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תוכן העניינים

עמודים  :2-3יצחק שטיינברג מסכם
שנה • הרב אורבך :על יראה ושמחה
• מכתב למערכת
עמודים  :4-5מה נשתנה בבית הספר
• פותחים שנת לימודים
עמודי ם  :6-7ראיון עם הרב פלטי ג�ר
נו ת • ישיבת נר תמיד וקהילת ח�ש
מונאים
עמודים  :8-9מועדון מפגשים • טיול
לראשל"צ • ורוממנו מכל לשון

עמודים  :10-11אור חדש על ציון •
טבלת שיעורים

עמודים  :12-13ליאור רגב נפרד •
פעילות בית חב"ד

עמודי ם  :14-15בריינה הרטמן מ�ס
כמת שנה • ועדת ספורט • איחולים
• תשבץ

א מקיים
פרוייקט תקשורת
העיתון הופק ,נערך והודפס
על-ידי מעריב ,המחלקה
להפקת עיתונים .טלפונים:
052-3112593 ,03-5632593

משלוח כתבות ,מכתבים
למערכת,
ברכות ופרסום
dov@gilor.com
פקס 976 1607-
עריכה :דב גילאור
חידון :יהודית פרידמן
גרפיקה לחלק מהמודעות:
רבקי גיטלר
פרסים :מזכירות היישוב

מסכמים שנה

עם סיום שנת תש"ע הנני מבקש לציין את הפעילויות המיוחדות שנעשו
על-ידי הוועד בשנה החולפת ,וזאת כמובן בנוסף לעבודה השוטפת
יצחק שטיינברג,
יו"ר ועד הישוב

פיתוח ובנייה
מעבר לעבודות הפיתוח והגינון
השוטף ,נבנו שני מוסדות חשור
בים ביותר ליישוב:
מקווה שולמית – בשעה טובה
נפתח המקווה לתפעול שוטף.
המקווה מכיל  2בורות טבילה ו6-
חדרי אמבטיה ונקרא על שם חבר
רתנו שולמית קירשנבאום ז"ל.
ספרייה – מעל סניף בני עקיבא
נבנתה ספרייה מרווחת שנפתחה
לאחרונה .בהזדמנות זו ,רוצפה
רחבת בני עקיבא באבנים משתר
לבות ,לרווחת החניכים.
כביש הטבעת הדרומי – המור
עצה בחרה קבלן אשר יתחיל את
עבודתו בתקופה הקרובה ,כך
שכל כביש הטבעת יכוסה באסר
פלט חדש.

ביטחון
בנוסף על הביטחון השוטף,
הושם דגש על ביטחון הפנים

כתובת האתר של היישוב
www.rammod.net
עיצוב וגרפיקה :בני בנגלס
דפוס :לוין אפשטיין ,מעריב
אין המערכת אחראית לתוכן
העיתון או
לתוכן המודעות .תוכן המאר
מרים באחריות הכותבים.
תוכן המודעות באחריות
המפרסמים

שעות פתיחת מקווה – שעון חורף
בשל הפעלת שעון החורף שונו שעות פתיחת המקווה.
ימים א' – ה' – בין השעות .21.30 – 19.00
יום ו'  -בתאום עם הבלנית.
מוצאי שבת – שעה אחרי צאת השבת ועד השעה .21.30
טלפון – מקווה08-9760123 :
בלנית  -גב' אילנית054-8456516 :

אילנה וינר ,העובדת סוציאלית של היישוב,
חזרה לעבודה ביישוב .ניתן לתאם מראש בטלפון052-5666281 :

יו"ר הוועד ,יצחק שטיינברג
בתוך היישוב .במסגרת זו מתר
קיים סיור לילי בתוך היישוב ,וזאת
בנוסף לסיור הנערך סביבו.
אנו שמחים להודיע שבשנה
זו לא אירעה כל פריצה וגם רמת
הוונדליזם ירדה באופן משמעותי.

תרבות
בנוסף לאירועים השוטפים ,ערר
כנו השנה את צעדת העדלאידע
שהתקיימה לאחר  18שנה ,וזאת
בהשתתפות כל המוסדות ביישוב
ובנוכחות מאות אנשים.
לקראת סוף השנה נערך אירוע
סיום של הקיץ שבמסגרתו התר
קיימו סדנאות ופעילויות לילדים
ולמבוגרים ,בהשתתפות המתור
פף אהר'לה קמינסקי .במסגרת
זו נערך אירוע חוצות יוצרים שבו
תושבי חשמונאים מכרו מפרי
עבודתם.

נוער
לאור הפעילות המבורכת בקרב
הנוער ,הוחלט בשיתוף המור
עצה על הקצאת חצי תקן נוסף
לקידום נוער מיוחד ,וזאת מעבר
לתקן רכז הנוער .בימים אלו פור
רסם מכרז שבמסגרתו ייבחרו רכז
נוער חדש וכן רכז לקידום הנוער
המיוחד בחצי משרה.
בהזדמנות זו הנני מבקש
להודות לרכז הנוער היוצא ליאור
רגב ,על עבודתו המסורה ולקור
מונרית אביגל שפיגלמן על עבור
דתה ללא לאות.

מים
במסגרת המגמה לחיסכון
במים ,התקשרנו עם חברת "דור
רות" להחלפת כל שעוני המים
ביישוב ,כך שניתן יהיה לבצע
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קריאה מרחוק של המונים ,וכן
בקרה בזמן אמת על שימוש
חורג כתוצאה מנזילות וכו' .אין
ספק שפעילות זו תתרום לחיסכון
במים לפרט ולכלל.
הנני מבקש להודות לכל חברי
הוועד ולעובדי המזכירות בראר
שות המזכיר ,לרכזת הקהילה
ולכל עובדי היישוב על עבודתם
המסורה במהלך כל השנה.
שנה טובה ,כתיבה וחתימה
טובה.

מכתב
למערכת
לקשורים בדבר שלום
וברכה .הייתי חייבת
לנצל את במת עיתון
היישוב בכדי להביע את
הערכתי ותודתי על המ־
קווה החדש .לא עקבתי
אחר ההתקדמות יותר
מדי ,ואינני יודעת בדיוק
למי לפנות ,אך תודה מכל
הלב לכל מי שנטל חלק,
בין בכסף ,בין במחש־
בה ובין בביצוע .האמינו
לי ,זה היה שווה הכל:
מקווה שולמית כה נקי,
חדש ומושקע עד לפרטים
האחרונים .נעים וקל
להגיע ,לחנות ולהשתמש.
הכל נעשה בצניעות ובה־
תחשבות הראויה למקום
מצווה וקדושה.
לאלו מאיתנו שהיו צרי־
כות ללכת לגני מודיעין
בערבי שבת וחג ,לבד
בחושך ,זוהי מתנה מבו־
רכת ביותר .הבלנית
מקסימה ועוזרת בכבוד
והמקום מזמין ,שקט
ורגוע .שוב  -תודה מכל
הלב מנשות חשמונאים.
בזכותכן אנו שומרות על
המצווה של טהרת המ־
שפחה במקום כה נעים.
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"ולישרי לב שמחה"
ימי הדין מעוררים אותנו לזרז ,לחדד ולהחיש את מהלך התשובה ולכן ככל שהימים יותר נוראים כך
הם יותר משמחים
הרב איתמר אורבך

ר

אש השנה ויום הכיר
פורים הם ימי דין .ימים
בהם דן הקב"ה את
בריותיו לחיים או חליר
לה למיתה ,לשובע או חס ושר
לום לרזון .לכן הם ימים נוראים,
שכן כאשר אדם עומד לדין בער
בור דבר פעוט הוא שרוי בלחץ,
קל וחומר כאשר מדובר בדיני
נפשות .אולם ההלכה והמסור
רת היהודית קבעו יחס מורכב
לימים אלו" .לא היו ימים טובים
לישראל כמו יום הכיפורים וטו
באב"  -לשון המשנה
בתענית.
אם כן,
בלשון
ח כ ר
מים יום
הכיר
פורים
נקרא
י ו ם
טוב.
הגמרא
מ ס ר
בירה
שהוא
יום של
סליחה
וכפר
רה – זו
הסיבה
שהוא
נחשב
יום טוב.
בספר
נחמיה
מסופר
שגדור
לי העם
 ובהםעזרא ונחמיה -
כינסו את העם בירושלים באחד
לחודש השביעי (דהיינו בראש
השנה) וקראו לפניהם מתוך
ספר התורה .כאשר העם שמע
את התוכחות והעונשים הכתור
בים בתורה ,פרצו כולם בבכי.

אמרו להם עזרא ונחמיה "אל
תבכו היום" .אסור לבכות בראש
השנה שכן הוא יום קדוש.
הוסיפו ואמרו "כי חדות ה' היא
מעוזכם" .צוו אותם לשמח ביום
הקדוש בראש השנה.

