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תוכן העניינים

עמודים  :2-3משולחן המזכירות ,דבר המערכת •
אילן ואילן  -הרב איתמר אורבך • הגנים לובשים
רוחניות  -וועדת פיתוח
עמודים  :4-5סניף בני עקיבא חשמונאים  -הבית
והמשפחה של כולנו! • נוער חשמונאים היקר! •
מי חדש בישובינו? • חוסן משפחתי – חיזוק התא
המשפחתי • שלא שינו את שמם
עמודים  :6-7עדכון מועדת ספורט • צומת הכניסה
לישוב
עמודים  :8-9טיול בעקבות ארון הברית •
חשמונאים בעקבות המכבים – צעדת חנוכה
תשע"א • "זה היום קיווינו לו"  -גלגולה של
ספרייה
עמודים  :10-11חידון "קול ששון" על חמישה
חומשי תורה לסיכום שנת תש"ע •  20שנה לסיום
מחזור א' בממ"ד רמת מודיעין -חשמונאים •
תלמידי כתות ו' תורמים לקהילה לקראת החנוכה
עמודים  :12-13אור לגלעד שליט • ישיבת בני
עקיבא "נר תמיד" • הולכים "מחיל אל חיל" -
מוזיאון ישובי • לאורו של ז'בוטינסקי
עמודים  :14-15ספר לעניין • ריפוי בעיסוי
– תרפיית מסאג' • שמירת משפחתנו בריאה
ושמחה
עמוד  :16ברכות • עזרה לפל"א
משלוח כתבות ,מכתבים למערכת,
ברכות ופרסום
dov@gilor.com
פקס 976 1607-
עריכה :דב גילאור
חידון :יהודית פרידמן
תרגום :אילה ריבלין ,מרים וייס
פרסים :מזכירות 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.
תודה ,דב dov@gilor.com

א מקיים
פרוייקט תקשורת
העיתון הופק ,נערך והודפס על-ידי
מעריב ,המחלקה להפקת עיתונים.
טלפונים052-3112593 ,03-5632593 :

משולחן המזכירות
תקציב2011
תקציב הישוב לשנת  2011בהיקף של
כ 7.5 -מיליון ש"ח אושר בישיבת ועד מיום
 21.11.10כולל תקציב פעילות לועדות
השונות.

אולם ספורט
קיבלנו הבטחה שהקצאת אולם ספורט
ע"י מפעל הפיס הקרובה תינתן לישוב
חשמונאים כך שאנו מקוים שלקראת 2012
תתחיל בניית האולם במתחם קרית החינוך
ליד ישיבת נר-תמיד.
עד אז אנו מקדמים את תהליכי התכנון
בכדי להיות מוכנים.

משחקייה
אנו בעיצומם של עבודות שיפוץ מבנה
הספרייה הישן והתאמתו למשחקייה לילדי
הישוב ,אני מקוה שתוך חודש נסיים את
העבודות ונפתח את המשחקייה.

נקודת משטרה
החל מ 10.1.11-תופעל נקודת המשטרה
שע"י המזכירות ותאויש ע"י חוקרים
ממשטרת בנימין.
תושבים שצריכים שירותי משטרה יכולים
לקבל את השירות בנקודה זו.

מצלמות
אנו בתהליך קבלת הצעות מחיר להתקנת
מצלמות אבטחה באיזורים המועדים
לונדליזם ואלימות .אני מקווה שזה נדבך
נוסף במלחמה בתופעות שליליות אלו
ולמיגורם.

דבר המערכת
ט"ו בשבט הגיע והקולאז' בשער
העיתון שצילמתי ביישוב מראה רק
חלק קטן מאד מעצי וצמחי היישוב.
כמעט כל משפחה נטעה עצים
יפים ומטופחים וב"ה מבקרים
ביישוב מתרשמים מיופיו וחלק
אף באים לגור עמנו.
שיהיה לנו חורף טוב וגשום.
עונה יפה הגיעה עם ב"ה שמחות
רבות ופעילות ענפה.
בתקווה שתיהנו מהמאמרים
והתמונות ותשתתפו בהנאה
בפעילויות המוצעות .תודה רבה
לג'ודי קראון עבור הציורים היפים
ותודה רבה לכל אלו שעזרו
בהכנת העיתון ושנה טובה לעצי
היישוב!

דב גילאור ,עורך

פרס ניהול
תקין
החל משנת  ,2007הנהיגה מועצת
מטה בנימין בדיקת ניהול תקין בישובים
שבתחומה.

שי לחיילים
הועד החליט לחלק שי לחיילים ובנות
שירות החל ממחזור אוג'  .2010תושבים
מתבקשים לפנות למזכירות לקבלת השי.
כאן המקום לציין ולהודות למר דב גילאור
שבעזרתו גוייס הכסף למטרה זו.

חנוכת הספרייה
בטקס מרשים נחנכה הספרייה החדשה
במעמד ח"כ זבולון אורלב  -יו"ר ועדת
החינוך של הכנסת .מנהל מח' החינוך של
המועצה הרב ליבי .עוזר ראש המועצה,
יו"ר הועד ,תושבים ,מורים ומנהל בי"ס
ממ"ד שהנחה את הטקס ואחרונים חביבים
תלמידי בית הספר היסודי .מקהלת בית
הספר הנעימה בשירי א"י.
כאן המקום לציין שמר זבולון אורלב סגר
מעגל בכך שלפני כ 20-שנה חנך את בי"ס
היסודי כמנכ"ל משרד החינוך וכעת חנך את
ספריית הישוב.

מוטי רוזיליו ,מזכיר היישוב

עיקר הנושאים הנבדקים בכל ישוב
הם:
 המערכת הכספית ניהול מערכת כוח האדם תחזוקה יעילה של תשתיות המים תחזוקה של מבני ציבור ושטחיםציבוריים
מאז הפעלת "בדיקת ניהול תקין"
זכה ישוב חשמונאים כישוב מצטיין כל
השנים.
בשנת  2007הישוב קיבל פרס כספי
בסך  100,000שקלים ,בשנת 2008
חולקו תעודות הוקרה ואתמול שוב זכינו
בפרס בסך  50,000שקלים על ניהול
מצטיין לשנת .2009
אין ספק שההצטיינות הושגה בעבודה
קשה של כל עובדי המזכירות המבצעים
את עבודתם במסירות ובראשם מוטי
רוזיליו ועל כך מגיע לכולם ישר כוח!

גליון טו בשבט ,תשע"א•  63למדינת ישראל•  24שנה לחשמונאים
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אילן ואילן
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כל שמעשיו מרובין מחכמתו למה
הוא דומה לאילן שענפיו מועטין
ושרשיו מרובין שאפילו כל הרוחות
שבעולם באות ונושבות בו אין
מזיזין אותו ממקומו שנאמר ,ירמיה י"ז
"והיה כעץ שתול על פלגי מים ועל יובל
ישלח שרשיו ולא יראה כי יבא חום והיה
עלהו רענן ובשנת בצורת לא ידאג ולא
ימיש מעשות פרי"
(לשון המשנה אבות פ' ג) .מצאנו לשון
דומה אך שונה במקצת באבות דר' נתן פ'
לד שם כתוב "דומה לאילן שענפיו מרובים
ושרשיו מרובים" האם מחלוקת לפנינו
בין שני המקורות ,עד כמה יפה כוחם
של מעשים טובים .או שמא כל אחת מן
המשניות עוסקת במצב או מדרגה שונים.
הרמב"ם ור' יונה סבורים שמשנתנו
מקבילה למשנה קודמת שבה נאמר "כל
שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו
מתקיימת" מצרוף המשניות עולה שקיום
החכמה מותנה במעשים טובים ויראת
חטא .בעל שפת אמת מסביר את הקשר
בין החכמה ,המעשים  ,והיראה.בפירושו
לפרשת שמות מסביר בעל שפת אמת

שחכמה שבאה ע"י יגיעה ,מאמץ ,וכניעה,
נקבעת בקרבנו כמו שאמרו חכמים "יגעת
ומצאת תאמין" כותב השפת אמת" לכן
הקדים הבורא יתברך הגלות שיאמינו
בנ"י בה' יתברך מתוך החושך שהיה זה
הכנה למתן תורה שיהיה מתקיים אחר כך
לעד" לטעמו של השפת אמת יש בקשיים
וביסורים כדי למרק להכשיר ולצרף את
האדם על מנת שיהא מסוגל לקלוט את
התורה וחכמתה ומתוך כך לרכוש את
התורה קניין עולם.
במקום אחר מעלה אותנו אותו המחבר
למדרגה יותר גבוהה על הפסוק "אנוכי ה'
אלוקיך" אומר בעל שפת אמת שהתורה
מלשון יראה וכמו שכתוב "יראת ה' היא
חכמה" כותב השפת אמת "כי עיקר היראה
שרואים האמת ע"י התורה איך ה' מנהיג
ומשגיח על הכול ...ממילא חל יראה
אמיתית מרוממות אל וזהו יראה השלימה"
משמעות הדברים שככל שהחכמה גדלה
היראה מתעלה למדרגות גבוהות עד כדי
שיראת ה' היא חכמה .כאן מוסיף השפת
אמת הבחנה בין שני סוגי יראה "אבל
יש יראה ויש יראה יראת חטא היא מכח
החיסרון ושפלות האדם .אבל ע"י החכמה

זוכים ליראת הרוממות והיא יראה מתוך
השלמות ולא מתוך החיסרון כמו שכתוב
"אין מחסור ליראיו" וזו היראה היתה
בירושלים ובית המקדש שכתוב שלוש
פעמים יראה שעל ידי הראיה חל היראה
ולכן נקראת ירושלים על שם היראה מתוך
השלמות" בדברים אלה חילק המחבר בין
יראה נמוכה ליראה גבוהה שאותה הוא
מכנה כיראת הרוממות היראה הפשוטה
הנמוכה באה מאפסותו ופחיתותו של
האדם ביחס לה' ולכן היא יראה נמוכה
שכן היא קשורה בקטנותו של האדם אולם
יש יראה שמתמזגת עם החכמה המרחיבה
את דעתו של האדם ומגלה לו את גודלו,
גבורתו ,ונוראותו של ה' והיא יראה רמה
יראת הרוממות.
הרעיונות שמצאנו בספר שפת אמת
אודות שני עניני יראה יפה כוחם להסביר
שיש שתי רמות של מעשים טובים ,כאשר
מסתפקים במעשים קטנים ובבינוניות,
גם אם חיובית ,זוכים לענפים מועטים
של תורה וחכמה .אולם כאשר נתבעים
למעשים גדולים כללים ,יוצרים ענפים
גדולים ומפוארים והתורה משתבחת
ומתעלה .שורשיו מרובים וענפיו מרובים.

