנערכה  צוואה 
)מתחת לגיל 13( אין לה תוקף 
אבל,   .18 גיל  לפני  נפטר  אם 
אם ערך את הצוואה כשהיה בין 
הגילאים 13-18 ונפטר כשהיה 
מעל גיל 18, תקפה של הצוואה 

יוכר ברוב המקרים.
אדם  ע"י  שנערכה  צוואה 
תוקף  אין  דין,  פסול  שהוכרז 
מי  הוא  דין"  "פסול  לצוואתו. 
עליו  הכריז  המשפט  שבית 
או  נפשי,  ליקוי  אצלו  קיים  כי 
נפשית  ממחלה  שסובל  מי 
הגורמת לכך שאינו יכול לנהל 

בעצמו את ענייניו.
 - כשהמצווה  שנערכה  צוואה 
מכל סיבה שהיא - אינו מסוגל 
להבחין שהוא ערך צוואה, אינו 
אינו  וגם  רכושו,  למצב  מודע 
מודע לכך שהוא ערך צוואה ו/

או להשלכותיה.
כשהמצווה  שנערכה  צוואה 
בדרך  מושפע  מאוים,  היה 
לתרמית.  קרבן  או  הוגנת,  לא 
כזו,  צוואה  נערכה  אכן  אם 
קיומה  את  למנוע  לנסות  ניתן 
התנגדות  הגשת  באמצעות 

לבית המשפט.

במיוחד  מומלץ,  מקרה  בכל 
במקרים מורכבים, להתייעץ עם 

עורך דין המתמצא בתחום זה.
כשהצוואה  קורה  מה   .7
מתבטלת כי היא אינה תקפה 
המנויות  הסיבות  אחת  עקב 

לעיל?
בהנחה שהצוואה מתבטלת, יש 
לבדוק אם יש צוואה קודמת. אם 
מוודא  קודמת,  צוואה  נמצאה 
אותה  שלגבי  המשפט  בית 
צוואה לא קיימות אחת או יותר 
לעיל.  הרשומות  ההגבלות  מן 
אינן  הנ"ל  ההגבלות  אכן  אם 

קיימות, אזי ניתן לקיים אותה.
צוואה הדדית – מה היא?

צוואה  היא  הדדית  צוואה 
זוג  בני  לשני  משותפת  אחת 
הדדיות  הוראות  נקבעות  בה 
בן  רכושם.  חלוקת  לגבי  זהות 
את  יורש  בחיים  שנשאר  הזוג 
הזכויות כמפורט בצוואה, אבל 
הלאה  להוריש  זכות  לו  אין 
בצוואה  שנכללו  הדברים  את 

ההדדית.
להתייחס  מתכוון  לא  אני 
כי  הדדית,  לצוואה  בפרוטרוט 
משפטיות  בעיות  מעלה  היא 
הפסיקה  מכך  וכתוצאה  רבות, 
למשל,  מסובכת.  מאד  בנושא 
נניח שאחד מבני הזוג נפטר, לא 
עלינו, בגיל צעיר, ולאחר מכן, זה 
שנשאר בחיים מתחתן ומתחיל 
חיים חדשים. במקרה כזה עולה 
הזוג  לבן  מותר  האם  השאלה 
צוואה  לערוך  בחיים  שנשאר 
הצוואה  את  שסותרת  חדשה 
ההדדית. לפני כמה שנים תיקן 
שניתן  כך  החוק  את  המחוקק 
לבטל את הצוואה ההדדית אם 

מתקיימים תנאים מסוימים.
ממליץ  לא  אישי  באופן  אני 
לדעתי,  הדדית.  צוואה  לערוך 
ניתן להשיג את מטרות הצוואה 
שתי  עריכת  ידי  על  ההדדית 
לאישה  אחת  זהות,  צוואות 
ואחת לבעל, כששתיהן קובעות 
שבן הזוג הנותר בחיים יירש את 
מלוא רכושו של בן הזוג. שיטה 

זו מונעת תסבוכות רבות.
במה  לדון  סיימנו  זו  בנקודה 
בחייו  לעשות  יכול  שהמצווה 
אכן  שיורשיו  להבטיח  כדי 
הבאה  בכתבה  מרכושו.  ייהנו 
שקורים  לתהליכים  נתייחס 
 – לעולמו  הולך  שאדם  לאחר 
אם  ובין  צוואה  השאיר  אם  בין 
לא - והגיע הזמן לברך "הטוב 

והמטיב".