על יראה ושמחה
הרמב"ם ,בהלכות חנכה
בפרק העוסק באמירת "הלל",
הגדיר את ראש השנה ויום
הכיפורים כימים שאיון אומרים
בהם הלל משום שהם ימים של
יראה שאין בהם שמחה יתיר
רה .הרמב"ם טוען כי כדי לומר
הלל יש צורך בשר
מחה יתרה ,שמחה
גדולה מאוד .לכן
אין אומרים הלל
בראש השנה ויום
הכיפורים.
אולם ,מדבר
רי הרמב"ם
עולה שהם
ימי שמחה,
אך לא שמחה
יתירה.
כאן המר
קום לשאול
מהו פשר
השמחה
בימי הדין?
לקראת
הימים הנור
ראים ובר
מהלכם אנו
מרבים לער
סוק בענייני
התשובה.
אין דבר יותר
נפלא ומר
שמח מאשר
התשובה.
התשובה מעמיר
דה את האדם נוכח חטאו,
אולם בעיקר היא מדביקה
אותו לבוראו .ככל שהחטא
חמור יותר בעיני החוטא יש
כאן הוכחה וברור לעומק
היחסים בינו לרבש"ע .רק

אדם שקשור לה' עצוב וכואב
את נפילתו .וכמובן שאין שמחה
גדולה אמיתית ועמוקה מאשר
להיות קשורים ודבוקים בה'.
ימי הדין מעוררים אותנו לזרז,
לחדד ולהחיש את מהלך התר
שובה ולכן ככל שהימים יותר
נוראים כך הם יותר משמחים.
אפשר להמשיל זאת לתזמורת
מצוינת שמסדרת וקובעת לנו את
קצב הריקוד והשמחה .וכן כתוב
במדרש אליהו רבא "יראתי מתוך
שמחתי ושמחתי מתוך יראתי".
כדי להיות ירא שמים באמת
צריך להיות שמח .וככל שהר
שמחה גדלה כך היראה מתפר
תחת ועולה .עדיין ,אם יש בנו
יתרון ותוספת של חרדה בימי
הדין שגורמים לנו חולשה בכור
חות חיים מסוימים ,באים ימי חג

הסוכות שבהם נאמר "ושמחת
בחגך" ,משקמים ומקוממים את
אותם כוחות שבימים הנוראים
נחלשו על ידי העיסוק המרוכז
בתשובה ,בתיקון ובמירוק הסיר
בוכים והמשברים.
באים ימי חג הסוכות ופועלים
על כל חלקי חיינו לרומם אותנו
לשמחה יתירה בשלמות ההלל
ובגודל השמחה .כפי שביר
טאו זאת חכמים :מי שלא ראה
שמחת בית השואבה לא ראה
שמחה גדולה מימיו.
נזכה כולנו יחד במהרה לשנה
טובה ומתוקה.
ויתקיים בנו "בחצוצרות וקול
שופר הריעו לפני המלך ה'",
"וכפר הכהן אשר ימשח אתו",
"ושאבתם מים בששון ממעייני
הישועה".
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תלמידים בעת פתיחת בית הספר

מה נשתנה?

דוד אביטל ,מנהל בית הספר ,מונה את התוכניות ,הפרויקטים והשיפורים שנעשו בבית הספר
דוד אביטל

ל

אחר מאמצים של מספר שנים
זכינו בתקציב שיפוץ (בתוך
המבנה) מטעם משרד החינוך.
אני בטוח שהילדים ירגישו
בהבדלים וייהנו יותר בזמן שהותם בבית
הספר.זוהי אף ההזדמנות להודות למספר
גורמים חשובים:
למועצה/מחלקת חינוך  -על ששמו
אותנו בראש סדר העדיפויות בשיפוצי
מבנים ,וכן לאיתי  -הפרוייקטור המלווה
מטעם מח' הנדסה של המועצה.
לחברה לפיתוח ,לסמנכ"ל אלדד ,למר
פקח בשטח מאיר דמארי ולקבלן הביצוע
אייל.
להנהגות ההורים  -שלאורך כל השנים

ניסו ודחפו למימוש השינוי.
לוועד הישוב בכלל ולוועדת חינוך
בפרט ,שמלווים אותנו ומסייעים לנו.
לשלומי ,מנהלן בית הספר שמנצח על
כל העבודות.
תודה ענקית בשם תלמידי בית הספר.

•

השנה קלטנו תלמידים לכיתות א',
ילדים שעלו לארץ מאתיופיה וגרים במרכז
הקליטה במבשרת ציון .לפי המלצת הפיר
קוח ,הם ברמה טובה ולכן הוחלט לשלבם
בכיתות רגילות  -מה גם שילדים אלו הם
בוגרי גני ילדים ולמדו במבשרת.
"משננים"  -תכנית תורנית ניסויית
שנפעיל השנה בכיתות ג'.
פרויקטים לימודיים לתלמידים מ�צ
טיינים יימשכו ויורחבו השנה בתחום המר

•
•

דעים ,מתמטיקה ,מחשבים.
על פי החלטת הנהגת ההורים ,יושם
דגש על הצד האסתטי בקישוט המסדרור
נות והכיתות.
פרויקט עתי"ד ימשיך לפעול בבית
הספר זו השנה השלישית ברציפות.
ישנן תוכניות נוספות ,אך עד שלא
יאושרו ויתוקצבו אין טעם לפרסמן.
צוות בית הספר מאחל לכל תלמידנו
בהצלחה ,ובאופן מיוחד לתלמידים החר
דשים שעלו לכיתה א' .ברכת הדרך שלור
חה גם לתלמידנו שעולים לכתה ז'  -עלו
והצליחו.
שנה טובה לכל בית חשמונאים.

•
•
•

מאחלים :צוות בית הספר
וההנהלה.
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מהנעשה בהנהגת ההורים
הבית-ספרית

על אתר בית הספר ,על חוגים תורניים ,על שעות לעולים ותיקים וחדשים ,על בחירת שם
חדש ושאר סוגיות הקשורות לפתיחת שנת הלימודים
יונינה סימון

ב

עזרת ה' פתחנו
את השנה החד־
שה בבית ספר
משופץ ואס־
תטי .רואים את השינוי וכן
מרגישים אותו .תודה לכל
מי שטרח ודאג למימוש
החזון .בסיום השנה שע־
ברה סגרנו מספר נושאים
חשובים ,אך נותרו מספר
"תיקים פתוחים" אשר
איתם התחלנו שנת לימו־
דים זו:
 פרויקטים שיושמובהצלחה  -כגון הזמריה,
תכנית התנדבות ,אסיפת
מזון לנזקקים ,פרויקטים
של חנוכה ופורים  -ברור
לכולנו שהילדים מקבלים
מהם המון ,אך מה עם
להמשיך ועל מה לוותר?
מה לשנות ומה לחדש?
 עבודה עם בית הספר:עד כמה ליזום ומתי להר־
פות? האם דברים ימשיכו
גם מבלי שנדחוף אותם?
האם מספיק מה שהילדים
מקבלים מבית הספר וע־
לינו רק לתמוך כשנתב־
קש?
 תקנון בית הספר:הגיע הזמן לעבור עליו
בעין ביקורתית ולהתאימו
לימים אלו .טלפונים
ניידים ,נגני מוזיקה ,אורך
שרוול וסוג נעליים ,איחורים,
תלבושת אחידה ...אם ישנם
כללים חדשים ,צריך לדאוג
שהם יהיו מוגדרים וכתובים
באופן ברור לכולם.
 -אנו ממשיכים ללחוץ על

הגורמים השונים כדי שתוס־
פת הכיתה שהובטחה וחדר
כינוס תלמידים אכן ייבנו.
מסתבר שלא פשוט לעבור

בשפה ,ותוספת שעות לעו־
לים החדשים כדי שלא יפלו
באותו פח .במיוחד כי בשנה
זו שר החינוך שם דגש על

מדיבורים למעשה...
 קיים תסכול רב בשלחוסר היענות מטעם משרד
החינוך והמועצה לגבי מח־
סור של שעות לעולים ותי־
קים אשר עדיין לא שולטים

נושא השפה .עדיין עובדים
על זה ונקווה לטובה.
 אתר ביה"ס :השקיעו בורבות ותלמידים רבים מש־
תמשים בו .איך לעודד יותר
משפחות לעשות בו שימוש?

האם נכון להשתמש בו ככלי
ללמידה גם אם יש הורים
שמתנגדים לכך מבחינה
עקרונית? האם קיים מספיק
פיקוח בכל מה שקורה
בפורומים? האם כדאי
להגביל הכנסת מידע
על-ידי הילדים?
 ב"ה ועדת חוגיםתורניים הצליחה ובג־
דול לחדש שוב מסורת
כה חשובה זו ביישוב.
אנא עודדו את ילדכם
לבוא .הם ייהנו וילמדו
רבות .יישר כח לשרון
גרוסקין ,אורנה אורבך
וליסה זייצ'יק.
 ב"ה מיד אחרי סו־כות יתחיל התל"ן לפ־
עול שוב בביה"ס ,בה־
רכב אחר אך עם תוכן
וצוות ברמה גבוהה.
 יצאנו במבצע "שםלממ"ד רמ"ם" ואנו
מצפים מאוד להצעות
שיגישו התלמידים!
הגיע הזמן שלבית
הספר שלנו יהיה שם,
והילדים יבחרו אותו.
אנו מקווים לערוך את
חנוכת הבית בחנוכה,
בבית ספר המשופץ
עם השם החדש.
 אנו מחפשים פניםחדשות ,קולות שטרם
שמענו ,חשיבה מז־
ווית אחרת ...בקיצור,
ההנהגה רוצה אתכם .הפסי־
קו עם התירוצים ובואו להיות
חלק מעשיה משמעותית ומ־
ספקת.
בברכת שנה טובה לנו
ולכל עם ישראל!

5

6

חדשמונאים • גליון  • 134י"ד בתשרי תשע"א22.9.2010 ,

קהילת חשמונאים
והישיבה אחת היא
ישיבת נר תמיד ,ראש הישיבה הרב פלטי גרנות,
צוות המינהלה ,המחנכים ,המורים וחברי העמותה
מאחלים לתושבי היישוב שנה טובה ,כתיבה
וחתימה טובה
קהילת חשמונאים והישיבה
אחת היא .להוי ידוע כי בקהילתינו
מספר לא מבוטל של משפחות
אשר ידן אינה משגת בכדי לממן
את חינוך ילדיהם בישיבה ,חיר
נוך איכותי ,חינוך לאהבת התורה,
העם והארץ .אנו זקוקים מאוד
לעזרתכם במימון מלגות שכר ליר
מוד למשפחות אלו ,המתגוררות
בינינו ,והמעוניינות לתת לילדיהן
חינוך ברוח ישיבת נר תמיד.
אנא ,עזרו לנו במימון מלגת שכר
לימוד מלאה או חלקית בבחינת
החזקת והצמחת בני תורה (מלגה
מלאה לכיתות ז'-ח'  7,000ש"ח
לשנה; לכיתות ט'-יב' 11,800
ש"ח לשנה).
בנוסף ,ישנן אפשרויות רבות להר
קדיש ולתרום לצמיחת הישיבה:
•הקדשות בבית המדרש – ארון
קודש ,בימה ,עמוד לחזן ,ספר
רייה תורנית ועוד.
•הקדשות לתחומי לימוד

מיוחדים – ציוד למעבדה פיר
זיקלית ,העשרת הספריה
העיונית ,מתקנים לחינוך גופני
ועוד.
•הקדשות של שיעורי לימוד
תורה לשמה שמעבר לשעות
הלימודים –
• ערבי אבות ובנים או שיעור
רי תורה בערב (תרומה 1,000
ש"ח)
•הקדשה של שיעור לימוד תורה
לפני ואחרי תפילת שחרית
(תרומה  500ש"ח)
תודה מראש על השותפות.
יחד נצמיח דור של בנים עובדי
ה' ואוהבי העם והארץ.
למידע נוסף ,נא לפנות לרב
ראובן איתן ,פיתוח משאבים:
reuven.randy@gmail.com
054-5337111
או לערן סלם ,מנהל אדמיניסר
טרטיבי salemeran@neto.net.il
08-9767182

ישיבת נר תמיד  ñמכרז תבשילים שמחת תורה

גם השנה היו שותפים
למפעל קהילתי המשלב
ניחוחות קולינאריים ותרומה לקהילה.
אז איך זה עובד?
בקצרה :הופצו בדואר רשימות תבשילים שתושבים תרמו ומתקיים מכרז כאשר כל
המרבה במחיר הרי זה משובח .המחיר הגבוה שיוצע יזכה בתבשיל .את התבשילים
ניתן לקבל בערב שמחת תורה.
במידה שיישארו תבשילים שלא נמכרו במכרז  ñיתקיים מכרז שני ביום ראשון ושני
של חול המועד סוכות )יום שישי ומוצאי שבת(.
מידע מפורט  ñבחוברת שנשלחה לתיבות הדואר ובאתר היישובי.