הגנים לובשים רוחניות

ב

רכת ה' בישוב –
יתעלה הבורא יתברך
היוצר .באשר ראינו
את הניסים והנפלאות
שעשה עם כל העולמות בפרט
ובכלל וכן השגחתו על ארצנו
הקדושה שנאמר "ארץ אשר ה'
אלוקיך דורש אותה תמיד עיני ה'
אלוקיך בה מראשית השנה ועד
אחרית השנה" (דברים יא ,יד).
וגם אנחנו מרגישים את ברכת ה'
יתברך בישובנו שהצליח בעדנו
וזכינו לנחלה נעימה המיישבת
את הדעת .ברוך ה' שנתברכנו
גם בקובץ אנשי טובים שוודאי
רגלי כולם עמדו במעמד הר
סיני בקבלת התורה הקדושה
וזו היא עדות לשפע של הנתינה
וגמילות חסדים שיש בישובינו
ברוך ה' יתברך שמו לעד.
הרעיון הישובי בגן בוטני –
זיכנו ה' יתברך שמו לעד לשפע
של רעיונות בתיכנון ועיצוב
גנים ונופים והאיר את עינינו
בעיצוב מעניין ויחודי לישובנו
בחשמונאים וקסם בעינינו

הרעיון ונכספנו להוציאו מהכח
אל הפועל .וברצוננו לשתף
את חברי הישוב על כוונתנו
בפעילות זו.
בתוכנית שהתחלנו לפני
כמה שנים בעזרת ה' להפוך
את הגינון בישוב לגן צמחים
בוטני ,ולתכנן את הגנים על פי
משפחות צמחים ,שעל ידי כך
נקבל מגוון רחב של צמחים
ולהנות מנפלאות הבורא יתברך
שמו .צעד זה מצריך תכנון
מיוחד המשלב משפחות צמחים
עם קבוצות צמחים המשתלבים
יחדיו ,ועל ידי כך לקבל בכל
גן וגן כמה משפחות צמחיה,
היינו הצמחים המאפיינים את
המשפחה ובתוכנית של כמה
שנים בעזרת ה' יתברך ,נוכל
להגשים רעיון זה.
שלום רוחניות בגנים –
כמו בכל גוף שקיימת נשמה
שמפעילה ומחיה את הגוף ,כך
חשבנו בעזרת ה' יתברך ,לטעת
נשמה בגנים ועל ידי כך לתת
חיות ופעילות בגנים וזאת תוך

שילוב רעיונות תורניים רוחניים
אשר יתרמו את חלקם בעיצוב
וביופי הגן ובשילוב סממנים
חזותיים תורניים ורוחניים ,וכך
נגרום לחיות ופעילות מיוחד
בגנים ,אשר יתנו פנים חדשות
בנוף הישראלי .שנאמר "מלא
כל הארץ כבודו" היינו כל ארץ
ישראל כולל הדומם הצומח והחי
יספרו כבוד ה' יתברך .ומלאה
הארץ דעה את ה'.
רעיון זה משלב בתוכו מענה
חזותי ועיצובי המקשר בין הרוחניות
לגשמיות וטומן בחלקו את הגורם
החינוכי למורשת עם ישראל ובזה

מגלה את כבוד ה' יתברך.
רוח התנדבות – ובזה אנחנו
מבקשים לשלב את המעוניינים
והרוצים לקחת חלק בפעילות זו
ולשלב עצמם בתרומה לרווחת
הכלל והפרט ,וגם להודות לה'
יתברך ולזכות לפעילות במצוות
בניית הארץ וישוב הארץ וגילו
מלכות ה' יתברך בעולם .וכל מי
שמעוניין לקחת חלק בפעילות
נרחבת זו בין בדברים קטנים או
גדולים ,ייצור קשר עם המזכירות.
בכבוד רב,

וועדת פיתוח (שפ"ה)
מזכירות חשמונאים
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סניף בני עקיבא
חשמונאים  -הבית
והמשפחה של כולנו!
מאת :מרים פולינסקי

א

מצע השנה ,הסניף
רועש וגועש כהרגלו,
אנחנו עסוקים במסע
ל"ה לשבט נעלה,
ונטיעות לחבריא א .מרוב עשיה
לא שמים לב לכל מה שעברנו
השנה ...אז כמו במחצית השנה
בלימודים  -ננסה לסכם קצת
מפעילותינו:
חגים :יצאנו עם חבריא ב
לסיור סליחות קסום בעיר
העתיקה .בנוסף ,חילקנו שנות
טובות לתושבי הישוב ,ובתחרות
מכירת הקישוטים זכו -שבט
מעלות בנות.
למסע סוכות יצאו  175חניכים

ומדריכים!!
חודש אירגון :למסורות
הרגילות של ההצגה ,הריקודים,
הצביעה והארוחות השבטיות,
הוספנו השנה אלמנט חדש-
שירה ישובית ,כל מי שהשתתף
בשירה של סעודה שלישית יחד
עם הסניף זכה לחוות חוויה
מרגשת של התרוממות.
עשיה :גרעין נחשון ממשיך
בעשיה מתמדת ,לאחר פעילות
עם ילדי "כפר" מדרום אפריקה,
פעילות נר מחבר באור יהודה,
והצעדה בחודש ארגון .בנוסף,
פתחנו גרעין חדש לשבט
להבה ,אותו מדריך אורן זאל.
פרוייקט הפתיחה שלהם היה
מופע ההתרמה של שלמה כ"ץ,

ומכאן נאחל להם הצלחה רבה
בהמשך.
ובחבריא א' -מעבר לפעולות
השוטפות של המדריכים ,אנו
דואגים לעשות פעולה סניפית
אחת לחודש אשר תמיד מוסיפה
לגיבוש ולתחושת הגאווה.
כרגע אנחנו מכינים את
עצמנו פיסית ורוחנית לרגע

נוער חשמונאים היקר!
מאת :אברמי ונועה גרוס,
רכזי נוער התשע"א

א

נחנו רוצים לנצל שורות אלו
להביע את תחושת הזכות
והכבוד שיש לנו לעבוד
איתכם.
 600בני נוער מכיתות ז' ועד י'ב זה לא
עניין פשוט .אך כשם שהכמות גדולה כך
גם האיכות .אנו רואים מולנו נוער מגוון
שיודע לכבד את השונה ,שמעוניין תמיד
לפעול ,ליזום ולתת מעצמו.
אומנם אנחנו בתפקיד רק
כחודשיים אבל כבר הספקנו
לעבור לא מעט חוויות,
החל מטיול חבריא ב' ,טיול
חנוכה ,מופע אורי חזקיה,
מופע התרמה של שלמה כ"ץ,
מפגשי השכבות השונות ,מסע
ל"ה ,מסיבת ראש חודש ואחרון
חביב -המופע המוצלח "מעשה מאבידת
בת מלך".
אין ספק כי מועדון הנוער הוא אחד
הדברים המעסיקים אותנו יותר מכל .כיצד
ניתן מצד אחד להשתמש בו כנוער ,ליהנות
ממנו ,להרגיש בו "בבית" ,ומצד שני -לא
להרשות שכל כספי הציבור המושקעים בו
ילכו לטמיון בשל הזנחה ,חוסר אכפתיות
ואפילו ונדליזם .אנו מבקשים להפוך את

שכולנו חיכינו לו כל כך הרבה
שנים -הכנסת ספר תורה לסניף
חשמונאים!!!! (לע"נ רחל
למפל)
תודה לכל מי שתרם ,טרח,
עמל ועזר לנו להגיע לרגע זה.
יהי רצון כי תפילותינו שיתקיימו
מעתה בסניף ,יהיו לרצון לנו
ולכל בית ישראל.

המועדון למקום של הנוער באמת .ניתן
להפוך את המקום לממלכה -אך זאת
רק בתנאי שהנוער עצמו ירצה לפעול,
להשקיע ,לבנות ,לשפץ ,להשיג ,להוסיף
ולתרום .כמו שלמדנו מרבותינ ו" -גדול
הנהנה מיגיע כפיו".

ברשותכם ,נרצה להודות לכל מי
שעובדים יחד בשיתוף פעולה
למען נוער חשמונאים:
ליו"ר ועדת-נוער איל בריטברט ולחברי
הועדה חנה ואלה על ההכוונה ,האכפתיות
ובעיקר המסירות וההתנדבות.
לברינה על עבודת הצוות
למשפחות
הצמודה.
המאמצות -שוסטר ,שטרית,
רגב ולוינסון.
לבנות השירות המדהימות
 מרים הקומונרית ומוריה רכזתז'-ח' שעושות עבודת קודש ימים
ולילות.
לאורן ולאפרת על הובלת גרעיני נחשון
ביד רמה.
לרחלי עמית -עובדת קידום נוער מטעם
המתנ"ס ,שלא מזמן נכנסה לתפקיד חדש
 נאחל הצלחה.מי יתן ותהיה לכולנו המשך עשייה
מבורכת
rakchashmo@gmail.com

מי חדש
בישובינו?