עבריים, דברו 
עברית

שמעתם על 
תוכניתו החדשה 
של שר החינוך?

 תמר קירשנבוים

סער ש גדעון  החינוך,  ר 
החליט להפוך את השפה 
המרכזי  לנושא  העברית 
החינוך  מערכת  של 
תשע"א.   - הבאה  הלימודים  בשנת 
סער  השר  הנחה  לזאת,  בהמשך 
לגבש  במשרדו  המקצועי  הדרג  את 
עבודה  תוכנית  הקרובים  בשבועות 
מפורטת בנושא, המותאמת לבתי הספר 
היסודיים וחטיבות הביניים. שר החינוך 
ובחברה  תרבות  גם  היא  שפה  כי  ציין, 
על  היום  מתבסס  השיח  הישראלית 
רבים,  לשון  שיבושי  דל,  מילים  אוצר 
ובכתב.  פה  בעל  בהתבטאות  קשיים 
בשפת  השליטה  כי  הוסיף,  סער  השר 
אם תורמת רבות להתפתחותם האישית 
של התלמידים, ומהווה תשתית הכרחית 
לתפקודו  האדם,  של  זהותו  להגדרת 
המטרות  לקהילה.  ולהשתייכותו 
שיפור  הן:  התוכנית  של  המרכזיות 
ובכתב,  פה  בעל  בשפה  המיומנויות 
טיפוח שפה תקנית, העלאת המודעות 
לשפה והעשרתה, שיפור תרבות הדיבור 
הלשונית  המורשת  עם  והדיון והיכרות 

של התרבות העברית ותולדותיה.
בתוכנית תיכלל תוכנית "מילה ברגע" 
וחטיבות  היסודיים  הספר  בתי  מורי   -
בכל  הלימודים  יום  את  יפתחו  הביניים 
מקצועות הלימוד בשיחה עם התלמידים 
במשך 5 דקות על מילה או שיבוש לשוני 
נפוץ מהשפה העברית. המילים תבחרנה 
על ידי מומחים לשפה העברית והדיון בהן 
ההגייה,  תקינות  שונים:  מהיבטים  יהיה 
הטייתה,  דרך  שלה,  התחבירי  ההקשר 
ייקשרו  כן,  כמו  וכדומה.  כתיבתה  דרך 
צירופים  לניבים,  המילה  את  המורים 
ופתגמים בהם היא כלולה. עיסוק בשפה 
והמיומנויות  ההישגים  לשיפור  לצורך 
חידונים,  באמצעות:  בתחום  ייעשה 
עיתון בית ספרי, עברות שמות ומונחים 
הישראלית  לשפה  שחדרו  לועזיים 
לשפה  הנוגעים  דגשים  שילוב  וכדומה. 
שגרתיות  פעילויות  במסגרת  העברית 
בבתי הספר, כגון: טיולים, הצגות, אירוח 

אנשי רוח ותרבות.
זהו להפעם - להתראות בעברית.

ליגלי
צוואה – כן או לא?

 כל מה שרציתם לדעת, כל השאלות - כתבה שנייה בסדרה



חיסונים כלבת יבוצעו בחשמונאים
ע"י וטרינר המועצה, ד"ר אפרים קרן

ביום שני יט' אייר )3 מאי, 2010( במזכירות הישוב, בשעה 17:00
החיסון והרישיון יינתנו רק כנגד הצגת אישור של תשלום האגרה 

למועצה, באמצעות בנק הדואר או בכרטיס אשראי )טל: 02-9977113(.
גובה האגרה לחיסון ורשיון; מעודכן מ-1.1.10

48 ש"ח כלבה מעוקרת:  136.50 ש"ח  כלב)ה(: 
68.00 ש"ח שבב:  68.00 ש"ח   שבב: 
₪ 116.00 סה"כ:  204.50 ש"ח  סה"כ: 

גובה האגרה לחיסון חתול/ חתולה 26.50 :ש"ח )מעוקרת : 13.00 ₪(
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1. תעריפי מים
לתוקף  נכנסו   2010 בינואר  מהאחד 

שינויים בתעריפי המים.
התעריפים הר"מ תקפים בין ינואר ליוני 

.2010
הנפשות  מספר  עפ"י  מחושב  החיוב 
כמתגוררות  עליהן  דיווחו  שהתושבים 

בדרך קבע באותו הנכס.
לחודש  למ"ק   ₪  4.614  – א'  תעריף 

כפול 2.5 קו"ב לנפש לחודש.
נוסף  תעריף ב' – 8.431 ₪ לכל קו"ב 

מעבר ל- 2.5 קוב לנפש.