כל ההכנסות מופנות לקרן מלגות שכר לימוד בישיבת נר תמיד
לתלמידים תושבי היישוב.
קצת היסטוריה
בשנת  2004החל לפעול הפרויקט ,כאשר באותה שנה נאספו תרומות של  13,000ש"ח.
בכל שנה ושנה אנחנו מצליחים לגייס יותר ויותר תרומות.
בשנה שעברה נאספו כ 29,000-ש"ח.
על פי המסורת חייבים לעבור השנה את קו ה 30,000-ש"ח.
אז קדימה להסתער!!! אכלתם ,נהניתם ,תרמתם.

Hashmonaim and the Yeshiva are Partners
Yeshivat Ner Tamid’s Rosh HaYeshiva, Rav Palti
Granot, our administration, educational staff and
the Amuta wish a healthy and happy New Year to
everyone in Hashmonaim.
ment and materials: physics
lab equipment, library books,
physical fitness equipment,
etc
¨ Sponsorship of extra-curricular Torah L’Shma projects
in addition to our yeshiva’s
regular Torah studies, in celebration of a birthday, in commemoration of a yahrzeit or in
honor of any occasion:
° Dedication of “Fathers and
Sons Night” or Evening Torah
Shiurim
)(1000 NIS donation
° Sponsorship of Daily, Early
Morning Seder (before and af)ter Shacharit
)(500 NIS gift
And many other opportunities… We appreciate your
partnership. Chag HaSukkot
!Sameyach
For more information, please
contact Rabbi Reuven Eaton,
Director of Development, at
reuven.randy@gmail.com or
054-5337111 or Eran Salem,
Administrative Director at
Yeshivat Ner Tamid office, at
salemeran@neto.net.il or (08)9767182

In our community there are,
unfortunately, a substantial
number of families who experience daily financial duress
and are unable to afford the
full tuition at Ner Tamid for
their sons. Despite their desire
to provide a quality education,
fostering a love of Am Yisrael,
Eretz Yisrael and Torat Yisrael,
they are forced to turn to us for
scholarships. They are families
who live among us – families
like ours who seek to raise B’nai
Torah but need our assistance.
We appeal to you – please
help us assist these families.
A full high school scholarship
costs 11,800 NIS, while a 7th or
8th grade full scholarship costs
7,000 NIS. Donations covering
partial scholarships are also
deeply appreciated.
In addition, dedications and
sponsorships are available that
will help support our future development. Among them:
¨ Dedications in the Beit Midrash: Aharon Kodesh, Bima,
Torah library and more
¨ Additional dedications of
special educational equip-

בית מדרש וחונכות
בישיבת נר תמיד

"ותן בלבנו בינה...לשמוע ללמוד וללמד"...

הזדמנות ללימוד תורה ותרומה חינוכית.
השנה אנו פותחים בפרויקט חונכות בגמרא,
אנו מזמינים :הורים ,תושבי חשמונאים ,בחורי ישיבה ,סטודנטים,
וכל מי שנפשו חשקה בכך ,ליטול חלק בלימוד והוראת הגמרא
בקבוצות קטנות ( 3-5תלמידים) בבית המדרש של הישיבה.
הלימוד יערך פעמיים בשבוע (ימים א' ,ד'  8:30-11:00או חלק
משעות אלו)
•קיימת אפשרות לקבלת תשלום.
•קיימת אפשרות לשיעור למבוגרים.

לפרטים נא לפנות לרכז בית המדרש-
הרב רמי אלגרבלי08-9767182 ,050-6282186 :

בברכת שנה טובה צוות הישיבה
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"תחל שנה
וברכותיה"
בישיבת
נר תמיד
לרגל השנה החדשה ,ועימה שנת לימודים חדשה ,התכבדנו בראיון חגיגי
עם ראש ישיבת נר תמיד ביישוב ,הרב פלטי גרנות
הרב פלטי גרנות ,כיצד החלה
השנה מבחינתך?
"ב"ה פתחנו את שנת הלימודים בשמחה
ובמרץ רב .לשמחתנו ,כל תלמידי הישיבה
מכיתות ז'-יב' לומדים השנה בבניין הליר
מודים החדש .הבניין ב"ה הושלם ,הכיתות
ממוזגות ובעזרת סיוע ותרומות הצלחנו גם
לאבזר את חדר המחשבים ,הספרייה ומער
בדת הביולוגיה בציוד חדש .אמצעים אלו
הם כלים על מנת שנוכל לחנך וללמד בתר
נאים ראויים ובאווירה משפחתית  -שהיא
בעינינו הבסיס למוכנותם של התלמידים
והצוות להתקדם ולהתפתח .אנחנו מקווים
בע"ה ובעזרת משפחות ותרומות נוספות
שנוכל להמשיך ולפתח את הקיים ,ומר
תוך כך נעלה מחיל אל חיל בתורה ,ביראת
שמים ובחכמה".

האם תוכל להציג תוכנית ייחודית
שתתקיים בשנה הנוכחית?
"השנה הושם דגש מיוחד על מסלור
לי הלימוד וההעשרה במקצועות הקודש.
לפני שלוש שנים החלטנו ללמד גמרא
במסלולים ,כך שכל תלמיד יוכל ללמוד
במסלול מתאים וראוי למוטיבציה וליכור
לותיו האישיות .מספר שעות הקודש בשר
נים אלו לא שונה ,אלא התלמידים חולקו
באופן שמאפשר למידה ברמות שונות.
חשוב להדגיש שהקפדנו לשמור על כיתות
אם הטרוגניות ,והחלוקה למסלולים הייתה
מכוונת למטרת לימוד בלבד .בשנים אלו
למדנו על היתרונות והחסרונות של התור
כנית ,ובמהלך השנה שחלפה ,שנת תש"ע,
התחלנו להתכונן לתוכנית מסלולים קומה

ב' ,בה יושמו הלקחים ונוספו תכנים ושעות
כפי שאפרט בהמשך".

מהי המטרה בלמידה בצורה כזו?
"נקודות המוצא לכל תוכנית חינוכית
ולימודית בישיבה הינה קידום כל תלמיד
ממקומו ,על ידי חיזוק הקשר האישי ,וכן
הכרות מעמיקה איתו ,על מנת שהתוכנית
תהיה רלוונטית עבורו ככל האפשר ,ויחד
עם זאת  -תיקח אותו למקום הטוב ביותר
שהוא מסוגל וראוי להיות בו .הנחת יסוד זו
נכונה לעניות דעתי בכל זמן ומקום בו אנר
חנו רוצים לקדם בן ,לקדם תלמיד .בתוכר
נית המסלולים בגרסתה החדשה בשנה זו,
התבססנו על החלוקה של מסלולי הגמרא,
אולם השתדלנו לאפשר עד כמה שניתן ,גם
לתלמידים שאינם חזקים בגמרא ,להשתר
לב בשעות הנוספות .כאן המקום להעיר
שבישיבה נלמדים מסלולי הגמרא בשילוב
של שני מחזורים :ז'-ח' ,ט'-י' ,יא'-יב' .שיר
לוב זה תורם רבות ל'שבירת' המחיצות בין
המחזורים ולהבנה שאנחנו ישיבה אחת.
בשנה זו ,על בסיס מסלולי הגמרא ,נוספו
לכל קבוצת לימוד כשעה ביום לטובת הרר
חבה והעמקה של לימוד הגמרא ,וכן לטור
בת לימוד הלכה בעיון.
לימוד הגמרא בישיבה חולק לשניים :ליר
מוד בקיאות ולימוד עיון.
לימוד בקיאות – בו עוסקים בעיקר ברר
כישת היכולת ללימוד פשט הגמרא ,הבנת
השתלשלות העניינים והתמודדות עם
השפה והמבנים הייחודיים לה.
לימוד עיון – בו עוסקים בסוגיות מער
שיות ורלוונטיות לחיינו מבחינה הלכתית או

אמונית .בלימוד זה עוסקים בניתוח יסודי
של הגמרא על ידי העמקה בהבנת הראר
שונים ,האחרונים ופוסקי ההלכה.
מובן הדבר שישנו הבדל מהותי וכמותי
בין הכיתות השונות ,אך מפאת קוצר היריר
עה לא ארחיב בנושא".