מאת :רובין שריבר ,ועדת
הקליטה

ג'ודי ומיכאל הרמן ומשפחתם עלו
בנובמבר משרי היל ,ניו-ג'רסי.
הילדים :נח ,10 ,ה' ממ"ד; מיה ,8 ,ג'
ממ"ד; איתן ,7 ,א' ממ"ד; יהושע ,4 ,גן;
וג'סי הקטנה.
הם גרים ברח' הכרמל  18בדו של
משפחת קבסה בבית הפינתי מול מועדון
הנוער.
יצירת קשר050-881-3319 :
דוא"לmherman@app911.com :
מיכאל עובד באירפורט סיטי.
ג'ודי היא אחותו של סטיבן טאבק.
קליטה נעימה  -ברוכים הבאים!
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חוסן משפחתי – חיזוק התא המשפחתי
מאת :בריינה הרטמן,
מרכזת הקהילה

ה

בשיתוף
שנה,
מחלקת הרווחה של
מועצת מטה בנימין
(תכנית שמיד) ומדור
הקהילה של מתנ"ס בנימין,
נשקיע משאבים רבים בנושאים
שקשורים לחוסן משפחתי .ביחד
עם ישיבת נר תמיד נבנית ,בימים
אלו ,סדרה של הרצאות להורים
של מתבגרים .בנוסף לכך,
אוסיף הרצאות בנושאים שונים
הקשורים למשפחה וחינוך,
דוגמת ההרצאה של הרב משה
ברלינר על זוגיות ,שמיועדת
למוצ"ש פרשת בא.
הנושאים נבחרים לאחר
בדיקת השטח בשיתוף עובדי
חינוך ורווחה הקשורים למוסדות
חינוך בישוב ,וגורמים הקשורים
לנוער .לפעמים נבחר נושאים
באקראי ,לפי נושאי אקטואליה.
מספיק לפתוח עיתון ולהבין
שאנחנו כבר לא חיים בבועה,
ולמרות שאנחנו לא חיים בעיר
אנחנו וילדינו לא כל כך מוגנים.
יכול להיות שניגע פה ושם
בנושאים שלא תמיד נעים לדבר
או לשמוע עליהם ,אבל הצורך
קיים ,גם אם זה לא קשור באופן

ישיר לישוב שלנו.

פעילויות לעולים דוברי
אנגלית
אנחנו נקדיש משאבים גם
לנושא זה ,בתמיכת המועצה
ומשרד הקליטה .במועצה עלה
הרבה נושא קהילת העולים
הגדולה בחשמונאים וסוגיות
של קשיי הסתגלות (קליטת
השפה העברית ,קשיים של
מתבגרים )...והוחלט להגיש
בקשות למשרד הקליטה
לתכניות העשרה לאוכלוסיה
זו אצלנו .חלק מההשקעה היא
במימון רכזת קליטה לתקופת
ניסיון כדי להתמקד בפיתוח
וריכוז תכניות אלו .לשם כך ועד
הישוב ,בתמיכת מדור הקהילה
של מתנ"ס בנימין ,מעסיק את
חנה שוסטר ,תושבת הישוב.
לחנה רקע בעבודה סוציאלית
קהילתית ובזמן קצר,יחסית,
היא הצליחה לפתוח את תכנית
"פל"א" של משרד הקליטה,
תכנית שפועלת אחרי שעות
הלימוד בביה"ס הממ"ד ומטרתה
היא להעשיר את השפה העברית
של הילדים מחוץ לכיתת
הלימודים ,בדרך כייפית .נטע
בראל ,תושבת הישוב ,מלמדת

את הכיתה ולהפתעתנו ,הייתה
היענות כה גדולה שתיפתח,
כנראה ,כיתה נוספת! בקרוב
עומד להיפתח אולפן תעשייתי
לעולים מבוגרים ,שמעשיר את
שפת העברית למקומות עבודה.
בנוסף לכך ,אנחנו מתכננים
תכניות ופעילויות שמטרתן
לשתף את העולים בהוואי של
הישוב ושל הארץ .ייתכן שתראו
יותר פרסומים באנגלית לתכניות
שמיועדות לעולים ולכלל הישוב,
דבר שבד"כ גורר ביקורת ,אבל
ביחד עם גורמים מקצועיים
הגענו למסקנה שכרגע זו הדרך
הנכונה .ביחד עם חנה ,אני מודה
לתושבים שנענו לבקשתה
להצטרף לצוות היגוי שיחשב יחד
על תכניות ופעילויות שיאחדו את
הקהילות השונות בישוב .לא קל
לנו לבקש מתושבים להתנדב
ולהצטרף לועדות ואנחנו מאוד
מעריכים את אלו שמוצאים את
הזמן .נשמח לשמוע רעיונות,
הצעות ...ביקורת בונה.

פרסומים ופעילויות
לפני הקיץ החלטתי לקחת
על עצמי את הוצאת דף המידע
השבועי "חש בעניינים" .הבנתי
שהתושבים חייבים מידע

שוטף ואני משתדלת להמשיך
בהוצאת הדף מדי שבוע (חוץ
מתקופה שהייתי בחופשה).
דף המידע מיועד למידע
פנימי של הישוב שאני אוספת
ממזכיר הישוב ,המועצה,
המתנ"ס ,מועדון מפגשים,
והקליטה
הנוער
רכזות
והספרנית .אני משתדלת
להגביל אותו ל 2-דפים בלבד,
אם אפשר ,ואשתדל מעכשיו
(חודש שבט) ,לצרף לוח
פעילויות של הישוב ,בתחילת
כל חודש .אני מקווה שזה יעזור
לכם לזכור פעילויות! לצערי,
אני לא גרפיקאית והייתי רוצה
להעמיד את הדף מידע ואת
הלוח בצורה יותר אטרקטיבית.
אם יש למישהו זמן – אני תמיד
מחפשת מתנדבים!
חוגים  -תזכורת :ניתן עד סוף
פברואר לפרוש סופית מחוגים.
מחודש מרץ אין החזרי כסף.
לסיום – תשתדלו להגיע
לפעילויות השונות שאנחנו
מפרסמים – לעקוב אחרי
פרסומים ולעדכן אותי בקשר
לאירועים שונים בישוב – אם
זה של ביה"כ או מוסד חינוכי
או של שמחה (שיהיו הרבה!)
כדי שלא יהיו קונפליקטים
בתאריכים.

שלא שינו את שמם
מאת :תמר קירשנבוים

מ

רקט ,סנטר ,סופר,
קלאב,
קוסמוס,
מגה ,פארק ,רויאל...
נשמע לכם מוכר...
לא מדובר פה על רחוב ראשי
באחת מהערים בארצות הברית
או באירופה ,מדובר על כל איזור
תעשיה ומרכז קניות בערים רבות
כאן בארצנו ישראל .בלי לשים
לב אנחנו הולכים וזונחים את
השמות העבריים לטובת שמות
לועזיים ,אשר גורמים לנו להרגיש
כאילו אנו נמצאים בחו"ל.
יהיו אשר יגידו "נו מה רע
להרגיש קצת אמריקה? הרי כולנו
רוצים להתחכך בעולם הגדול?"
נדמה שעם יד על הלב נודה

שלא מדובר רק על שינוי שם או
שפה ,מדובר על שינוי זהות.
כשחז"ל מספרים על יציאת
מצרים ,כלל לא ברור להם שעם
ישראל ראוי להיגאל ,העם אשר
ירד למ'ט שערי טומאה כמעט
איבד את זהותו הייחודית,
מה שהציל את עם ישראל היה:
שהם לא שינו את שמם ולשונם.
זאת אומרת שהדבר שנראה לנו
כל-כך פשוט ולא משמעותי כמו
שם של אדם או שפתו ,הוא הדבר
שהכריע את הכף וגרם להצלת
והוצאת עם ישראל ממצרים.
מדובר על דברים שנראים לכאורה
חיצוניים ,אולם חז"ל מלמדים אותנו
שדווקא דברים אלו מקרינים על
הפנימיות וזהו המסר אשר בכוחו

להביא לגאולה של עם.
היום הגלות כבר לא פיזית
וזכינו להיוולד או לעלות לארץ
ישראל ולגור בה ,אך בעידן
תרבות המערב ,עם כל החיצוניות
והזוהר ,הפרסום והצרכנות
המאפיינים אותה ,שמירה על
הזהות היהודית בעזרת השפה
העברית והשמות העבריים,
יוכלו לסייע לנו להישאר באווירה
יהודית ,עברית וייחודית.
נסיים בדברים שאמר אבשלום
קור בחידון התנ"ך למבוגרים
בחנוכה האחרון:
לא רק שאנחנו היהודים לא
צריכים לחפש שמות ומותגים
לועזיים אלא שההפך מכך
קורה ,שגויים רבים וערים רבות

בחו"ל נקראות על שם ערים
ומקומות בארץ ישראל ,ולדוגמא
נתן אבשלום קור את השם של
השחקן הידוע מייקל ג'ורדן ,אפילו
שחקן כה מוערץ ,בעצם שמו הוא
מיכאל ירדן ,הרי לא קוראים לו
מייקל מיסיסיפי ...הירדן דווקא,
מופיע כשם משפחתו ,והנה
הראיה שאפילו המוערצים של
אומות העולם בשמותם ,מראים
קשר לארץ הקודש...
אז אנחנו על אחת כמה
וכמה...
אז בואו נשמור על שמות
עבריים ,זה כל-כך יפה ,זה מקורי
והכי חשוב :זה שלנו.
(על פי מאמר של הרב חגי גרוס
שהתפרסם ב"מעט מן האור")
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צומת הכניסה לישוב
עדכון
מועדת
ספורט
בקיץ  2011הקרוב ,יבנה
מסביב למגרש הבייסבול מסלול
הליכה-ריצה .יזמו את הפרויקט
ועדת ספורט
והועדה לשיפור פני הישוב.
המסלול ייתן מקום בטיחותי
שהולכים
ונעים לתושבים
ורצים בישוב וגם לתלמידי
הממ"ד וישיבת נר תמיד בשיעורי
ספורט .בשלב הבא ,מתוכננת
אי"ה,
במקום,
תאורה
התקציב.
בהתאם למגבלות
בנוסף ,מתוכננים שעורי כושר
גופני שבועיים לגברים.
לפרטים נוספים נא לפנות
לד"ר אפרים קרן ,יו"ר ועדת
ספורט.

