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א מקיים
פרוייקט תקשורת

משולחן
המזכירות

העיתון הופק ,נערך והודפס על-ידי
מעריב ,המחלקה להפקת עיתונים.
טלפונים03-5632593 :
משלוח כתבות ,מכתבים למערכת,
ברכות ופרסום
dov@gilor.com
054-778-1102
פקס 976 - 1607
עריכה :דב גילאור
שער העיתון :ג'ודי סימון
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.
שלחו גם תמונות של האירועים.
תודה ,דב dov@gilor.com

תפילות בבית חב"ד חודשי
אלול-תשרי
תפילות בבית חב"ד בחודשים אלול-
תשרי יתקיימו אי"ה באולם ביהכנ"ס הס־
פרדי מרכזי בכניסה לישוב.
מועדי התפילות יתפרסמו אי"ה בפלייר
נפרד בתוך גליונות "שיחת השבוע".

הזמנה

אם את/ה לבד ואין לך היכן להתארח בח־
גים בחשמונאים?
אם את/ה צריך שולחנות בהשאלה
לאירוע?
אם את/ה זקוק לתמיכה בעצה או בהכ־
וונה בחיים?
אם נתקעת ללא צרכי שבת וי"ט?
צור קשר עם בית חב"ד חשמונאים
ואנו נעשה כל שביכולתנו על מנת
לסייע.
כל הלב לכל אחד -הלכה למעשה
הרב ברק כוכבי .ערבי נחל  2חשמונאים
0542567709
Bch770@gmail.com

 .1פתיחת שנת לימודים
שנת הלימודים נפתחה כמתוכנן ללא
תקלות מיוחדות.
השנה נפתח גן רביעי חדש במבנה
(ליד הרב תכליתי לשעבר) אנו מא־
חלים לכלל התלמידים שנה מוצלחת
וחייל בלימודים.

 .2אולם ספורט
אי"ה במהלך חודש אוק' יחל שלב
תכנון אולם ספורט שיוקם בשטח הק־
מפוס הישן של ישיבת נר תמיד .מתוכנן
להיבנות אולם בגודל  1050מ"ר תקני
עם חדרי ספח לפעילויות וחוגים .אנו
מאוד מקוים שבנייתו תסתיים לקראת
סוף שנת .2012

 .3מגרש בייסבול
בימים אלה אנו מסיימים עבודות
שדרוג מגרש הבייסבול הכוללות בניית
מסלול ריצה ,שיפוץ משטח הדשא
ופריסת דשא חדש .עלות השיפוץ
כ־ ,₪ 130,000חלק מהעלות התקבל
מתרומות מתושבי הישוב יישר כח על
כך.

 .4מצלמות
כחלק ממלחמה בונדליזם ובאלימות
הותקנו מצלמות באיכות גבוהה מאוד
במקומות שונים בישוב .באמצעות
מצלמות אלו ניתן לזהות מבצעי ונד־
ליזם ברכוש ציבורי ולטפל בהם משמ־
עתית בתקווה למגר תופעה זו.

 .5כיכר בכניסה לישוב
בפגישה עם ראש המועצה מיום
 12.9.11התבשרנו שהאוצר לא אישר
ביצוע הכיכר וזאת מחוסר כדאיות כל־
כלית .מ.ע.צ .הגיש ערעור ובימים הק־
רובים שוב תוגש התוכנית לאוצר בת־
קוה שהפעם תאושר וביצועה יתחיל
בהקדם.

חת חג'בי לסבאן התחילו בימים אלה.
הפיתוח יכלול גינה ציבורית ורחבת
חנייה ל־ 8מכוניות ע"מ להקל על
מצוקת החנייה ברחוב.

 .7פינוי גזם
ברחבי הישוב הקמנו נקודות גזם
במטרה לרכז את הגזם ולשמור על
נקיון הישוב.
לצערי יש תושבים המשליכים את
הגזם וגרוטאות ולעיתים זבל ביתי במ־
גרשים ריקים או ליד הבית ובכך גורמים
למראה של ישוב מלוכלך.
עד כה נהגנו ב"סלחנות" ולא התלו־
ננו נגד אותם תושבים אך אם תופעה זו
תימשך נאלץ להפעיל את הפיקוח של
המועצה.

 .8פינוי אשפה בחגי תשרי
בנוסף לפינוי אשפה בימים קבועים
נוסיף פינוי בימים הבאים-:
 .1יום שישי – 14.10.11
 .2יום שישי 21.10.11 -
 .3חגים שיחולו בימי חמישי הפינוי
יוקדם ליום רביעי.
כמו כן תוגבר פינוי הגזם לקראת
החגים.

 .9גיזום גדרות חיים
התושבים מתבקשים לגזם גדרות
חיים ועצים הפולשים לכיוון המדרכות
ומפריעים להולכי רגל.

 .10פחי אשפה
אנו מבקשים להחזיר את פחי האש־
פה לאחר הריקון לתחום מגרשכם ולא
להשאיר אותם על המדרכה.
הפחים מאוד מפריעים להולכי רגל
ומאלצים לרדת לכביש על כל המש־
תמע מכך.