האם ישנם חידושים נוספים
בתחום לימודי הקודש בישיבה?
"גם לימודי ההלכה שנוספו נעשים בשני
אופנים.
'חיים על פי ההלכה' – זו הכותרת שניתר
נה ללימוד הלכה ,בו אנחנו מתמקדים במר
ספר נושאים מצומצם ,משתדלים להקיף
אותם מבחינה אמונית ,הלכתית ומעשית,
ומקווים שיהיו בבחינת עובר לעשייתם.
הלכה בעיון – נלמדת גם על ידי הרב
שמעון בוחניק בכיתות ז'-י' .התלמידים
עוסקים בהלכות שבת ,בצורה מעמיקה
ויסודית ,מעיון בפסוקים ,גמרות ,ראשונים
ואחרונים ,עד לפסיקת ההלכה.
הלימודים הנ"ל מצטרפים כמובן לתוכר
נית הלימודים הרגילה ,לתוכניות המיוחדות
בתנ"ך מחשבת ישראל ועוד ,וכן לקבוצות
לימוד תורה לשמה ,אחרי תפילת שחרית,
במהלך היום ובסיומו ,כפי שהיה בשנה
שחלפה.
כמו כן ,אני מזכיר ומזמין את הציבור כולו
ללימוד אבות ובנים מדי יום שני בשעה
 20:00בבית המדרש .לימוד זה פשט צורה
ולבש אחרת בשנים האחרונות ,ובשנה זו
 כמו גם בשנה שחלפה -הלימוד הינואישי ,כל אב עם בנו יושבים ולומדים ,והרב
שלמה שוב נמצא ומסייע בעת הצורך".
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אור חדש על ציון תא

"מה הקשר בין תורה לאורה? נראה לומר שיש בכוחה של התורה ולימודה לעדן את האדם ולהאיר את האו
אנו רואים שגדולי תורה העוסקים ועמלים בתורה זוכים למאור פנים מיוחד"
הרב שמעון בוחניק,
ראש הכולל

מ

דברי הרמב"ם בהר
לכות מגילה וחנוכה
פרק ג' עולה שעיקר
הגזירות שגזרו היוונים
בתקופת בית שני היו " -ובטר
לו דתם ולא הניחו אותם לעסוק
בתורה ובמצות" .בדרך זו חשבו
לנתקם ממורשת אבותיהם ולהר
חליפה בתרבות יוון ,וכן אנו אומר
רים בהודאה על הניסים בחנוכה
"...כשעמדה מלכות יוון הרשעה
על עמך ישראל לשכחם תורתך
ולהעבירם מחוקי רצונך."...

הצלחתם של היוונים לא הייתה
מבוטלת ורבים מעם ישראל
התייוונו .אולם במודיעין הקדומה,
סמוך מאוד ליישוב חשמונאים,
קמו מתתיהו ובניו ובסייעתא דשר
מיא נלחמו ביוונים וגברו עליהם,
כשהסימן הבולט של הניצחון היה
מציאת פך שמן טהור במקדש
והנס שארע בו.
בעקבות זה תיקנו חז"ל את ימי
חג החנוכה ,בהם אנו מודים ומהר
ללים את ה' ,ומדליקים נרות בכל
לילה במקום בולט לפרסום הנס.
כאשר מביטים ומתבוננים בדר
ברים ,אפשר לראות קשר גומלין
מעניין בין התורה לאור .היוונים
רצו להשכיח מאיתנו את התורה,

עיקר הנס קשור לאור  -פך השמן
הטהור ששימש להדלקת המנור
רה ,וכן התוצאה :ימי חג החנוכה
שבמרכזם האור  -מצוות הדלקת
הנרות בכל לילה.
אכן ,במקורותינו במקרא ובמר
דרשי חז"ל אנו מוצאים קשר ישיר
בין תורה לאור במשלי פרק ו' כג' -
תֹורה אֹור וְ ֶד ֶרְך ַחּיִים
"ּכי נֵ ר ִמ ְצוָ ה וְ ָ
ִ
מּוסר" ובמסכת סוטה כא.
ּתֹוכחֹות ָ
ְ
"...את זו דרש רבי מנחם בר יוסי
(משלי ו') :כי נר מצוה ותורה אור
 תלה הכתוב את המצוה בנרואת התורה באור ,את המצוה בנר,
לומר לך :מה נר אינה מגינה אלא
לפי שעה ,אף מצוה אינה מגינה
אלא לפי שעה ,ואת התורה באור,

לומר לך :מה אור מגין לעולם,
אף תורה מגינה לעולם" .ובמסר
כת מגילה טז (אסתר ח') :ליהודים
היתה אורה ושמחה וששון ויקר,
אמר רב יהודה :אורה  -זו תורה,
וכן הוא אומר (משלי ו') כי נר מצוה
ותורה אור .גם בברכה השנייה
שלפני קריאת שמע של שחרית
אנו אמרים "והאר עינינו בתורתך
ודבק ליבנו במצוותך".
מה הקשר בין תורה לאורה?
נראה לומר שיש בכוחה של
התורה ולימודה לעדן את האדם
ולהאיר את האור הפנימי החבוי
בו ,על כן אנו רואים שגדולי תורה
העוסקים ועמלים בתורה זוכים
למאור פנים מיוחד ,ומשה רבנו

" ~ "~  ñ

בית מדרש )כולל( לבעלי בתים – חשמונאים ומודיעין
ע"ש הרב אברהם בן הרב מאיר ליברמן ז"ל ור' אברהם בן שמחה אלחרר ז"ל

טבלת שיעורים בכולל בעלי בתים חשמונאים  ñזמן חורף החל ר"ח
משעה8:40 :
עד שעה9:30 :
משעה9:40 :
עד שעה10:30 :

יום ראשון
�ו���� :ר� ���� �ו��.
�רב ����ר �ורבך
�ו���� :ו�ע �ו����.
�רב ���� �� �וב

משעה10:40 :
עד שעה11:30 :

�ו���� :ו�ו� ����ו�.
�רב ��עו� בו����

משעה11:40 :
עד שעה12:30 :
שעה 12:30

�ו����� :ו� �����.
ר' ����וב ������ו
תפילת מנחה

יום חמישי
יום רביעי
יום שלישי
יום שני
�ו���� :ר� ���� �ו��� .ו���� :ר� ���� �ו��� .ו���� :ר� ���� �ו��� .ו���� :ר� ���
�רב ����ר �
�רב ����ר �ורבך
�רב ����ר �ורבך
�רב ����ר �ורבך
�ו����� ���� :ר
�ו���� :ר �בר�� ���"ב� .ו��"�� :ך ��ו��.
�ו����� :ב� ��ר��.
���� ברור� ���ו
ר' ���� )�����( �ר��
�ר' �בר�� עבו��
�רב ���� �ר�ו�
�רב ��עו� בו���
�ו�� ���� :בר�ו� ע�ו�� :ו����� :ו� ב�
�ו�� :ר�"ף �ב� ����� .ו���� ����� :ר��.
��עור ���� ו���ו�.
�רב ��עו� בו����
��עור ���� ו���
�רב ��עו� בו����
�רב ��עו� בו����
�רב ��עו� בו���
�ו��� :ר�� �בו
�ו������ :ו� .���� ñ
�ו�� :ר�"ף �ב� ���ו�� .ו��� :ע��� �����.
�רב עוב��� ���
�רב בר� �ו�ב�
ר' ��עו� �ור�'��
�רב ����ו ���רר
תפילת מנחה

לימודי ערב
�ו���� :ר� ע�ו� ����ר��� .ו����� :ו� �����.
משעה20:00 :
עד שעה21:00 :
�רב ��עו� בו����
�רב ��עו� בו����

תפילת מנחה

תפילת מנחה

לימודי ערב
�ו��� :ב� ��' ����ו�� .ו��� :עור �����.
�רב ��עו� בו����
�רב ��עו� בו����

* הערה :יתכן מאוד שיהיה שינוי בלו"ז של שיעורו של ראש ישיבת "נר תמיד" הרב פלטי גרנות שליט"א.
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איר

ור הפנימי החבוי בו ,על כן
 אבי הנביאים שהוא גם ראשוראשון לקבלת התורה מה' יתבר
רך ומסירתה הלאה להמשך הדור
רות  -זכה לכך ש"קרן עור פניו".
אולם כוחה של התורה אינו רק
בהשפעת אורה על הפרט ,אלא
בכוחה להאיר על הכלל :משפחה,
קהילה ,ישוב ,עיר וכלל ישראל.
ב"ה בחודש אייר שנת ה-תש"ע
נפתח בבית הכנסת הספרדי המר
רכזי בית מדרש ,אשר פועל בכל
יום משעה  8:40עד  .12:30בית
המדרש זכה להסכמתו ותמיכתו
של המרא דאתרא הרב איתמר
אורבך שליט"א שהוא המאור הגר
דול של התורה ביישוב ,המושל
ומאיר ביום ובלילה .הייתי שמח

ח מרחשוון

יום שישי
�� �ו��� .ו��.���� :
�ורבך
�רב ����ר �ורבך
ר �ו"ע �ו��� ���� :ב� ע�ו� -
ו� �ו�ף�� .ר ����.
��
�רב ��עו� בו����
�ר ב��ב� :ו��� ���� :ב� ע�ו�:
���ו� ���עור.
�ו�.
�רב ��עו� בו����
��
וע.

י ערב

לומדים בכולל
אם היה מסכים גם לעמוד בראשו,
ולא מן הנמנע שברבות הימים,
כאשר בית המדרש יתבסס ויתר
רחב ,יוצע שוב למרא דאתרא
לעמוד בראשו ,דבר שבוודאי יביא
לתוספת אורה משמעותי להגדר
לת התורה והאדרתה.
בבית המדרש החדש מתכנסים
מדי יום ביומו בעלי בתים שזמנם
פנוי ,כל אחד לפי יכולתו וזמנו הפר
נוי ,ועוסקים בשמחה בתורה ודיר
בוק חברים ,בגיוון רב של מקצור
עותיה ,גמרא ,הלכה ,תנ"ך פרשת
שבוע ,תניא ומחשבת ישראל.
מנקודה זו אני פונה אל כל תור
שבי היישוב ללא יוצא מן הכלל,
אשר זמנם פנוי בחלק של היום,
לבוא ולהצטרף לחוג הלומדים
בכל התוכנית או בחלק ממנה,
על פי מערכת השעות המצורר
פת ,ולזכות בזה לתוספת אורה
אישי ולהוסיף ולהגדיל את האורה
והברכה לכל היישוב .מערכת
השעות בנויה כך שאדם יכול
להצטרף בקביעות בהתאם לזמנו
הפנוי לחלק מהשיעורים ,שהם
"חבילה עצמאית".
לתוספת אורה של תורה ביישוב
חשמונאים יש חשיבות רבה ,הן
בהקשר ההיסטורי  -שהרי מכאן
החל המרד ביוונים שניסו לכבות
את אור התורה ,ומכאן שב והאיר
אור התורה הזך והטהור על העור
לם  -והן בהווה ,שהרי בכוחה של

אני פונה אל כל תושבי
היישוב ללא יוצא
מן הכלל ,אשר זמנם
פנוי בחלק של היום,
לבוא ולהצטרף לחוג
הלומדים בכל התוכנית
או בחלק ממנה ,על
פי מערכת השעות
המצורפת ,ולזכות בזה
לתוספת אורה אישי
ולהוסיף ולהגדיל את
האורה והברכה לכל
היישוב .מערכת השעות
בנויה כך שאדם יכול
להצטרף בקביעות
בהתאם לזמנו הפנוי
לחלק מהשיעורים ,שהם
"חבילה עצמאית".