Vadaat
Sport
Update
Constuction of a runningwalking track on the perimeter
of
the
yishuv's sports
(baseball) field is slated for this
coming summer. The project
is being spearheaded by the
Vadaat Sport in cooperation
with Vadaat Shefa. The
track will offer residents an
attractive area for walking /
running for physical fitness. It
will also provide a safe venue
for physical education activities
for our Elementary school
and Yeshivat Ner Tamid.
Lighting is planned in the
future, IY"H, subject to funding
capabilities. A physical fitness
weekly program for men is
being organized.
For further details, please
contact Dr. Ephraim Keren, Y"R
Vadaat Sport.

שמשון מהודר

מ

זה שנים שאנו,
הישוב
תושבי
וגם מי שאינם
תושבים ,מסתכנים
בחציית צומת הכניסה לישוב
בכביש  ,446מי ברגל ,ומי
ברכב ,במיוחד בחציית הכביש
או בפנייה שמאלה למודיעין
עילית .בשנים האחרונות
רבתה מאד התנועה בכביש
וכולם רואים את גודש
המשאיות והמכליות ,במיוחד
בשעות הבוקר אך גם במשך
רוב היום .לצערנו אירעו גם
מספר תאונות עם נפגעים ואף
הרוגים.
זה מספר חודשים שאני
ותושבים אחרים מפעילים לחץ
על הרשויות ,כולל על מועצת
מטה בנימין ובמיוחד על סגן
ראש המועצה מוטי יוגב,
לקדם את סידורי הבטיחות
בצומת הכניסה .לשם כך יש
להפעיל לחץ על מע"ץ (היום:
החברה הלאומית לדרכים)
לבצע את מה שנחוץ :אם
מעגל תנועה או רמזור על פי
שיקולי המהנדסים.
שהתקבלה
התשובה
לפני כ 5-חודשים מראש
המועצה מוטי יוגב בישרה
כי המועצה פועלת לפתרון
הבעיה אך(ולהלן ציטוט):
"מע"ץ ביצעה תכנון לצומת,
אך מסיבות של סדרי עדיפויות
שלהם בהיבט של מוקדי סיכון
ארציים ,אך הם לא תיעדפו את
הצומת לגמר תכנון ולביצוע".
כלומר לא יתבצעו כרגע
השינויים בצומת.
ראש המועצה הבטיח
בהמשך ,שהמועצה
לתבוע
תמשיך
ממשרד התחבורה,
החברה הלאומית
לדרכים ,וגורמים
נוספים את הטיפול
הבטיחותי המתחייב
בצומת זו.
מאז ,הגיעו שמועות
שבחודש מאי ,2011
דהיינו עוד כ 5-חודשים,
יתחילו העבודות בצומת ,ואכן

ראינו כי אנשי מע"ץ ביצעו
מדידות בצומת .לרגע היינו
אופטימיים ,הנה קרב הפתרון
ומתממש!! אלא שמתוך
ניסיון מצטבר עם הרשויות,
ולצערי גם עם שמועות טובות
שלא מתממשות כ"כ מהר,
באה המציאות וטפחה על
פנינו .לאחר מספר פניות,
בעיקר בדוא"ל ,אל הנהלת
מע"ץ נתקבל אצלי השבוע
מכתב מסמנכ"ל מע"ץ מר
איתן שפרון .במכתבו –מיום
 – 1/12/10הוא כותב כי:
" .1תבוצע הפרדה קשיחה
על כביש  446מצומת מודיעין
עילית עד חשמונאים" (ציטוט).
אז :האם הכוונה להפרדת
מסלולים באופן שלא ניתן
לעבור בנהיגה מצד לצד?
גם זה טוב ,למניעת פגיעות
חזיתיות ,אך עדין לא פותר
הבעיות בצומת "שלנו"!
" .2הושלם מעגל תנועה
בנילי" .זה ודאי יועיל לכל
הנוסעים בכביש  446צפונה
(לכיוון בית אריה) אך לא
משנה לגבי הצומת שלנו.
" .3כעת בביצוע מעגל
תנועה נוסף במודיעין
הכוונה
עילית"
ל כ נ י ס ה
למודיעין
עילית .שוב,
זה טוב אך לא
מועיל לצומת
שלנו.
 .4וכעת באה
המאכזבת:
הבשורה
"מקודם תכנון למעגל
תנועה בצומת הכניסה
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לחשמונאים ,אולם עדיין לא
התקבל תקציב לביצוע".
כלומר ,אפילו התכנון לצומת
הושלם
לא
חשמונאים
והביצוע בפועל עוד רחוק
הואיל ואין תקציב.
בתשובה הנ"ל לא ניתן
הסבר לתמיהה מדוע מבוצעים
תחילה מעגלי התנועה בנילי
ובקרית ספר ולא בצומת
חשמונאים שבה הסיכון
סטטיסטית רב הרבה יותר,
בפרט להולכי הרגל ,צעירים
ומבוגרים ,שחוצים בעשרות
אם לא במאות את הצומת
מידי יום ובפרט בערבי שבת,
חג וחופשות לעומת הצמתים
האחרות שבהן כמעט אין
תנועת הולכי רגל אלא רק
במכוניות.
סמנכ"ל מע"ץ הנ"ל נשאל
על ידי את השאלות הנ"ל אך
בחר משום מה לא להתייחס
אליהן.
הדבר אומר דרשני וחשדני.
להערכתי ,או שקיים אילוץ
שבעטיו
הנדסי-תכנוני
מבוצעות העבודות בסדר
הנ"ל ,או ,וכאן מגיע ה"חשדני":
כיוון שבנילי מתגוררת מס' 2
של מפלגת ישראל ביתנו ,הגב'
פאינה קירשנבוים ,שהצליחה
בקשריה הפוליטיים לגרום
העדפת צומת נילי .יתכן שדבר
דומה קרה לגבי קריית ספר.
לא נותר לנו אלא להמשיך
וללחוץ ולהפעיל ,כל אחד
כמידת יכולתו וקשריו ברשויות
משרד
השונות-לרבות
התחבורה והמועצה האזורית-
ולא להמתין לנפגעים נוספים
ח"ו עד שישתחרר תקציב
לצומת חשמונאים .האם אנו
אזרחים פחות "נחשבים"
מהנ"ל?
זו שאלה רטורית כמובן,
אך העדר ההסבר לעדיפויות
הביצוע כנ"ל ,בשעה שהמצב
בצומת "שלנו" הינו הדחוף
ביותר ,מעלה בי הרהורים
נוגים שכאלו.
אך אל ייאוש .אני אעביר
שוב ברשת רמוד את
הקישורים לרשויות ולמע"ץ.
וביחד נעשה ונצליח ב"ה.
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חשמונאים בעקבות
המכבים – צעדת
חנוכה תשע"א 2010
מאת :ציונה שרוני

טיול בעקבות
ארון הברית
מאת :ציונה שרוני

"

עוד לא תמו כול פלאייך"-
בעקבות ארון הברית –
טיול /ציונה

הנה שוב קמנו מוקדם מן
הרגיל להתייצב לטיול שרפי
הכין.
רישומים אחרונים וקריאת
שמות.
לטיול יצאנו בעקבות ארון
הברית.
רפי המכיר את הארץ ככף
היד.
מסביר ומסביר על כל תל ועל
כל שביל.
בדרכנו השבענו את רעבנו
בארוחה קלה.
וכך שבעים יצאנו למשימה.
ליער כסלון שמנו פעמינו

לראות את מסע הארון.
ורפי כהרגלו ,למצטרפים
לטיול שוב מסביר ומסבירעל
הדרך ועל כול שביל .איך נהגו
הפרדות.
ואיך דוד ריקד ופזז עם אפוד
על מותן.
את רפי אי אפשר לעצור מסביר
ומסביר על מנת שנבין.
בנסיעה על כביש מספר אחת
העולה לירושלים .המקביל
לנחל כסלון מתאר לנו רפי את
מסע הארון
התיאור כול כך מרתק עד
שבאמת ראינו ושמענו בעיני
רוחנו את החוגגים עולים
במקביל אלינו.
ומשם למושב שורש שמנו
פעמינו אל פינת חמד יפיפייה
לצפות על האזור.
המשך בעמ' 15

בני חשמונאים אשר ששים
לאתגרים ,יצאו ביום בהיר ילדים
קטנים וגדולים.
ילדים בוגרים ,אימהות ואבות
וגם סבתות וסבים לא נעדר
מקומם.
יצאנו בשמחה בליווי מוסיקת
שירי חנוכה
ש ב ק ע ו
ממכוניתו
של הרב
ברק כוכבי.
מלווים
ב א נ ש י
ב ט ח ו ן
נפלאים
אשר הזיזו
כול גלגל והגה בהתאם לקצב
הליכתנו.
צעדנו לאורך כביש הפטרולים
ומשם לאורך נחל מודיעין.
שמעוני המדריך הנפלא לא
חסך זמן להסביר ולהנעים את
זמננו.
הוסיף דברי הסבר עודד
אשואל שהעשיר את ידיעתנו
בהיסטוריה עולמית ובתכונות
הרפואיות של צמח הקיקיון
הידוע.
שמעוני כהרגלו אוהב אתגרים
ולכן החליט :לא דרך המלך נלך,
אלא נטפס על גבעות רמות
שלא הוכשרו לצעידה.
בלבי היו חששות שמא
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מישהו מאתנו לא יוכל לעלות,
אך כאיילות שלוחות עלו וטיפסו
קטנים עם גדולים.
מראש הגבעה נגלו מראות
נפלאים של ישובים רבים :העיר
מודיעין וכל בנייניה ,לפיד,
מודיעין עלית ,חשמונאים וגני
מודיעין.
תמר קירשנבוים את חרשה
ר א ת ה :
"הושט היד
וגע בם".
ושמעוני
כהרגלו עוצר
ומסביר על
עכובית
הגלגל ,על
ביצת נחש
ועל צב קטן,
שהתאים לו שיר משירי
חנוכה .במתכונת של "כד קטן".
אך היריעה תקצר מלספר.
בהגיענו אל קברות המכבים
הגברים פרשו להתפלל תפילת
"מנחה" ואנו עם הילדים
הקטנים שירי חנוכה שרנו,
מלווים בנגינת אקורדיון נעימה
של יונה וורנר ותמר קירשנבוים
בחליל -התרוממות רוח ממש.
לא פסחנו על הדלקת נרות
במקום בחנוכייה שסיפק לנו
הרב ברק כוכבי.
את הנרות הדליק דר' שלדן.
לקולו הנעים הצטרפה כול
החבורה בשירה נעימה.
המשך בעמ' 15
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"זה היום קיווינו לו"  -גלגולה של ספרייה
מאת :ציונה שרוני
אודה ולא אבוש שאין אני
זוכרת כיצד התחילה הספרייה
בגלגולה הראשוני .אך כאשר עבר
בית הספר מהקרוונים למבנה
הקבע לא היה קץ לשמחתי ,כי
הייתי חלק מצוות ההקמה והנה
סוף סוף הגענו אל המנוחה ואל
הנחלה לאחר מספר גלגולים.
בבית הספר היה מקלט ריק.
לא היה מקום טוב ממנו להקים
ספרייה .בדין ודברים עם מנהל
בית הספר הוכשר החדר לספרייה
בית ספרית ויישובית .בשעות
הבוקר העברתי שעת ספור
ופעילות לתלמידים ובשעות אחר
הצהרים פתחנו אותה לתושבים.
לשמחתי נתנו כתף איתי הנשים
היקרות :נילי ארז .שאיתה גם
הפעלנו את התלמידים אחר
הצהרים :מלכה לבנה ,רבקה כהן,
ברכה רוזנברג ושרה ברנר .אם
שכחתי מישהי ,אתה הסליחה.