2. רח' הכרמל – חד-סטרי

בסדרי  שינויים  חלו  ב-10.3.10  החל 
התנועה ברחובות הבאים:

הכרמל  לרח'  התבור  מרח'  הדרך  א'. 
רח'  מצומת  הפירוט:  חד-סטרית.  תהיה 
ועד  הכרמל  רח'  דרך  התבור/הארבל, 
לצומת הכרמל/הארבל, לפני מועדון נוער 
בו  שהתנועה  חד-סטרי,  לרח'  ייהפך   -

תהיה מדרום לצפון.
ב'. רחוב הכרמל, מצומת מועדון הנוער 
בין השעות 09.00  לכיכר הראשונה,  ועד 
חד-סטרית  תהיה  התנועה   ,07.00  –
מכיוון מועדון הנוער לכיכר. שילוט ותמרור 
בהתאם יותקנו בימים הקרובים. נא לשים 
בטיחותי  שהינו  בנושא  ולהקפיד  לב 

ממדרגה ראשונה.

3. מקום קבורה

אינפורמציה  להעביר  התבקשתי   -
בעניין זה והלוואי שלא נצטרך אותו. אנו 
תושבי  לכלל  בריאות  הרבה  מאחלים 

היישוב, אך אם נצטרך נדע כיצד לפעול.
- לאחר מו"מ הגענו להסכמה שמקום 
בבית  יהיה  היישוב  לתושבי  קבורה 

העלמין בחדיד.

יעשה  הקבורה  בתהליך  הטיפול   -
באחת מהאפשרויות הבאות:

 א. פנייה למזכירות הישוב שתטפל מול 
המועצה הדתית מטה בנימין.

ב. פנייה ישירה ליו"ר מועצה דתית מטה 
בנימין, מר נתן נתנזון בטלפונים:

משרד: 02-9977182
050-5536270 נייד: 

הודעה  להשאיר  יש  תשובה,  אין  אם   
. SMS קולית או לשלוח

דתית  המועצה  עם  שהטיפול  להדגיש 
העלמין  בית  שייך  )שלה  מודיעין  חבל 
מועצה  באמצעות  ורק  אך  נעשה  חדיד( 
דתית מטה בנימין ובשום מקרה לא באופן 

ישיר.

שינויים בהרכב הוועד

ועד  כחברת  צורפה  גלבנד  נאוה  גב' 
בליץ,  שמואל  מר  במקום  המקומי 

שהתפטר מחברותו.
אנו מאחלים לה הצלחה בתפקידה.

מועמדים לוועדות

ביטחון  בוועדות  שהיו  שינויים  לאור 
מתושבים  מבקשים  אנו  וספורט, 
המעונינים להצטרף לוועדות הנ"ל להגיש 

מועמדותם למזכירות היישוב בהקדם.

כלבים

לצערי, תופעת כלבים משוטטים וכלבים 
ומקום  פינה  בכל  צורכיהם  שעושים 

מתרחבת.
להיות  צריכים  כלבים  החוק  עפ"י 
את  להרים  צריך  הכלב  ובעל  קשורים, 
לפח  ולהשליכם  שקית  לתוך  הצרכים 

האשפה.
המועצה מתכוונת לאכוף נושא זה ביתר 

שאת. נא הקפידו למען ניקיון היישוב.