תורה להגן ולהמשיך על היישוב
שפע ברכה ,שמאורעות השנים
האחרונות מראה עד כמה היישוב
זקוק לה מאוד.
במסכת אבות מדמה התנא את
העיסוק בתורה לתקופת האירור
סים ,שבה בני הזוג המיועדים
להינשא נמצאים ברמת שיא של
חיזור הדדי " -תורה צוה לנו משה
מורשה קהלת יעקב ,אל תקרי
מורשה אלא מאורשה" .אנו מקר
ווים שבע"ה בזכות לימוד התורה,
נזכה שיתקיים בנו ובכל ישראל
מה שנאמר בנבואת הושע פרק
עֹולם וְ ֵא ַר ְׂש ִּתיְך
ב'" :וְ ֵא ַר ְׂש ִּתיְך ִלי ְל ָ
ּוב ַר ֲחר
ּוב ֶח ֶסד ְ
ּוב ִמ ְׁש ָּפט ְ
ִלי ְּב ֶצ ֶדק ְ
ִמים :וְ ֵא ַר ְׂש ִּתיְך ִלי ֶּב ֱאמּונָ ה וְ ַיָד ַע ְּת
ֶאת ה' :וְ ָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא ֶא ֱענֶ ה נְ ֻאם
ה' ֶא ֱענֶ ה ֶאת ַה ָּׁש ָמיִם וְ ֵהם ֲיַענּו ֶאת
ָה ָא ֶרץ :וְ ָה ָא ֶרץ ַּת ֲענֶ ה ֶאת ַה ָּדגָ ן וְ ֶאת
ַה ִּתירֹוׁש וְ ֶאת ַה ְּיִצ ָהר וְ ֵהם ֲיַענּו ֶאת
יִזְ ְר ֶעאלּ :וזְ ַר ְע ִּת ָיה ִּלי ָּב ָא ֶרץ וְ ִר ַח ְמר
ִּתי ֶאת ֹלא ֻר ָח ָמה וְ ָא ַמ ְר ִּתי ְלֹלא ַע ִּמי
ֹלקי"
ֹאמר ֱא ָ
ַע ִּמי ַא ָּתה וְ הּוא י ַ
לסיום " -כי נר מצווה ותורה
אור"  -יהי רצון מלפני שוכן מרור
מים ,שיביט על עסק התורה של
בניו ,המביע את האהבה הרבה
שרוחשים בניו אהוביו ל"חמדה
הגנוזה" שנתן לנו במעמד הר סיני
ויתמלא ברחמים וברצון להאיר
אור חדש על ציון ויחיש לנו קץ
הגאולה בביאת המשיח ובניין בית
המקדש.

9
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עבריים ,דברו עברית

ורוממנו מכל
לשון

באיזו שפה דיברו אדם וחוה? באיזו שפה
מדבר הקדוש ברוך הוא? תתפלאו ,אבל
לא באנגלית .במדור שלנו ,המדגיש
את מעלת השפה העברית ,נביא הפעם
ציטוטים מספר "הכוזרי" לרבי יהודה הלוי
תמר קירשנבוים

ב

דו שיח בין מלך הכוזרים לחבר ,מבקש
הכוזרי להבין במה ייחודית השפה העברית
משאר השפות .הנה חלק מתשובת החבר
(ה"חבר" בספר הוא רבי יהודה הלוי):
אמר החבר :העברית מצד עצמה היא האצילה בלר
שונות ,כידוע לנו מפי המסורת ולפי ההיגיון .על פי המר
סורת ,זאת היא הלשון אשר בה נגלה האלו-ה אל אדם
ואל חוה ובה דיברו השניים ביניהם .ראיה לדבר :השם
"אדם" נגזר מן השם "אדמה" והשם "אשה" מן "איש"
ו"חוה" מן "חי ,ו"קין" מ"קניתי" ו"נח" מן "ינחמנו" ועוד...
ומלבד זאת יש איתנו עדות התורה על כך וקבלת איש
מפי איש עד עבר ,כי עברית היתה לשונו של עבר ועל
שמו נקראה עברית ,כי הוא שמר עליה גם בדור הפלגה
ובלבול הלשונות...
אשר ליתרון הלשון העברית מצד ההיגיון ,הלא הוא
נדרש לעם ישראל אשר מצאה :בדיבור הנשגב  -ביחוד,
בהיות הנבואה נפוצה בקרב העם הזה ,עם זה אהב את
נאומי התוכחות ואת השירות והתהילות ,מלכיו היו משה
ויהושע ודוד ושלמה...
ראה איך נהגה התורה כאשר הוצרכה לשמות שאינם
שכיחים ,למשל בתיאור המשכן ,האפוד והחושן – איך
מצאה את הביטוי השלם ביותר .והוא הדין בשמות
האומות ובשמות מיני העופות ומיני האבנים .התבונן
עוד בשירי התהילים ,ובטענות איוב בהתווכחו עם חבר
ריו ובתוכחות ישעיהו ובנבואותיו וכן הלאה..
אחת המעלות של הלשון העברית היא מעלת הניר
קוד ,על כל הדיוק שבה ועל התועלות העולות בידנו
מן ההבחנה בין הקמץ לפתח ובין צירי לסגול ,בעזרתם
אנו מבדילים בין העבר לבין העתיד וכן בין פועל לתואר.
ולטעמים מעלות נוספות.
והנה ,מחבר החכמה הדקה הזאת הכניס בה סודות
הנעלמים מאיתנו והראתי לך רק מעט מן החכמה הדקה
הזאת...
הכוזרי מסכם :דברים שאמרת לי דים לעורר בי התפר
עלות מן הלשון שלכם.
(הכוזרי ,מאמר שני ס'ז)
אז מי שבאמת רוצה להתחבר לשפה הכי עתיקה,
נבואית ואלוקית והכי ..שלנו  ,כדאי לו לקרוא בספר
"הכוזרי" (מומלץ עם הילדים).
עד כאן להפעם ,שנה טובה ו"מעוברת",
ואפילו מצאתי רמז לשנה החדשה  -תשע"א:
תהא שנת עברית אמן!

לומדים בבית מפגשים

לציבור הרחב  -הינכם מוזמנים להצטרף אלינו ללימודים
מעשירים ומהנים .הלימודים ברובם ללא תשלום ונעשים
בהתנדבות ,אלא אם צוין אחרת
ציונה שרוני

ת

חילת הלימודים אי"ה ביום
שני כד' תשרי 4/10/2010
•המהרל מפראג – הרב
שמעון בוכניק .ימי שני
בשעה .8:10
•ספר שמואל ב'  -לימודי המשך עם
רפי חתוכה .ימי שני בשעה .9:00
•מדברים אנגלתית – עם ברברה ג�י
לאור .ימי שני בשעה .11:15
•חוג ציור  -עם מרים פרקש .ימי שני
בשעה .12:30
•משירי משוררים – עם טל שרת.
ימי שני בשעה  19:00לאחר תוכנית
שומרי משקל .הערה :בתשלום סמלי
במידה שיהיו מספיק נרשמות.
•לומדים אנגלתית  -עם מיכל שטי�נ
מיץ .ימי שלישי בשעה .18:00
•שעורים עם הרב פרידמן  -ימי
שלישי בשעה  .19:30נושא הלימוד
יינתן בהמשך.
•חוג שחמט  -עם רפי חתוכה .יום
ושעה ימסרו בהמשך.
•חוג מחשבים בישיבת "נר תמיד" -
עם דב גילאור .על יום ושעה נודיע
לנרשמים.
•קתדרה בימי רביעי מ 9:00-עד
 .12:30תשלום 450 :ש"ח כולל
סיורים .רישום במזכירות היישוב.
•הודעה חשובה :במוצאי שבת
קודש – פרשת "בראשית" כד' תשרי
תשע"א 2/10/2010 ,בשעה 20:00
תתקיים אי"ה הרצאה מלווה במצגת.
הנושא :חפירות ארכיאולוגיות בעמק
האלה .המרצה :רפי חתוכה.
בברכת שנה טובה לכל עובדי המזר
כירות ,לוועד היישובי ,חברי "בית מפגר
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שים" לתושבי היישוב ולכל עם ישראל.
ברכת שנה טובה מיוחדת שלוחה
להנהלה ,לחברי ומתפללי בית הכנסת
גלנולד על האכסניה הפתוחה עבורנו
מדי שבת בשבתו .בשם כל הרבנים,
המרצים והנשים המשתתפות בשיעור
רים.