פעלנו בהתנדבות
שמחה.
מתוך
עזרו לנו מאוד גם
רבים
תלמידים
אוהבי ספר שהיום
הם בוגרים וחלקם
אף אבות ואימהות
לילדים.
אלו היו שנים יפות
בראשיתיות
של
והתחלות חדשות
נפלאות ומאתגרות
לכולנו.
חלק מהספרים היו תרומות
של תושבים וחלקם הגדול ניתנו
לנו ע"י המועצה .לא קיבלנו אז
תקציב וגם לא גבינו כספים.
מדי חודש היינו נוסעות לספריה
המרכזית בפסגות ,לרוב ,בהסעה
שספקה המועצה להשתלמות
שם .בספריה המרכזית היינו
ממלאות ארגזים על פי צורכי
הקוראים ומרימות אותם כמו
סבלים .מנין היה הכוח? אין אני

יודעת עד היום.
בשעות מאוחרות של הלילה
היינו חוזרות עמוסות ספרים
דרך הערים אל-בירה ורמאללה,
כשמכונית ההסעה עברה בין
הבתים וכמעט נגעה בקירותיהם
משום המעברים הצרים .בימים
אלה לא ידענו פחד מהו .היה
שקט מסביב.
הדבר נמשך שנים רבות עד
אשר הוקצה תקציב וקרוואן
לספרייה אותה הפעילה רינת
אברהם.

אך אנו לא שכחנו את הספרייה
ומדי פעם חזרנו אליה בהתנדבות
להעביר שעת ספור לילדים
מלווה בפעילות .פעלנו בשמחה
ובהתמדה כמובן עם :נילי ארז,
שהיא ספרנית במקצועה ,חביבה
חתוכה .מורה ומנהלת בית ספר,
המורה יהודית חדד ומאיר חדד
שהתנדב גם הוא למשימה ונהנה
הנאה מרובה.
עברו שנים רבות והנה הגיע
היום המיוחל בו זכינו לחנוך
ספרייה לתפארה ,יפה ומרווחת
לרווחת כולנו.
מי ייתן ונפיק ממנה ידע רב
"כמים לים מכסים".
גם היום רוח ההתנדבות עדיין
כאן ורינת בכר (אברהם) ורינת
דוד מלוות בצוות חביב של
עוזרים.
בשעה טובה! קריאה מהנה
ומועילה !!!
(נכתב לרגל יום חנוכת
הספרייה)
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חידון "קול ששון" על חמישה חומשי תורה
לסיכום שנת תש"ע
שמעון תורג'מן

כ

מידי שנה כבר אחד
עשר שנים התקיים ביד'
כסלו ,חידון שנתי -
"קול ששון" על חמישה
חומשי תורה – פשט ,רש"י,
הרשב"ם ,הרמב"ן ,ספורנו ואבן
עזרא  .הכרת פרשת השבוע,
תוכנה פרשנותה ומסריה היו
מאז ומתמיד אבן יסוד בחיי הפרט
והמשפחה היהודית" .קול ששון"
הינו גיליון תורני שבועי היוצא
בחשמונאים ומופץ גם במודיעין,
ובישובים בסביבה .אחת ממטרות
הגיליון היא להנחיל לילדים ולכל
המשפחה את הידע בפרשת
השבוע ובמפרשיה ,כשקיום
החידון מסייע בקידום מטרה זו.
לחידון ניגשו השנה כ150-
תלמידים ולשלב הגמר הגיעו
 13תלמידים מהשיכבה הבוגרת
(ה' -ו') ונקבעו שמונה זוכים
לחמשת המקומות הראשונים
מהשיכבה הצעירה (ג' – ד') .את
החידון כיבדו בנוכחותם רבנים
ואנשי ציבור ובכללם:
הרב איתמר אורבך שליט"א
המרא דאתרא חשמונאים אשר
שיבח את המשתתפים בלימוד
במשך השנה והציע לשופטים
להעניק לכל אחד מהמשתתפים
 50נקודות מתוך  ...15הרב אליהו
אלחרר שליט"א רבה של העיר
מודיעין ,הרעיף שבחים ובירך
על כל התלמידים שלמדו לחידון.

הרב פלטי גרנות שליט"א ראש
ישיבת נר תמיד בחשמונאים אשר
ציין את החשיבות בקיום החידון
בחודש כסלו כמשקל נגד מזימת
היוונים "לשכחם תורתך"...
יש לציין שמהרב דוד לאו
שליט"א רבה של העיר מודיעין,
המתמיד לכבד את החידון
בנוכחותו מאז החידון הראשון,
נבצר מלהגיע לרגל הולדת בנו
במזל טוב .מר איציק שטיינברג

יו"ר הוועד המקומי חשמונאים,
מר דוד אביטל מנהל בי"ס
ממ"ד חשמונאים ,גב' שמחה
שוורץ מנהלת בי"ס ממ"ד תורני
משואות נריה ,הרב יוסף תמרי
סגן מנהל בי"ס למען אחי .כל
המברכים ברכו ושיבחו את
פעילותו הבלתי נלאית והמסורה
של הרב שמעון בוחניק שליט"א
רב ביהכנ"ס הספרדי המרכזי
היוזם והעורך של הגיליון השבועי

"קול ששון" והחידון השנתי .את
מהלך החידון ליוו השופטים :ר'
שמעון חכים (יו"ר) ,הרב ליעד
אוריין ור' מנחם (מייקל) חריש.
בנעימות
שפטו,
אשר
ובסבלנות רבה ועזרו לנבחנים
להתגבר על התרגשותם הרבה.
את החידון הנחה בחן ובנועם
המנחה הוותיק ר' יצחק חנימוב.
צמד זמרים/פייטנים :אלון בן
גיאת וששון ברזני הנעימו לקהל
בכלי תזמורתם בהתנדבות ועל
כך יבורכו .תודה מיוחדת למאיר
עקנין אשר צילם ותיעד את
האירוע .לשמוליק תפילין שהכין
המצגת להדר ועוזי אסיאג שביצעו
את הגרפיקה ולמחברי השאלות :
ר' חיים אוריין ,ר' מאיר בן טולילה
ור' שמעון תורג'מן הקב"ה ישלם
שכרם החסות על החידון נתנו
קרן "נר לרחל" וגמ"ח תורג'מ ועל
כך יבורכו החידון נערך באווירה
טובה והקנה למשתתפים חוויה
רוחנית מרוממת.
ככלת החידון לשכבה הבוגרת
 הוכתרה הדסה בר-יודאובמקומות שני עד חמישי זכו:
דניאל קרביץ ,מתן טלקר ,יאיר
יוסף בורביע ואביחי בורביע
כחתני החידון לשיכבה צעירה
הוכתרו :נועם גודלי ודורון גודלי
ובמקומות שני עד חמישי זכו:
שרון מזרחי ,נועה בן טולילה,
ניתאי אבינועם ,אור אברהם
עקנין ,יהונדב ג'אן ונועם
גמראן.
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 20שנה
לסיום מחזור
א' בממ"ד
רמת מודיעין
חשמונאיםמסורת של השנים האחרונות היא
סיום שנת הלימודים בזמריה שב"ה
הצלחתה היתה רבה ומהנה.
בהנהגת ההורים נתקבל הרעיון
לעשות ארוע עם משמעות מיוחדת,
אירוע שיוסיף גאוות יחידה לבית הספר
ולישוב. .בימים הקרובים יתגבש צוות
היגוי לתכנון האירוע .כל מי שמעוניין
לקחת חלק מוזמן לצלצל למזכירות
בית הספר בכדי שנוסיף את שמו/
שמה .אנו מעוניינים לשמוע ולשתף
את אותם הורים שיזמו את הקמת בית
ספר והיו פעילים בשנים הראשונות
להקמתו .כמו כן אנו נזדקק לעזרה
באיתור הבוגרים של מחזור א' והלאה.
כל מי שיש לו חומר מצולם בתמונות/
סרטונים נשמח לקבל על  CDאו למייל
של בית ספר .אין תאריך סופי אבל אנו
משערים שזה יתקיים באמצע חודש
סיון (יוני  .)2011על מנת שהאירוע
יצליח חשובה לנו ההתגייסות של
הבוגרים וההורים שליוו את בית הספר
ב 20-השנה האחרונות .אנו נזדקק
לכישרונותיכם הברוכים וליצירתיות
שיש בכם .כל רעיון יתקבל בברכה.
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תלמידי
כתות ו'
תורמים
לקהילה
לקראת
החנוכה
מאת :אורית גהסי
ביום שני ה 22/11/10-תלמידי כתות
ו' בנים ו -ו' בנות ,כ 60-תלמידים ,הגיעו
בליווי מחנכות הכיתה סמדר דגן ושרה צימר
ובליווי של הורים ,למועדוני גמלאים בעיר
רחובות הילדים פוזרו בארבעה מועדונים
בעלי מאפיינים שונים .במועדון שכונתי
"שעריים" בו חברות בעיקר נשים יוצאות
תימן .במועדון נעמ"ת הנמצא במרכז העיר.
במרכז היום לקשיש בו נמצאים גמלאים
מוגבלים שמגיעים מדי יום מביתם באמצעות
הסעות ומועדון גמלאים יוצאי אתיופיה.