עוגת פרג-
תפוזית

חווי פלדמן ואילנה כץ - "תות מתוק"
החומרים:

• כוסות סוכר )כמעט שלוש כוסות( •2 3/4
• כוס שמן •3/4

• ביצים •2
• כפית תמצית וניל •1.5
• כוס רסק תפוחים •1/2

• כוסות קמח •3
• כפית אבקת אפיה •1.5

• כפית מלח •1/2
• כוס מיץ תפוזים •1.5

• כף פרג •2
לזיגוג

• כף אבקת סוכר •1
• כוס מיץ תפוזים •1/4

• כפית תמצית שקדים •1/4
אופן ההכנה

1. לחמם את התנור ל-375 מעלות פרנהייט 
)190 מעלות צלסיוס(.
2. לשמן תבנית קוגלהוף.

הסוכר,  את  לערבב  יש  המיקסר  3. בעזרת 
היטב.  הווניל  ותמצית  הביצים  השמן, 

להוסיף את רסק התפוחים.
4. בקערה נפרדת - לערבב את הקמח, אבקת 

האפייה והמלח.
5. להוסיף לסירוגין את החומרים היבשים עם 
מיץ התפוזים לתערובת הביצים )שלב 3(. 

להוסיף את הפרג.
המשומנת  לתבנית  העיסה  את  6. לשפוך 

ולאפות כשעה וחצי.
לה  לתת  יש  מוכנה,  שהעוגה  7. אחרי 
להתקרר מעט – כעשר דקות, ואז להוציא 
אותה מהתבנית, להפוך ולדקור בה חורים 

בעזרת שיפוד.
8. להכין את הזיגוג ולשפוך אותו מעל העוגה, 

לתת לו לחדור לתוך חורי השיפוד.
בתאבון ובהנאה!

משולחן המזכירות
מוטי רוזיליו, מזכיר היישוב



גליון יום העצמאות, תש"ע • 62 למדינת ישראל • 23 שנה לחשמונאים

15חדשמונאים • גליון 134 • ו' באייר תש"ע, 20.4.2010

ת ברכו
להולדת

לג'ודי סיימון ולאיליי סיימון, לרגל הולדת הנכדה 
לרבקה וחיים צינמן.

בת  הנכדה,  להולדת  שטיין,  ופיליפ  לג'ודי 
לציפורה.

לרבקה וחיים כהן, להולדת הנכדה, בת לנועה.
לג'ודי ופיל שטיין, להולדת הנכדה, בת לציפורה 

ומתן צדוק.
לרבקה וג'ון קוביין, להולדת הנכד, בן לבריטני 

וג'ו דייביס.
לרבקה וחיים כהן, להולדת הנכדה, בת לנועה 

ושי ָחָמִמי.
ללילך  בן  הנכד,  להולדת  אטנר,  ודוב  לנאווה 

ועופר נעמן.
בת  להולדת הנכדה,  תורג'מן,  ושמעון   לזהבה 

לרביטל והלל.
בת  הנכדה,  להולדת  פרנקל,  וסטיב  למינדי 

ליונית וישראל גריפלד.
לדוד ורחל מנור, להולדת הנכדה.

לשולמית ויניב ביטון,???
לאפרת  בן  הנכד,  להולדת  וולהיים  למשפחת 

פאר.
למשפחות מילוא וברונשטיין, להולדת הנכדה, 

בת לבתיה ונתי.
לטליה  בת  הנכדה,  להולדת  סנדרס,  למשפחת 

וג'ון יפרח.

למשפחת בונומו, להולדת הנכדה, בת לטלי.
למשפחת בונומו, להולדת הנכדה, בת ליונה.

למשפחת ליבוביץ, להולדת הנכדה.
למשפחת פאר, להולדת הנכדה.

למשפחת וינדיש, להולדת הנכד, בן לעידית.
למוטי  בת  הנכדה,  להולדת  חדד,  למשפחת 

ולגילי.
למירי ובני ג'קובס, להולדת הבת.

לרינה וצור שיץ, להולדת הבן - חנן יצחק.

לאירוסין
שחר  עם  מיכל  לאירוסי  גאמס,  והרבי  לאסתר 

דוידוויץ.
למשפחת רודיך, לאירוסי נעמי עם שנאור סגל.
למשפחת חדד, לאירוסי אופיר עם ליסה סיגל.

אביתר  לאירוסי  וינאי,  שטרית  למשפחות 
והילה.

לעדינה בלומברג שהתארסה עם אביב מליס.