קסם התיפוף

מופע לסיום הקיץ .מי שלא
היה  -הפסיד
אהר'לה קמינסקי ,מתופף בחסד
עליון ,בכלים שונים ומשונים .תוך זמן
קצר לימד ציבור שלם מהו קצב ,בזמן
קצר הקים מקהלת מתופפים יישובית רב
גילאית  -מילדי הגן עד סבים וסבתות -
שלא מביישת כל תזמורת אחרת .המר
תופפים הנעימו את הערב על פי ניצוחו
ושליטתו הרבה כמו במטה קסם .כמו כן,
היו דוכני מכירות ואוכל ,מאורגנים ומסור
דרים למופת ,במחירים סבירים שלא היו
מביישים כל יריד בעיר הגדולה.
היתה זו פעילות מהנה לילדים בגיר
לאים השונים ,וכולם ממש נהנו .כל
הכבוד לתושבים שהצביעו ברגליהם
ובאו.
לחברי "בית מפגשים" שהשתתפו
בהבאת מטעמים טעימים למכירה ,ולר
חברים עצמם ,שעמדו על רגליהם עד
שכילינו למכור הכל.
תודה לוועדת תרבות ,לאיציק ולר
ברינה ותודה ענקית לאיש שניצח על
המלאכה  -לא בשרביט מנצחים אלא
בפלאפון צמוד ,בנועם ובעשייה מרובה.
זהו כמובן יעקב בו דרור.
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מטיילים בראשון לציון

ללכת שבי אחריך,
ראשון לציון
רשמי טיול מפתיע אל ראשון לציון שונה ,מרגשת ולא מוכרת
ציונה שרוני

ש

וב אנו יוצאים
לטיול משותף,
והפעם בשעות
בין ערבים.
אף שהשעה הוקדמה,
התייצבה כל החבורה.
הודעה הועברה במייל ובסבב
טלפונים  -איש לא נעדר ולא
ביטל.
מורגלים
חיילים
כמו
ומאומנים לכל משימה
אחרי המפקד רפי  -כולנו
בשורה.
והפעם פנינו אל העיר ראשון
לציון הלא רחוקה.
מה נראה בראשון ,תמהה
חלק מן החבורה.
עוד בתים ,עוד שביל או אולי
עוד אנדרטה.
מה נראה בעיר שהיא רק בת
יותר ממאה ועשרים שנה.
ואני בלבי חשבתי :אטייל בה
ברחובותיה המוכרים לי זה שיר
שים שנה.
אתרפק על עברה ,רחובור
תיה הישנים ,חנויותיה ,ואף אגיע
לקיוסק המיתולוגי שבפינה ,בו
שתיתי גזוז מתוק וגלידה צבעונית

טעימה...
או אולי אל היקב בן מעל למאה
שנה.
אך לא! לא!
לאן רפי מוליך אותנו?
וכמו שתמיד אנו סומכים עליו ,גם
הפעם שתקנו.
אל מערב ראשון החדש והיפה שעין
לא שזפה מעולם.
פארקים וגנים ענקיים ,מטופחים
ויפים שלא נראו כמותם.
כל גן ויחודו שלו.
גן המנהיגים ובו פסלי מנהיגי
האומה .במרכזו לפיד ואמת מים
לאורכו.
יונים וציפורים ממי הגן את ציר
מאונן מרוות ,ושרות שיר הלל למנהיגי
האומה המתחדשת.
ובהמשך גן ערים תאומות לראשון
לציון ,שמניינן  ,13כמניין בני המצווה.
ובהמשך גן ענק ובו מפת העולם
ועליה חרוטים מספר היהודים שנספו
בשואה.
כל ארץ וארץ  -מקומה ומספר הנר
ספים בה שמנו כשישה מילון יהודים.
ומעל כולם אנדרטת התקומה עם
סמל המנורה ועליה חרוטים סמלים
מתולדות המדינה.
לא נפקד מקומו של שביל חסידי
העולם .קוביות אדומות ועליהן חרוט
מספר הנספים  -אנשים מכל ארץ

וארץ אשר בה הצילו יהודים.
צפינו גם באנדרטת רבין ז"ל ששאף
לשלום עם אויבנו .שבבוא הגואל יתר
קיים הפסוק בישעיהו "וכתתו חרבור
תיהם לאתם וחנינותיהם למזמרות".
ומשם לסינמה סיטי עם מיצג של
דינוזאורים ,חיות שונות בג'ונגל
וציידים לבושי פרוות.
גולת הכותרת היתה ביקור בשכור
נת האשלים  -שכונה חדשה עם פלג
מים מפכה לכל אורכה .בתים בנויים
באבני פסיפס כחולים ,אוויר צח של
מים וים ורוח נעימה נושבת בין בתיה
הגבוהים .וכן מזרקה שאינה מביישת
מזרקות אחרות בעולם .שפע מים
וניקיון  -ממש תענוג לעיניים .ומעל
הכל ,נערים ונערות וילדים בגילאים
שונים משחקים בין בתיה באין מפריע
ובהם התקיים הפסוק" :ורחובות העיר
ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחור
בותיה" (זכריה ח' ה').
אודה ולא אבוש :זו לי הפעם הראר
שונה שאני מבקרת במקום זה במר
ערב ראשון .אשמח לבקר גם בראשון
הישנה והאהובה ,עם העבר המרתק
שלה.
ולכל הקוראים ,אני ממליצה :רוצו
לשם .גם אם תצטרכו ללכת ברגל -
עשו זאת .מומלץ בחום .
תודה רפי ,על שהגשמת לי
חלום.

12
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סיכום ופרידה

"תודה רבה לתושבי חשמונאים ובעיקר לנוער היקר ,על ההזדמנות לעבוד איתכם,
להכיר אתכם וללמוד מכם" .רכז הנוער ליאור רגב מסכם תקופה
ליאור רגב

נ

וער יקר ,וכל תושבי חשמונאים,
אנו נמצאים בעיצומה של תקופת
החגים ,אחרי קיץ עמוס וארוך .ברוך
ה' שמחתי מאד לגלות שיתוף פעור
לה מצד הנוער ,ההורים וכל המערכות  -דבר
שהוביל לקיץ מלא בתכנים ובפעילות .תודה
רבה לכולם!
נסכם את הקיץ במילים קצרות :השנה
הייתה תכנית קיץ לבוגרי כיתות ז'-ח' ,שכללה
פעילות מגוונת ביישוב ומחוץ ליישוב ,טיולים,
אטרקציות ,למידה והתנדבות ,בהיקף מכובד
( 95משתתפים!) ובתדירות גבוהה.
זה המקום להודות לאברמי גרוס שריר
כז את התכנית ,ולמדריכים שליוו את התכר
נית לכל אורכה .השכבות הבוגרות יותר זכו
אף הן לפעילות ענפה  -ימי עבודה בגליל,
טיול ברמת הגולן ,קורס מד"א ועוד ,לעיתים
כפעילות שכבתית ולעיתים כמכלול של כל
הנוער .התחדשה הפעילות עם המשפחות
המאמצות ,וכל השכבות אף יצאו מהיישוב
עם המשפחות למקומות שונים (טיול בצפון,
חוף הים בראשון לציון ,נסיעה לתפילה ליד
הכותל ,ופעילות במודיעין) .את הקיץ חתמנו
בערב סיום מושקע שכלל ארוחת ערב ומופע

תיאטרון פלייבק באר שבע.
כידוע לרובכם ,בשבועות הקרובים אני
מסיים את תפקידי בתור רכז נוער ביישוב.
ברצוני להקדיש מספר מילים לפני סיום ,כדי
להודות לכמה אנשים שהשקיעו השנה רבות
בנוער היישוב ,ויש להם חלק נכבד בתכנון
ובביצוע של הדברים.
ראשית ,ברצוני להודות לחברי ועדת הנוער,
שמשקיעים מזמנם וממרצם בהתנדבות כדי
לקדם את נוער היישוב .תודה מיוחדת לאיל
ברייטברט ,יו"ר וועדת הנוער ,וכן לאלה היימן
שהייתה מלווה אישית שלי מטעם הוועדה .אין
מילים לתאר את הנתינה והמסירות שלכם.
תודה לאביגיל הקומונרית היוצאת ,על שיר
תוף הפעולה ,על האנרגיות והרעיונות הנהר
דרים .שתזכי ב"ה לשנים רבות של עשייה
ותרומה ,כפי שאת יודעת לעשות כל כך טוב.
בהצלחה למרים ,הקומונרית הנכנסת...
תודה גם לאפרת ,רכזת גרעין נחשון ,שצער
דה עם הגרעין בדרך ארוכה ומיוחדת ,שיש בה
גם כמות אך בעיקר איכות.
תודה רבה לבריינה הרטמן ,רכזת הקהילה,
שהעניקה תמיכה רבה ועצות טובות מניסיונה
העשיר .תודה למוטי רוזיליו ,מזכיר היישוב,
שתמיד נכון לרתום את כוחות היישוב לטור
בת הנוער .תודה גם לנאווה המזכירה ולנירה
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מהנח"ש ,ולר
שאר צוות המזר
כירות.
לא נשכח את אביחיל ,אב
הבית של מועדון הנוער ,שספג את כל הבלר
גאן ודאג תמיד לשמור על הבית של הנוער.
תודה רבה ,ובעיקר ברכת הצלחה בהמשך
הדרך ,נאחל למשפחות המאמצות  -לוינסון,
גרוס ,שטרית ושוסטר.
זה המקום גם להכיר תודה ולפרסם את
ההשקעה הגדולה של המתנ"ס ,באמצעות
יחידת הנוער והיחידה לקידום נוער.
ולסיום ,תודה רבה לתושבי חשמונאים
ובעיקר לנוער היקר ,על ההזדמנות לעבוד
איתכם ,להכיר אתכם וללמוד מכם .תודה על
המילים הטובות וגם על הביקורת שנאמרה
ברוח טובה ומתוך רצון לשפר .תודה רבה!
נוער חשמונאים! נהניתי מאוד מהשנה
האחרונה .המפגש עם כוחות החיים התור
ססים שלכם היה מרענן מאוד עבורי .לכו עם
הכוחות האלה והאירו את העולם .בונים כאן
עליכם!
שתהיה לכולנו שנה טובה של יצירה ,התר
קדמות ועלייה.
הערה לסיום :משפחתי ואני ממשיכים לגור
בחשמונאים  -זמינים לכל פניה...
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מי שלא ראה שמחת בית השואבה...
על פעילות בית חב"ד חשמונאים בחודשי הקיץ והחגים הבעל"ט ,וגם כמה מחשבות על שמחת
בית השואבה

רב ברק כוכבי

ח

לוקת תיקי בי"ס עם
ציוד מלא – בעזר
רת אגודת "יד ביד"
ובשיתוף תושבי
חשמונאים זכינו לחלק בחודש
החולף תיקי בי"ס חדשים ,כולל
הציוד המלא הדרוש לביה"ס,
ל 30-ילדים ממשפחות ביישוב
חשמונאים .נשארו מספר תיר
קים וציוד לחלוקת למשפחות
הזקוקות לכך.
לחלוקה (חינם) יש ליצור
קשר עם בית חב"ד .תודה לכל
המסייעים!
סלי מזון למשפחות נצרר
כות – בעזרתכם ,זכינו השנה
להגדיל את כמות סלי המזון
לנצרכים ולחלק  25סלי מזון
ל 25-משפחות ביישובינו .היו
ברוכים!
מבצע מזוזה – על פי הוראר
תו של הרבי מליובאוויטש מזה
שנים רבות בדבר הצורך לבר
דוק בחודש אלול מדי שנה את
התפילין והמזוזות כדי להגיע
ליום הדין נקיים מכל רבב ,יצאנו
השנה במבצע של בדיקת מזור
זות ותפילין לכבוד חודש אלול.
משפחות רבות מתושר
בי היישוב הגיעו לבית
חב"ד לבדוק מזוזות ותר
פילין .שנה טובה!