הילדים הגיעו מצויידים בתוכנית עשירה,
שכללה הצגה לחנוכה ,משחק בינגו ועבודת
יצירה בנושא החג ,נוצר קשר אישי בזמן
הפעילות בין הילדים והמבוגרים ,האווירה
היתה מקסימה הילדים צחקו שרו ורקדו עם
המבוגרים ...פעילות זו תרמה רבות לגמלאים
כהכנה לחג החנוכה.
ברצוננו להודות למנהל בית הספר מר דוד
אביטל על תמיכתו בפרוייקט זה למורות בית
הספר להורים שהקדישו מזמנם היקר ובראש
לילדים המקסימים שהפיצו את אור חנוכה
עם הרבה אהבה למבוגרי העיר.
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אור לגלעד שליט
מאת :ציונה שרוני

ל

פני חג החנוכה קיימנו מפגש גומלין עם
מועדון גמלאים "החלוץ" הנמצא בעיר
ראש העין .בטרם הגיענו למועדון ביקרנו
במוזיאון יהדות תימן .צפינו בסרט שעסק
בעלית יהדות תימן ,על כל התלאות שחוו בדרך לארץ
ישראל ועל קשיי הקליטה בארץ.
על אף הקושי העדה התמנית נקלטה היטב בארץ
שאליה ערגו כאלפים שנה.
בהמשך קיבלנו הסבר מפי אוצר המוזיאון מר שמחי.
עברנו בין האוספים השונים וקלטנו תרבות שלא נס
לחה.
בתום הביקור ,כול אחת מאתנו נשאה עמה
בלון הליום עליו הכתובת "אור לגלעד שליט –
מחשמונאים" .משם נשאנו פנינו למועדון "החלוץ" בו
קבלו את פנינו כול המשתתפים ובו בזמן שחררנו את
הבלונים אל על כך אי"ה ישוחרר גם גלעד בקרוב –
אמן.
במועדון קיבלו את פנינו כול חברות המועדון

וכול צוות עובדי העיריה למחלקותיו
השונות .רבנים התפללו תפילת הגשם
ותקעו בשופרות .סגנית ראש העיר
נשאה דברים בשבח המקום והפעילות
הנעשות בו לרווחת הבאות בשעריו.
בנות מחוג מחול הופיעו בפנינו
בלבוש תימני ורקדו ריקודי תימן
מיוחדים ויפים.
החברות שלנו חדד יהודית וחביבה
חתוכה קראו ברכות לכבוד המארחים.
בתום הערב כיבדו אותנו בארוחה
חגיגית טעימה וגדושה כיד המלך.
אף שלחו עימנו מגש סופגניות שלא
יכולנו עוד לאכול.
על כך אנו מברכים אותם על קבלת
הפנים החמה ועל תשומת הלב האוהבת.
אנו כבר מצפים לביקור גומלין.
תודה מיוחדת לרכזת המועדון צביה שמיר
שנצחה על האירוח בעוצמה באומנות וללא
דופי.

ישיבת בני עקיבא "נר תמיד"
קהילת חשמונאים וקהילת הישיבה
אחת היא .אנו זקוקים לעזרתכם במימון
מלגות שכר לימוד למשפחות המעוניינות
לתת לילדיהם חינוך איכותי ,אך ידם
אינה משגת להמשיך ולשלוח את הבנים
לישיבה.
אנא ,עזרו לנו במימון מלגת שכר
לימוד מלאה או חלקית בבחינת החזקת
והצמחת בני תורה( .מילגה מלאה לכיתות
ז'-ח'  7000שקלים לשנה; לכיתות ט'-
י'ב 11,800 :שקלים לשנה).

בנוסף ,ישנן אפשרויות רבות להקדיש
ולתרום לפיתוח הישיבה:
הקדשות בבית המדרש – ארון קודש,
בימה ,עמוד לחזן ,ספריה תורנית ועוד.
הקדשות לתחומי לימוד מיוחדים –
ציוד למעבדה פיזיקלית ,העשרת הספריה
העיונית ,מתקנים לחינוך גופני ועוד.
הקדשות של שיעורי לימוד תורה
לשמה שמעבר לשעות הלימודים:
ערבי אבות ובנים או שיעורי תורה
בערב.

הקדשה של שיעור לימוד תורה לפני
ואחרי תפילת שחרית.
תודה מראש על השותפות.
יחד נצמיח דור של בנים עובדי ה'
ואוהבי העם והארץ.
למידע נוסף ,נא לפנות לרב ראובן
איתן ,פיתוח משאבים054-5337111 ,
reuven.randy@gmail.com
או לערן סלם ,מנהל אדמיניסטרטיבי,
salemeran@neto.net.il 08-9767182
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הולכים "מחיל
אל חיל" -
מוזיאון ישובי

מאת :ציונה שרוני

"עם שאין לו עבר ,עתידו לוט בערפל" -
יגאל אלון

ה

נה ,הנה הוא ,מעלה עור וגידים
 החלום הישובי הבא .מוזיאוןבישוב .מטרתו :לחבר עבר והווה
בהתיישבות בכלל ובישובנו
בפרט .לשמחתנו מועצת מטה בנימין
אישרה לנו תקציב מזערי במסגרת "מיזמים
יישובים" .בשלב זה יוקם המוזיאון בישיבת
"נר תמיד" ,אשר קיבלו אותנו בברכה .על כך
תודה עמוקה להם!

עליה והתיישבות:
אנו מבקשים מכול התושבים שיש
ברשותם אוספים ויכולים לתרום למוזיאון או
אפילו להשאיל לתקופה .האוספים יכולים
לכלול :מוצגים שונים מהעבר הרחוק שלכם
או של הוריכם ,או אפילו של סבים וסבתות.
כמו :תמונות ,מזכרות ,בגדים מיוחדים של
עדות שונות .מוצגים שאין בהם שימוש שיש
ברשותכם או ברשות המשפחה המורחבת.
מטבעות כסף ישנים ,שטרות .בולים אשר
עוסקים בהתיישבות או בעליה.

חומר על הקמת הישוב:
אנו מבקשים ,תמונות ,עיתונים ישנים
מסמכים .כתבות בעיתונות הארצית מאותה
תקופה שיש להם קשר לישוב או כול חומר
או מוצג שניתן להציג אותו כמו בכול מוזיאון.
הערה :החומר שנקבל ימוין ותינתן לנו רשות
לקבל או לדחות חומר על פי הצרכים .אנו גם
מעוניינים ושמחים לדעת ולקבל חומר על
עשר המשפחות הראשונות שהגיעו לישוב
ומוכנות לספר על כך לתלמידים מכתות
שונות .כל חומר על הנחת אבן הפינה בישוב
ועיתונים ישנים שלוו את הקמת הישוב.
אנו גם מעוניינים לדעת מי היו ראשי הועד
בישוב תפקידם והתחומים שהם קדמו.
נשמח לקבל תושבים שיספרו לתלמידים
בכתות שונות על עליתם ארצה .ועל הגעתם
לישוב.
נשמח לקבל כל עצה ועזרה לקידום
הפרויקט .כל מי שיש לו חומר כל שהוא או
מעוניין לעזור לנו בכל תחום נשמח לקבל!
ניתן ליצור קשר עם:
שרה טאניס054-2013531 ,
נילי ארז054-5509582 ,
חביבה חתוכה050-7639485 ,
ציונה שרוני – 050-9761824
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לאורו של ז'בוטינסקי
מאת :ערן סלם,
מנהל אדמניסטרטיבי
ישיבת נר תמיד

ש

ני תלמידי
ישיבת בנ"ע
תמיד
נר
ביישוב זכו
בשני המקומות הראשונים
בתחרות חיבורים ארצית
בנושא זאב ז'בוטינסקי –
המנהיג ומורשתו.
מעוז שטאל תושב היישוב – תלמיד
כיתה ט' זכה במקום הראשון
טוביה הוסדורף תושב היישוב  -תלמיד
כיתה ט' זכה במקום השני
טקס הענקת הפרסים התקיים בכנסת