לחתונה
לדוד  דנה  הבת  לחתונת  ניאזוב,  למשפחת 

פולטוב.
לחתונת  יפה,  ואליוט  ולאה  שולץ  ולוי  לסנדי 

אביטל לרפי יפה.
שוורץ,  ומורי  ודינה  הרטמן  ויצחק  לבריינה 

לחתונת יעל ונפתלי שוורץ.
פלח,  ומרדכי  ולגאולה  כהן  וחיים  לרבקה 

לחתונת איה ועודד.
לדבי וארני צוקר ולקים וסטיב אטינגר, לחתונת 

תמר וג'וש.
ליאיר  עדי  לחתונת  שרייבר,  ויוסף  לשירה 

אברדם.
למשפחת טרביץ, לחתונת מירב ליוני קרמר.

למשפחת וורקר, לחתונת ישי עם תמר.
לנוגה ונתן גמראן, לחתונתם.

בר/בת מצווה 
לאיתן טייטלר, לבר מצווה.
לדניאל הרמן, לבר מצווה.

לאיתן טייטלר, לבר מצווה.
לנפתלי פרייזלר, לבר מצווה.

לברק אליצור, לבר מצווה.
לזאב ג'יקובס, לבר מצווה.

לגבריאלה דרייליך, לבת מצווה.
לאלינה זייצ'ק, לבת מצווה.

לנעה אבינועם, לבת מצווה.
להילה חמיאל, לבת מצווה.
להדס הורוביץ, לבת מצווה.

לקשת גולדשמידט, לבת מצווה.
לשירה אוריה, לבת מצווה.

תנחומים
להרב איתמר ואלי אורבך, במות אמם.

לשלומית רודיך, במות אחיה.

לשמעון תורג'מן, במות אחיו.
ליצחק פוגל במות, אמו.

לאביגדור סטיבל, במות אמו.

!כל התשובות הן שמות של רחובות בחשמונאים. מלאו את התשבץ לפי הרמזים  
(הידיעה לפני כמה מהשמות" ה"שימן לב  ל)? מה קיבלתם  
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 שם נקבר משה רבנו .1
 הר ליד טבריה .2
 מאבני החושן וגם בן יפת .3
 10השמן של רמז  מספר  .4
 חברת כנסת רונית -יין .5
 הר בגליל התחתון .6
 הר של אליהו הנביא .7
 פצצה של פרי .8
 העיניים של המדינה .9

 4הפרי של רמז מספר  .01
 ?של אביב –ממנו בא היין  .11
 שהיו באופנת גן עדן העלים .21
 האבן הקשה ביותר בטבע .31
 פרי של כלת יהודה .41
 תבואה של ראש המוסד .51
 מקום של בית המקדש .61

כל הכבוד לישראל סמית וטלי זלצמן שמצאו 
. אורה ושמחה

כדי לקבל פרס שווה , גשו למשרד היישוב 
 ערך

ליהודית פרידמן ( כולו)שלחו את הפתרון 

judyfreedman@gmail.com 
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מועדים לשמחה לגאולה שלמה

יום העצמאות ה-62 למדינת ישראל
ועד מקומי                 חשמונאים                          

בס"ד                                                                                                                                                                   אייר תש"ע

ליל העצמאות, יום שני, ה' באייר )19.4(
19:35 תפילת ערבית חגיגית ברוב עם, 

לכל תושבי היישוב, במגרש הספורט

טקס יום העצמאות ה-62 
העלאת הדגל     20:15

דבר מורנו הרב אורבך שליט"א  
ברכות  

הקרנת סרטונים ב"כיכוב" ילדי הגנים  

20:45  הופעת הזמר שי גבסו
מופע הדגלנות    21:30

זיקוקין דינור   21:45
פתיחת "מדרחוב" הכרמל": דוכנים,    22.00

מופעי רחוב, ומצב רוח טוב  
פתיחת אוהל "יחד שבטי ישראל"  

תחילת ההרקדה במגרש   22:15

יום העצמאות, יום שלישי, ו' באייר )20.4(
תפילת שחרית חגיגית בכל בתי הכנסת ביישוב

בוקר עצמאות בבית כנסת הרימון – לכל הציבור
תפילת שחרית חגיגית   8:00

הרמת כוסית לכבוד יום העצמאות   9:00

שיעור מיוחד לחג 
מפי מורנו הרב איתמר אורבך )עד 10:00(