שמחת בית השואבה
שמחת בית השואבה
ביישוב תתקיים אי"ה
במוצאי שבת בחוה"מ
סוכות יז' תשרי בשעה
 20:155ברחבת בתי ה�כ
נסת בכניסה ליישוב
ברוב שירה וזמרה .מצר
פים לראותכם!
למה שמחים בשמר
חת בית השואבה? בחג
הסוכות יש ציווי מיוחד
לשמוח ,והחג נקרא
בתפילותינו "זמן שמחר
תנו" .עם זאת ,יש בחג
הזה מצוות שמביאות
עמן שמחה נוספת ,כמו

שמחת בית השואבה ,הקדושה
במצוות ניסוך המים בבית המר
קדש .שאיבה זו נעשתה בשר
מחה גדולה " -ושאבתם מים
בששון ממעייני הישועה".
שמחת בית השואבה עולה
על כל השמחות האחרות ,עד
שאמרו חז"ל" :מי שלא ראה
שמחת בית השואבה ,לא ראה
שמחה מימיו" .מה ייחודה
של מצוות ניסוך המים ,שהיא
מביאה עמה שמחה גדולה כל-
כך?

יין  -שמחה מוגבלת
בבית המקדש היו מנסכים
גם יין על המזבח .גם ניסוך היין
היה נעשה בשמחה ובשירה,
וכפי שאמרו חז"ל" :אין אומר
רים שירה אלא על היין" .אבל
השמחה של ניסוך המים עלתה
עליה לאין שיעור .והדבר תמוה,
שכן יין טבעו להביא שמחה,
ואילו המים אין להם תכונה
משמחת כלשהי .דווקא בנקור
דה זו טמונה התשובה :ניסוך
היין ,שטבעו לשמח ,מביא עמו
שמחה הקשורה בטבעו ובר

שמשון מהודר
עו"ד ונוטריון

תכונותיו של האדם .אולם זו
שמחה מוגבלת מעצם מהותה,
שכן היא תלויה במידת השמחה
שהיין יכול להביא .אולם ניסוך
המים מבטא שמחה אלוקית,
שאינה תלויה בטבע האדם,
ולכן זו שמחה בלתי מוגבלת.

מים  -שמחה אין-סופית
בשתי המצוות הללו קשור
רה השמחה בקדושתה של
המצווה .אולם בניסוך היין
שזורה שמחת המצווה עם
תכונת השמחה שביין .בכך
נעשית השמחה מוגבלת ,שכן
תכונתו של יין להביא שמחה
יש לה גבול ומידה .לעומת
זאת ,השמחה בניסוך המים
אינה מעורבת עם טבע העור
לם .אדרבה :מצד טבע העור
לם אין במים שום תכונה של
שמחה .השמחה נובעת מהצד
האלוקי שבמצווה  -מהעובדה
שהקב"ה ציווה לנסך מים על
המזבח .היהודי שמח מעצם
הזכות שניתנה לו למלא את
רצון ה' .לכן לשמחה זו אין
מידה ושיעור.

יין ומים בימינו

גם בימינו קיימת העבודה
הרוחנית של ניסוך היין וניר
סוך המים .ניסוך היין פירושו
 ניתנה לו שמחה של מצווהשנובעת מהכרתו השכלית של
האדם .כשיהודי מתבונן בגודל
הזכות לקיים את רצון ה' ולדר
בוק בו  -הוא מתמלא שמחה.
אולם הואיל והשמחה נובר
עת מהכרה שכלית ,המוגבלת
מעצם מהותה ,גם השמחה
מוגבלת.
ניסוך המים פירושו  -שמחה
בקיום המצוות שלמעלה מהר
כרה שכלית .כשיהודי מוסר
את עצמו לקב"ה ,הרי כשהוא
שומע שהקב"ה מצווהו לער
שות מצווה ,אין הוא נזקק להר
בנה ולהתבוננות שכלית ,אלא
הוא מתמלא שמחה עצומה
הפורצת ממעמקי הנשמה .זו
שמחה בלתי מוגבלת ,שמחת
בית השואבה ,שמי שלא ראה
אותה "לא ראה שמחה מיר
מיו".
(מתוך שיחה של הרבי
מליובאוויטש)

SHIMSON MEHUDAR
LAWYER & NOTARY

התבור  ,33חשמונאים
טל-פקסtel-fax 03/6199992 .
טלפון נייד Cell phone 050-3344816
עסקאות מקרקעין ,הוצאה לפועל ,צוואות וירושות ,דיני משפחה,
דיני עבודה ,עמותות ,אישורים נוטריוניים
Real estate transactions, Execution of judgments, Wills and
inheritance, Family law, Employee law, Organizations and
Notary
לפגישה נא לתאם מראש.
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ברכות ואיחולים
אנו מברכים את בנינו המתגייסים
לצה"ל – גדליה פריז ,אהרון
שרייבר ,יוני גרלניק ,איל קאהן,
ומיכה גולריך .יהי רצון שיצליחו
במשימותיהם ,ויחזרו אלינו בשר
לום.
מזל טוב לבהירה אייל לרגל
זכייתה בפרס החינוך המחור
זי לשנת תש"ע (הפרס החשוב
והיוקרתי ביותר של משרד החיר
נוך).

בנימין וג'ודי מורדוקובץיץ לנ�י
שואי בנם אורן לאסתר איצקוביץ
מרמות
לאיציק ואורנה פוגל לנישואי
בנם דניאל לליבי
לברכה ודניאל רוזנברג לנישואי
בתם חן לנועם בינשטוק
לג'ייק ורובין וייס לנישואי בתם
ליבי עם מאט ריידס
מרטי ופרן ציק לנישואי בתם
מאירה עם שמעון הירש
ליוסף ואסתר איזיקוביץ לנישואי
הבן איתן עם משי מרים אזולאי
לחיים ושרה פורסט לנישואי
הבן דניאל עם טובי אייברמס
למאיר וברוריה בן נעים לנישואי
הבת מוריה עם יגאל בר ניצן
לאיציק ודינה אדרי לנישואי הבת
שירה עם יעקב ניאזוב
מש' פרקש לנשואי הנכד אלעד
אשר עם מיכל

ברכה ויקסלבאום
רחל גיטל אהרון

להולדת

לבני מצווה
איתן וקסלר
יעקב שטרן
נתן יונגר
יונתן חסין
אלי הורנשטיין
שי זמל
סמי זמל

לבנות מצווה

לאירוסין ונישואין
לדבורה ליט לאירוסי ביתה נירית
עם יהודה סולומן
לצביקה ושושי פישהיימר
לאירוסי ביתם מיכל עם אבשי
(אבשלום) בן חמו
לביטי ודני גורדון לאירוסי בנם
יעקב לאור סולומון
לבת-שבע ודניאל פאווה
לאירוסי בתם גילה עם נפתלי
אברמסון מירושלים
לפיני וליסה סנדרס לאירוסי
בתם דניאלה עם אלי ווגנר
לברכה ודניאל רוזנברג לאירוסי
בתם חן
לשמואל וברנדה לאער לאירוסי
בתם מרים עם דוד ג'ונסטון
למריל וסטיב ג'ייקובס לאירוסי
בתם ריקי זאב שפירא מגינות שור
מרון
לאתי ודני נסים לאירוסי בתם
רעות עם משה אנסבכר מקרית
ארבע
למורינו הרב איתמר אורבך ול־
רעייתו ניצה לנישואי בנם אהרון
יהודה עם עירית לייכטר
להרבי ואסתר גאמס לנישואי
בתם מיכל עם שחר דוידוביץ
מש' כלאב לנישואי איילת ונעם

לנתנאל וליאת פינק להולדת
הבן
לאופיר וטלי חן להולדת הבן
למש' לסקר להולדת הבן
למש' שטרן-פריש להולדת הבן
 נכדמשפחת דה יונג להולדת הבן
 נכדלפריידל ואריאל גילאור להולדת
הבן ,עקיבא מתניה
ליצי והני עטקין ולדוד ושירה
גילאור להולדת הנכד ,עקיבא
מתניה
לדב וברברה גילאור ולאליהו
ופרידה שץ להולדת הנין ,עקיבא
מתניה
לחיה ואלון בן דוד ולאסי ומשה
סלם להולדת הנכד,בן למוריה
ונדב סלם
לסטיב ומינדי פרנקל להולדת
הנכד ,בן לעדי ויוסף פרנקל
ליוכבד ושלמה שריידר להולדת
הנכד ,בן ליאיר וציביה
לשמואל ויעל קופרמן להולדת
הנכד
לרחל ואפרים קרן להולדת
הנכד ,בן לחנן ומוריה
לשלומית וגרשון רודיך להולדת
הנכד ,בן להלל והדס
לפרידה והרב שץ להולדת
הנכד ,בן מש' שפיגל