בנושאים שונים הקשורים לפועלו וחייו
של ז'בוטינסקי.
אין זה רגיל ששני זוכים בתחרות
בהיקף כזה מגיעים מאותו בית ספר ועל
כך זכתה הישיבה לשבחים.
עודד כהן מורה
להיסטוריה בישיבה
היישוב
ותושב
אף הוא,ליווה את
התלמידים הן בלימוד
החומר הן ביום שיא
במוזיאון
בביקור
ז'בוטינסקי בת"א והן
בכתיבת העבודות.
ב פ ר ו י י ק ט
השתתפו  6תלמידים
מהישיבה והינו אחד
ממספר פרוייקטים
שהישיבה מפעילה
תלמידים
לקידום
מצטיינים.
זכייה זו היא
במעמד שר החינוך גדעון סער ויו"ר פרי של שנים של השקעה שהישיבה
הכנסת ראובן ריבלין.
משקיעה כדי לקדם את תלמידנו בנושא
התחרות נערכה לכבוד 130שנה הבעה בכתב וכתיבת עבודות לקראת
להולדתו ו 70-שנה לפטירתו של זאב המשך הדרך בכיתות הגבוהות בבגרות
ז'בוטינסקי שהיה מנהיג חשוב של ובאקדמיה.
התנועה הציונית ,ממייסדי הגדודים
ערוץ  7באינטרנט סיקר את הטקס.
העבריים שלחמו בצד הבריטים והשתתפו מעוז ,ראש הישיבה והמורה להסטוריה
בכיבוש ארץ ישראל מידי הטורקים .מתראיינים.
ז'בוטינסקי ייסד
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/213012
את תנועת הנוער
בית"ר ופעל רבות
למען עלייתם של
היהודים לארץ על
מנת להשיג רוב
יהודי בארץ.
בתחרות,
הוגשו למעלה
מ 500-חיבורים
תלמידים
ע"י
ט'-י'
מכיתות
מכל רחבי הארץ
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ספר לעניין
רויטל פולק
הספר :סיפור כתוב במניפה.
הסופרת :ליסה סי.
שנת לידתה של
פרח-שושן היא .1823
לפי המנהג הסיני
מחפשים לפרח -שושן
ילדה מלווה שתכרות
אתה ברית אמונים
עד לסוף חייהן .בת
הזוג שנמצאה והתאימה
לה על פי כל הסימנים
הסיניים הייתה פרח-
שלג.
שתי הבנות מתקשרות באמצעות
כתיבה על מניפה בשפת ה"נושו".
"נושו" הינו כתב סתרים ,שבו
השתמשו נשים באזור המרוחק
של דרום מערב חבל היואנן .זהו
כתב שהתפתח לפני  1000שנים
וזוהי השפה היחידה בעולם
שנוצרה בידי נשים ולשימושן
הבלעדי .המניפה עברה מבית

לבית (של שתי הבנות) נכתבה
ונשלחה וחוזר חלילה .הילדות
גדלות ,הופכות לנשים נשואות
ולאימהות והקשר שנשבעו עליו
קיים לאורך כל חייהן.
הספר מרתק במיוחד.
יש בו תיאור חיי היום-יום
בסין :אמונות ,מנהגים
וטקסים .הוא מתמקד
בחיי הנשים ,מעמדן
והחלק
וערכן,
שהן תופסות בתוך
המשפחה.
מעניין לקרוא את
הפרק האחרון -שבו
מספרת המחברת על עבודת
התחקיר שעשתה ,על נסיעתה
לסין ,לאותו אזור מבודד ועל
ניסיונה לאתר את יודעי שפת
ה"נושו".
מרתק !! ושווה קריאה .לאחר
הקריאה יתכן שתאמרו :כמה
טוב לנו כיהודים בארצנו ובשנים
האלה ...חומר למחשבה...

ריפוי בעיסוי –
תרפיית מסאג'
מאת :סופי שלדן,
מעסה רפואית

ע

יסוי הוא ענף
של הרפואה
המשלימה.
הוא משמש
כהשלמה לפיזיותרפיה ,או
לטיפול כירופראקט.
סגנון חיינו היום הוא
לחוץ ודחוס .האמת הוא
שאנו כל כך עסוקים לרוץ
ב"הליכון החיים" שאנו
שוכחים להקשיב ולטפל
בגופינו .מגע מרפא הינו
דרישה בסיסית לבריאות
הגוף והנפש.
מרגע לידתנו ,התנועה
הראשונית של האם
לתינוק הנולד לה ,היא
כעין לטיפה או סוג של
חיבוק ,כך התינוק חווה
את נוכחותה .כשאנו
גדלים בניסיון החיים,
אנו לומדים להיות יותר
עצמאיים ,לפחות כלפי
חוץ ,הן מבחינה פיזית והן
מבחינה כספית .אנו מראים
פחות צורך באישורים
ובדמות מגוננת ,ודואגת.
אך בד בבד בפנימיותינו
הצרכים הרגשיים שלנו
מייחלים לליטוף ההוא
שעזר לנו להרגיש כה טוב
עם עצמנו...
העיסוי משפר זרימת
הדם ,מאפשר לדם לשלוח
חמצן והזנה לשרירים ,שם
הם הופכים לאנרגיה.
העיסוי הרפואי עוזר
בסינון ובסילוק הרעלים
מן הגוף ,דבר שחשוב מאד
לבריאות ולחיזוק המערכת
החיסונית .לעיתים קרובות
כל כך אנו נותנים לילדינו,
לבני זוגנו או לכל אחד
הזקוק לנו...
לכולם אך לא לעצמנו!
נמצא כל תירוץ לא
להודות שגם לנו יש
שלפעמים
צרכים,
לצרכים הללו יש קדימות
ועדיפות בכדי שנוכל
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להמשיך להיות בריאים
ולתת ולעזור לכולם...
כמעסה רפואית אני רואה
הרבה אנשים הבאים אלי
כואבים ומיוסרים .כאשר
הם במצב זה האדרנלין
בגופם
והקורטיזול
גבוהים ואם הורמונים
אלה לא יסולקו ,הם
יכולים לחולל הרס ,להרוס
רקמות בריאות ולחבל
את המערכת החסונית
שלהם .השפעת המוח
על מצב הגוף ברורה ולכן
חשוב ביותר להבין שעל
ידי דאגה לגוף הפיזי
אנו במקביל שומרים
הרגשי
מצבינו
על
והקוגניטיבי ובכך נהיים
בני אדם טובים יותר .
הגוף שלנו הוא מפת
של
וההווה
העבר
הרגשות ,הכאבים ,וכל
הדברים שאיננו רוצים או
יכולים להתמודד איתם
"ברגע זה" ...כל הבעיות
שהיינו רוצים לשכוח...
יש לי חדשות לגבי
זה! שום דבר אינו נעלם
בכוחות עצמו ...כל הרגשות
ומאוכסנים
נשמרים
בשרירינו ונתקעים שם עד
שאנו עושים דבר מה כדי
לשחרר ...ולרפא!
אחד הדברים הנפלאים
אנרגיה
לשחרר
כדי
שלילית היא דרך מסאג'
(עיסוי הרפואי) .שיטה
עדינה זו יכולה להחיות את
הרגשות הטובות החבויות
הימים.
משכבר
בנו
העיסוי פותח את הקשרים
שבנינו
והמחסומים
ומשחרר את כוחות החיים
לזרימה חופשית ,כך שנוכל
ממש להינות מהמתנה
הנפלאה של החיים.
למידע נוסף בבקשה
התקשרו אל:
סופי שלדן 054-568-6521
טפלו בעצמכם כי מגיע לכם.
www.sophiesheldon.co.il
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שמירת משפחתנו בריאה ושמחה
מאת :ד"ר שמחה שלדן,
פסיכולוג קליני ומטפל
משפחה
בשנים האחרונות חווינו בישוב
קשיים מסוגים שונים -גירושין,
התנהגות נוער בעייתית וכו'.
התופעה חודרת גם למשפחות
טובות ,דבר נדיר בדורות
הקודמים .לכן החלטתי לשתף
אתכם במחשבותיי בנושא,
בתקווה לסייע לכולנו.
אני פוגש הרבה אנשים
רגשית
מבחינה
הסובלים
ופסיכולוגית .לפעמים הם
מודעים לכך ולפעמים הם
אפילו לא מודעים לכך ,אם כי
הדבר משפיע לרעה על חייהם.
סבל רגשי שהולך ומתגבר
בתוכנו גורם לבעיות בתפקוד-
בעיות קוגניטיביות ,רגשיות,
התנהגותיות ו/או רוחניות.

לפעמים אנו חשים שהדבר
הבטוח ביותר לעשות במקרה
כזה הוא ללבוש מסכה ולהעמיד
פנים שהכל בסדר או לפחות יותר
טוב ממה שהוא באמת .כשזה
קורה ,אנו מפסיקים להיות כנים
עם עצמנו ועם אחרים ולעיתים
קרובות המסכות האלו מסתירות
או מערפלות את הטוב הפנימי
האמתי שלנו .כשאנו מנתקים
את עצמנו מן האמת והחסד
שבתוכנו ,אנו עלולים לחלות חס
וחלילה בגוף וגם בנפש.
המסכות גורמות לנו להרגיש
בודדים כי הן לא מאפשרות
יחסי חברות אמתיים ,אהבה
ואינטימיות .כיוון שאיננו ישרים
עם עצמנו ואחרים יש לנו הרגשה
שחיינו לא אמתיים .יתרה מזאת,
אנו מתרגלים לחיות עם המסכה
עד שאנו שוכחים לחיות אחרת.
וכך יש אנשים שחיים את חייהם

טיול בעקבות
המשך מעמ' 8
ככף היד נראתה ירושלים,
מודיעין וגם חשמונאים.
אי אפשר שלא להתפעם
מיופייה של הארץ הזאת.
ומשם אל מעלה החמישה
הגענו לשמוע על הקבוץ מפי
תושבת המקום.
לצפות על תל כפירה עיר
הגבעונים נוף קדומים מרשים.
וספורים שהתרחשו עם אנשים
עזי נפש שהגנו ולנחמו על
המקום
בעוז רוחם ,בגבורתם של
הלוחמים אנחנו כאן.
מזג האוויר שיחק גם לנו .אם

כי קר היה אך חלק מן האנשים
לא הרגישו.
גם רפי עמד על גבעה רמה
מול הכפירה עם חולצה קצרה.
לא עזרו תחנוניה של חביבה כי
ילבש סוודר אך לדבריה לא שעה.
את הקור לא הרגיש ולא חזה.
התלהבותו הרבה לקרוא
קטעים של לוחמים אמיצים נסך
בו חום וגם בנו.
לא זזנו מן המקום גם כשנשבה
רוח בין ערבים.
שוב נהנינו מטיול מרתק
בארצנו הקטנה  -גדולה.
תודה ענקית לך רפי מ-כ-ו-
ל-נ-ו.