לקים וסטיבן אטינגר להולדת
הנכד ,בן לפשי ואלישע רובין
ליונה ומרווין ורנר להולדת
הנכד ,בן למיכל ורונן
ליונה ומרווין וורנר להולדת
הנכד ,בן לאביגיל וחגי
לרבקה וחיים כהן להולדת הנכד,
בן לתמי ושלום-רם
לאלן וישראל פריז להולדת
הנכד ,בן לנחי ורחל
לשריל ומרק לוטיט להולדת ה�נ
כדה ,בת לעליזה וניל גילמן
להני ויצי עטקין ולויאן ויגאל
פרידמן להולדת הנכדה ,בת
לשני ומיכאל פרידמן
למרים ויצחק פישר להולדת
הנכדה ,בת ליעל ויעקב פרידמן
לאושי וחנה שפיגלמן להולדת
הנכדה ,בת לאופיר ואילת שיטר
רית
ללדורית אסיאג ולמאיר להולדת
הנכדה ,בת לאופיר ואילת שיטר
רית
לחנה וחיים ינאי להולדת הנינה,
בת לאופיר ואילת שיטרית
לרבקה לסינגר להולדת הנכדה,
בת לאיתמר וורד באב"ד
ל אהרון ואסתי ט י להולדת הנ�כ
דה ,בת לנועה ואברמי גרוס
לאביבה וג'ו אופנבכר להולדת
הנכדה ,צופיה אמונה ,בת לרפי
ואסתר אופנבכר
לבברלי ולני גרינבלום להולדת
הנכדה .בת לידידה ואלישע פורת
לפרידה והרב שץ להולדת הנר
כדה
לדבי ורון רייניץ להולדת נכדות
בנות לאריאל וגילנה
לדבי וארני צוקר להולדת נכדים
תאומים ,בנות למישל ויונה

תנחומים:
לשרון ולכל משפחת הימלפ־
רב ,בפטירת חברנו היקר ,יחיאל
מאיר בן שניאיר זלמן הימלפרב
ז"ל
לויקטור ולכל משפחת שטי־
בל ,בפטירת חברתנו היקרה,
דנה ז"ל
המקום ינחם אתכם בתוך
שער אבלי ציון וירושלים ,ולא
תוסיפו לדאבה עוד.
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Sports in the
Yishuv
Ephraim Keren

Current Vaadat Sport Members: Ariel Blacher, Adena
Goldreich, Mike Milo, Bruce
Zivan, Bryna Hartman, Rhonda
Lloyd, Phillip Stein, Nathan
Wirtschafter, and Y''R: Ephraim
Keren Vaad representative: Nava
Gelband
1. Vaadat Sport (VS) subsidized the successful Youth Kat
Regel tournament last spring
that was organized and run by
Rakaz No-ar Lior Regev and the
youth. Teams played 8 games.
Prizes were awarded.
2. Last April, VS kicked off
a campaign to promote health
and fitness for adults. Thirty men
and women attended a lecture
evening by Drs. Faye Turetsky,
Harvey Grossbard and Ms. Judy
Stein.
Ziv Keren assisted with Judy's
practical session, as the madrich
for the men while Judy worked
with the women. Rav Ohrbach
opened the evening with brachot
and noted that a guf bari is important for a nefesh briyah.
3. Activites for kids and a
Sports & Fitness Week for adults
were held in July. These events
were offered at no cost to the participants. The VS will be meeting
this month to discuss plans to
continue the adult health and
fitness campaign for the coming
year. We welcome suggestions
from the toshavim.
4. Plans are in progress to construct a running track that will
encircle the baseball field. The
track is intended to serve as a
safe alternative for adults who
''walk the streets''. It will also
serve students of the Mamad
school and Yeshivat Ner Tamid.
A Tochnit Av for the kiryat chinuch, which will include a gym,
is being worked on by the Vaad
in coordination with Yeshivat
Ner Tamid.
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"כל העוסקים בצרכי ציבור הקב"ה
ישלם שכרם"...

השנה הספקנו להוציא לפועל כמה וכמה דברים משמעותיים למדי ועובדה זו מביאה עמה הרגשת
סיפוק והודיה להקב"ה שזכינו בכך
בריינה הרטמן,
רכזת קהילה

ב

עת ששנה חולפת,
תמיד נדמה לנו שהיא
עברה במהירות שיא,
ושוב לא הספקנו
להוציא לפועל את כל מה שרצינו.
אבל השנה ,בחשמונאים ,הספקר
נו להוציא לפועל כמה וכמה דבר
רים משמעותיים למדי ועובדה זו
מביאה עמה הרגשת סיפוק והודיה
להקב"ה שזכינו בכך.
אין ספק שבניית המקווה והסר
פרייה החדשים בשנה אחת היא
קפיצה גדולה ליישוב ,קפיצה
שמוסיפה לאיכות החיים שלנו.
כמו כן ,טיפוח פארקים ופינות
ביישוב מוסיף להרגשה שנחמד
לגור בחשמונאים .מי שעומד מאר
חורי כל העבודה הזו הוא בראש
ובראשונה מזכיר היישוב ,מוטי
רוזיליו ,יו"ר ועד התושבים ,איציק
שטיינברג ,ועד היישוב וצוות התר
חזוקה שלנו .מגיעה להם תודה.
בימי הקיץ ,מטה בנימין ערכו ערב
הוקרה למתנדבים מכל היישובים
והתבקשנו להעביר שמות של
מתנדבים מהיישובים שמגיע להם
אות הוקרה .כמו רכזות קהילה
אחרות ,פרסמתי זאת בדף מידע
וביקשתי הצעות מהציבור .לצערי,
לא נעניתי והצטערתי שלא הצעתי
שמות בעצמי – ויש הרבה.
היות והעבודה שלי עוסקת יותר
בצד של תרבות וקהילה ,ברצור
ני להקדיש את השורות הבאות
לחלק מהמתנדבים הרבים שיר
שנם בישוב .אני מסתכנת בכך
שאינני יודעת על כולם ומתמקדת
בעיקר באלו שיצא לי לעבוד איתם
השנה רבות.
אי אפשר להתחיל מבלי להזכיר
את המאמצים הגדולים שעושה
דב גילאור בתמיכת אשתו ברבר
רה ,בהוצאת עיתון כל כמה חור
דשים ובהוצאת ספר הטלפונים
של היישוב מדי שנה .הוצאת ספר
הטלפונים נמשכת כמה חודשים
וכרוכה בהרבה טלפונים לאיסוף
מידע וגיוס פרסומים וריצות לדפוס
ותם בחלוקה מסודרת שברברה

מארגנת .תודה מכולנו!
הקיץ הזה היה של הנוער.
השקענו תקציבים ,ניסינו תוכנית
חדשה לשכבות ז' ,ח' ,וחוץ מרכז
הנוער ,הקומונרית ורכז פרויקט ז',
ח' שעבדו קשה ,היו אנשים שתר
מכו ועבדו מאחורי הקלעים שבר
לעדיהם תוכניות לא היו יוצאות
לפועל .לאיל ברייטברט ,אלה
היימן ,חנה שפיגלמן (גם מרחוק!)
ומילטי לוינסון שנותנים הרבה
שעות מזמנם – יישר כחכם.
בתחום התרבות ,מי שמצליח
להפוך אירועים לצבעוניים ומוצר
לחים ויודע להפוך חלומות (שלי)
למציאות (מדרחוב יום העצמאות,
עדלאידע  ,שלטים בכיכר ועוד)
הוא יעקב בן דרור .אין כמוך.
ציונה שרוני הקימה ומפעילה
את "מועדון מפגשים" של הגמר
לאים והמועדון פעיל מאוד ,עם
שיעורים שבועיים וסיורים של
רפי חתוכה ,שאף הוא עושה זאת
בהתנדבות .חוץ מזה ,יש מסיבות
וחוגים – אין רגע משעמם ,הודות
לכם!
תודה ללאה מדעי שמתנדבת
כנציגה שלנו בעמותת "ותיקים
בקהילה" של המועצה שמקדמת
תכניות אזוריות לקהילה זו.
תודה לרובין שרייבר שמקבר
לת את פני המשפחות החדשות
ודואגת לעזור להם בתחילת דרכם
בארץ וביישוב.
תודה לחני טבק שאירגנה את
פרויקט משלוח מנות יישובי בשר
נתיים האחרונות.
תודה לאפרים קרן שמקדיש
רבות מזמנו לפיתוח תוכניות ספור
רט ובריאות בחשמונאים.
תודה לתמר רוט שהקימה את
יום הלימוד לנשים של מתן לפני
כמה שנים וממשיכה לדאוג להר
משכו.
תודה לשרון גרוסקין וליסה
זייצ'ק שאירגנו השנה חוגים תורר
ניים לילדי בית הספר.
תודה גם לצוות נהגי ומתנדבי
האמבולנס ,לכיתת כוננות ,למתר
נדבי המשמר אזרחי ,לצוות צח"י,
למתן בסתר ובעלי הגמ"חים שכל

כך עוזרים למשפחות בעת הצור
רך ,להנהגה הבית ספרית ,לאנשי
ועדות.
לסיום ,אני רוצה להודות לאביר
גיל ,שהייתה קומונרית בני עקיבא
שלנו בתש"ע ,וסיימה את התפקיד
בקיץ .תודה על שנה של יצירתיות

ועבודה קשה.
ולליאור ,רכז הנוער שלנו שמר
סיים את תפקידו אחרי החגים :היה
כיף לעבוד איתך! תודה על המאר
מצים הרבים שעשית עבור הנוער.
תודה על העזרה והתמיכה.
שנה טובה לכולם!
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כל אזכור של המילה "ישוב"  -הכוונה היא ליישוב חשמונאים

מאוזן
 .1רחוב ביישוב ,אבן של איר�ו
סין?
 .4גיבורי חנוכה ,עיר עם רעות
 .7ר"מ אהוב בנר תמיד – עוד
פעם!
 .8מדינה באירופה ,תהנה
מהוויסקי!
 .9כדורגלן ישראלי ,מנהל של
מ"ס אשדוד
 .10עמרם ___________ היה ח"כ
וראש עיריית חיפה
 .12רחבעם ________ איש צבא
ופוליטיקאי ישראלי
 .14רחוב ובית כנסת ביישוב
 .17המשרד של המרא דאתרא
()3,4
 .18דין או גזרה
 .20הוא רופא ביישוב ,ורחל

מנצחת את המקהלה
 .21עשרה יהודים (כ"מ)
מאונך
 .1יהודה ושומרון
 .2יושבת ראש האופוזיציה
(כ"מ)
 .3מכונים ציבוריים
 .4אוכל
 .5בי"ס בינלאומי ללימוד שפות
 .6עיר בה מקבלים אינפורמציה
 .9מזכיר הישוב
 .11בני משפחה  -בני משפחה
(בטלוויזיה בעבר)
 .133ה"סופרמרקט" של גני מוד�י
עין
 .15מרכז ________ ברחוב היצהר
 .16כביש בו מותר לנהוג ב100-
קמ"ש
 .19הווטרינר של היישוב