בצורה זאת מבלי שהם מסוגלים
ליהנות ממערכות יחסים בריאות
ולחוות רגשות כנים .עם זאת הם
מרגישים בחסרון עצום בחייהם,
כאילו הם מכונות.
לעיתים אנו מסתירים במסכה
חלקים שוליים מעצמנו ,אך
לפעמים המסכה מעלימה
מהויות עיקריות מעצמנו .בכל
מקרה ,חיים עם מסכה מאמללים
אותנו .אם נלמד כיצד להוריד את
המסכה בצורה הנכונה כדי להיות
אמתיים עם עצמנו והסובבים
אותנו ,נרגיש כאילו נולדנו מחדש
בריאים .הצעדים להסרת המסכה
אינם חייבים להיות כואבים .ניתן
למשל לתעד את מחשבותינו
והרגשות שלנו בכתב ,לשוחח
באופן פתוח עם הקרובים אלינו
על הדברים החשובים לנו .רבים
יכולים להגיע להצלחה בעצמם
או בעזרת אחרים ויש הזקוקים

להדרכה מקצועית כדי להתחבר
ל"אני" האמיתי שלהם.
חשוב מאוד להגן על רגשותינו
בדרכים בריאות שאינן מנתקות
אותנו מעצמנו .קבלה עצמית
היא הבסיס להסרת המסכות.
לכולנו יש צורך לתקן בעצמנו
דברים כי אף אחד אינו מושלם.
ט"ו בשבט מתקרב ומזכיר
לנו את דרך הטבע .כמו הזרעים
והשתילים הרכים גם אנו זקוקים
לרגשות ולטיפול אוהב :דברים
אלו הם השמש ,האדמה והמים
עבורנו ובלעדיהם לא נוכל
לצמוח ולחיות.
יהי רצון שנזכה לטפח את
המשפחה שלנו כגינה לתפארת.
ט"ו בשבט שמח!
למידע נוסף:
08-976-1056
www.drsimcha.com

חשמונאים בעקבות
המכבים

המשך מעמ' 8
לא נפקד מקומה של הסופגנייה וביום האחרון של החג הרשנו
לעצמנו גם אנו לאכול .רק סופגנייה אחת חמה ומתוקה...
לסיום שלמי תודה:
לרב ברק כוכבי על העזרה הרבה ומילוי כול
משאלה מהר ובשמחה.
לאיציק שטיינברג יו"ר הועד  -איתך פשוט
תענוג לעבוד.
לנאווה כהן תודה ענקית על העזרה
התמידית בכול תחום.
לבריינה הרטמן אשר בטרם יצאה
לחו"ל כבר תכננה אתנו את הצעדה.
ללאה מדעי ולעליזה תפילין שנטלו
חלק חשוב בתכנון הצעדה ובעזרה.
לאהרון שמעוני המדריך שנענה
לאתגר :היית פשוט נהדר.
ליעקב בן דרור – רק נחת וכבר
נענה לאתגר ,הושיט יד ועזר.
ליונה שנענתה מיד לנגן באקורדיון ולתמר
שאוהבת לנגן בחליל ולשיר.
לאנשי הביטחון כ-ו-ל-ם :עזרתם לנו
מתחילת הדרך ועד סופה .יישר כוח!!!
ולכם הצועדים עם חיוך על הפנים,
רגליים קלות כאיילות -הייתם פשוט נפלאים ,כבני מכבים
אמתיים.
לכם הגדולה וההוד :השארתם בנו טעם של עוד.
נתראה אי"ה בשנה הבאה בעוד צעדה.

ברכות
מזל טוב להולדת
הבן
ליחזקאל ונילי ח'גבי
לשמעון ותמר רגב

מזל טוב להולדת
הבת
לעמוס ואילנה אולצוור
לאליסה ונתן וירטשפטר

מזל טוב להולדת
הנכד!
לאלן וישראל פריז ,בן
לנתנאל ונעמה
לדני ואסתר בכר ,בן לאפרים
והילה בכר
לירמיהו ומירה טאוב ,בן
לנעמה ואלישע אזר
לאורית ויעקב כלאב ,בן
ללירון ושלומית כלאב
לאסתי ואהרון טי ,בן לעדי
ומתן קליינמן
לאריה ושרה בר
לאלון וחיה בן דוד ולאברהם
ורחל רגב ,בן לשמעון ותמר

רגב
ליחזקאל ונילי ח'גבי ,בן
לאורטל ועוז בר-יוסף
לאיטה ושמשון מהודר ,בן
לסימי ואחיה גרשון
למשפחת רוזנבלט ואלפנט,
בן לשרה ויצי
למשפחת אלפרט ,בן
לשמעון לביא ומיכל
לנפתלי ואסתר המר ,בן
לתמי ויצי המר
להרב מאיר ואירית פרידמן,
בן לראיה אהובה ויהונתן
יצחק פיינברג
לשירה ויוסי שרייבר ,בן
לעדי ויאיר
לקרן וסטיב גייל לרגל
הולדת נכדים תאומים ללאה
ורן משה חדד
מזל טוב להולדת הנכדה
לזאב ואביטל וינדיש בת
לפריאל וחיים וולדומירסקי
לנעמי וצבי רוזן בת לרונן
ודניאלה
לזאב ורבקה טאוב ,בת
לכפיר ושירה
למשפחת סלה ,בת לחנוך
וירדן

לזאב ואביטל וינדיש ,בת
לשלמה וציפורה
למשפחת ברנר ,בת לאסנת
ואבי אבוטבול

לבני מצווה
לגלעד ליפשיץ
לדוד אפל
לאורי טובר
לאוריאל אשר קליין
למאיר אונטנברג
ליהונתן גרנות
לאוריאל קליין
לאורי טובר

לבנות מצווה
לאסתר ארנולד
ליונינה גדעון
לשרית שוסטר
לאיילה הרטמן
לליאת ריפמן
לדבי לאער

מזל טוב לנישואין

מזל טוב לאירוסין
למשה ונועה לאש והבן דורון
עם שולמית קוליק מרעננה
לבני וג'ודי מורדקוביץ' ובתם
ליטל עם נתנאל יעיש

עזרה לפל"א
מאת :חנה שוסטר ,רכזת קליטה ,חשמונאים
מחפשים עזרה למפגשים של תוכנית פל"א ,תוכנית לילדי
הממ"ד ממשפחות שעלו לארץ ,שמחזקת את העברית דרך
שיחות ,פעילויות ,משחקים ועזרה עם שיעורי בית .המפגשים
מתקיימים בממ"ד בימי ראשון משלוש עד שש בערב ובימי
רביעי13:45-16:45 :
יכול להתאים לנוער שצריכים שעות חסד או לסטודנטים
שפנויים בשעות אלה או למבוגרים שרוצים לתרום מהזמן
שלהם בצורה משמעותי .המעוניינים מתבקשים לפנות אלי.
We are looking for volunteers to assist in Tochnit Peleh,
a program for children at the mamad whose families have
made Aliyah within the past years. The program strengthens
their Hebrew language skills through discussions, activities,
games, and help with homework and studying for tests.
The program takes place on Sundays from 3-6 PM and on
Wednesdays from 1:45-4:45 PM. Can be fitting for Noar
who can use these as Chesed hours that count towards their
schools, for college students with flexible hours or adults
who want to spend this time in a meaningful way. If you are
interested, please be in touch with me.
Chana Schuster
Rakezet Klita, Chashmonaim
08 976 1493 ext. 4
050 4054088

לאיירה ושרי גדעון והבן
נפתלי למיה גולדסמית
מפלורידה
ליעקב ואנה לי ברנשטיין
והבת עידית עם ליאור
מדלעי מעינב
לצ'ק וג'יג'י טובר ולמורי
ודינה שוורץ וילדיהם סוזי
ויוני
לוונדי ומיכאל מילוא
ובתם דניאלה עם יצחק
מאיר מליק מירושלים
לחיה ואלון בן דוד ובנם
אריאל למרים טקוזינר
למשפחת טרביץ והבת
אורית עם יובל
למשפחת מושכל והבת
עדי עם דוד משפחת טאובר
והבת רינה רבקה עם
עמנואל וסרטייל
לסטיב ומריל ג'קובס ובתם
ריקי לזאב שפירא
לדני ובת-שבע פאווה ובתם
גילה לנפתלי אברמסון
מירושלים
לפיני וליסה סנדרס ובתם

דניאלה לאהרון ווגנר בניו
יורק
ליעקב ונעמי טייכר ובתם
מרים לרועי לוי
לחיים ושרה פורסט ובתם
עדינה לגלעד הרפז מנוף
איילון
לחיים וברכה ברמן ובנם צבי
עם בוו מאיירס
לצביקה ושושי פישהיימר
והבת מיכל עם אבשלום בן
חמו
לחיים ושרה פורסט והבת
עדינה עם גלעד הרפז
למשפחת מיכאלס והבן
יהונתן עם הילה אטיאס

תנחומים
כוס תנחומים
לרפי חתוכה ולמשפחתו
בהלקח מהם אחותם
רבקה ז"ל בת רבי צדוק
חתוכה
לעודד נהלוני על מות
אימו ,צילי ז"ל
לשרון הוסדורף על מות
אימה מנוחה בת משה
יחזקאל ז"ל

תשבץ
נזכר עם חור ותכלת )אסתר א( ,רמז לליל הסדר
יעקב נטע עצים בדרך למצרים ,בנו מהם את המשכן
מן הבשמים של הקטרת ,שבלת ,נרד ו…
יששום מדבר וציה ,ותגל ערבה ותפרח כ…)ישעיה לה(
מן דגן ,משבעת המינים
פרי שגמל על מטה אהרן) ,האילן מסמל את ט"ו בשבט(
תבלין' ,והפיץ קצח ו… יזרק' )ישעיה כ"ח ,כה(
ראובן הביא אותם ללאה אמו
יעקב הכין נזיד מהם
גם אברהם וגם שאול ישבו מתחת עץ זה
פרי אדום שזכרנו שאכלנו חינם במצרים
מז' המינים ,מקור השמן הזך
עץ גבוה' .אני כ… רענן'  ,הושע יד ,ט
עץ אצילי ,משותף ל -בכות ,מורה ,הבשן
צמח הגודל על שפת היאור
אני לדודי ודודי לי הרועה ב…
צמח שיעל מעל ליונה להיות צל על ראשו
פרי עץ הדר
עלה לבגדים? פרי מז' המינים
מלאו את התשבץ ,כל התשובות הן צמחים שמופיעים בתנ"ך.
אם פתרתם נכון ,תקבלו שורה משיר מפורסם של הרב נחמן מברסלב.