 .6פיתוח שצ"פ 212
עבודות פיתוח שצ" פ  212בין מש�פ
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שנה טובה
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"טוב וישר"
הרב איתמר אורבך

ה

אפשרות של אדם לחזור בתשובה
על מעשיו הרעים היא יסוד ברור
ומוצק ביהדות.
האם עניין התשובה הוא שכלי? האם
היכולת לחזור בתשובה שייכת לרגש?
האם מדובר בעקרון משפטי? לא ולא.
בבית דין שנוהג על פי התורה ואפילו
בבית משפט מסוג אחר .כאשר אדם מבצע
עבירה ,הוא צריך לשלם עליה .ואין בתורה
שום אפשרות לעקוף או להמיר את העו־
נש שהושת על החייב בדין על ידי תשובה
ומעשים טובים.
לעומת זאת כלפי בית דין של מעלה
בבית דינו של הקב"ה על ידי שהחוטא שב
בתשובה נסלח עוונו.
סוד התשובה וכוחה שמור לקב"ה ולכן
הוא ורק הוא מקבל השבים.
בבית דין של מטה אצל בני אדם אין מס־
לול של תשובה העבריין חייב לספוג את
העונש המגיע לו.
התלמוד הירושלמי מתאר ומבסס את
התפיסה שתשובה היא בריאה אלוקית
יחודית".שאלו לחכמה חוטא מה יהיה

עונשו?השיבה החכמה ברוב חכמתה
"חטאים תרדוף רעה".שאלו לנבואה חוטא
מה יהיה עונשו"?ענתה הנבואה "הנפש
החוטאת תמות" שאלו לתורה חוטא מה
יהיה עונשו ? השיבה התורה ,יביא אשם
ויתכפר לו.עד שבא הקב"ה ואמר יעשה
תשובה ויסלח לו".הירושלמי מנכס את
עניין התשובה להקב"ה בלבד.לא השכל
אף לא הנבואה ואפילו התורה אינם מסוג־
לים כביכול להכיל את רעיון התשובה.
"טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך"
הטוב והיושר האלוקי הם אדני יסוד בעולם
שברא הקב"ה.
אלוקים ברא עולם טוב וישר וכך נברא
האדם.לכן מצווה האדם להיות ישר ולע־
שות טוב.
האדם קשור ומאוחד עם הטוב והיושר
האלוקי והם שמרוממים אותו למדרגת
התשובה.
בסדר התקיעות של ראש השנה תקיעה
היא הקול הראשון והאחרון בכל סדרת
תקיעות .כידוע התקיעה היא קול פשוט
וישר ואין לעקם התקיעות לא בראשן אף
לא בחיתומם.ובאמצע בין תקיעה לת־
קיעה יש שברים יש תרועה ויש שברים

תרועה .הקולות האלה אינם ישרים ופ־
שוטים ,השבר כשמו כן הוא מחולק לקו־
לות קצרצרים וקטועים והתרועה נשמעת
כמו יללה .האלוקים עשה אותנו ישרים
אנחנו לפעמים מסתבכים,מתעקמים ומ־
תרסקים.אך באמת יש לנו כח לחזור ולא־
חד את השברים והתרועה ושאר ההת־
רסקויות ולחזור להיות ישרים וטובים.
התקיעה הראשונה מבטאת את הראשית
שלנו ישרים בראנו ה'.השברים כתרו־
עה כל אחד לחוד ושניהם יחדיו מציינים
את מחדלינו עושק ידינו ושאר מעללינו.
התקיעה המסיימת מאחדת ומלכדת את
השברים והתרועות לקול ישר וטוב .אנו
יכולים ומסוגלים לשוב למקור הטוב
והישר.אשרי העם יודעי תרועה.אשרינו
שאנו יודעים ומזהים את קשיינו ומשתד־
לים לתקן הטעון תיקון ולשפר הטעון שי־
פור .תקע בשופר גדול לחרותינו ושא נס
לקבץ גלויותינו ,אשרינו ששאיפת ומעשי
התיקון הפרטיים אינם סותמים ומצמצ־
מים את חזון רוחנו ואנו ממשיכים מצ־
פים משתתפים עושים ועוסקים בתשובה
וגאולת עולמים.
שנה טובה ומתוקה

נפרדים מחבר
שלום .שלום .ותודה רבה.
ימים אלו צוות מד"א של היישוב נפרד
מחבר לצוות אשר היה מרכז הפעי־
לות של שירותי החירום הרפואיים
ביישוב זה כמעט שמונה שנים .מדובר בא־
מבולנס מספר  133של אזור איילון אשר יצא
משרות בתחילת חודש אלול תשע"א.
רוב הקוראים זוכרים כי אמבולנס 133
המקורי נתרם על ידי משפחת מושל מארה"ב
לזכר בנם ואחיהם יוסף נחמיה מושל ז"ל.
בליל שישי אחד ,כשישה חודשים לאחר הג־
עתו ליישוב ובעת פעילות מבצעית לפינוי
חולה מהאזור ,אמבולנס  133המקורי היה
מעורב בתאונת דרכים .האמבולנס לא היה
ראוי לתיקון והוא הוחלף באמבולנס 133
אשר שרת אותנו בשמונה השנים האחרו־
נות.
במהלך שנים אלו יצאנו למאות קריאות
לעזור לחברינו בשעת מצוקתם ולפעמים
גם לשמוח איתם בשמחתם בעיקר בלידות
שהיו באמבולנס .קצת נתונים מהשטח:
שנות פעילות2011 – 2003 :
מספר נסיעות – 2016 :כולל נסיעות
למודיעין ,כביש  443ויישובי הסביבה
מספר נסיעות מבצעיות 1882 :מתוכם
( 1522כ )80%-פינויים לבתי חולים

ב

מספר קילומטרים98,557 :
כפי שהמספרים מראים ,הפ־
עילות של צוות היישוב והאמ־
בולנס היא רבה.
הצוות כיום מונה סה"כ 20
חברים 8 :נהגים/חובשים4 ,
חובשים  5 ,מע"רים ו 3-פ�א
ראמדיקים אשר יחד עם רופאי
היישוב מגיעים לאירועים הק־
שים ביותר .בימים אלו הצוות
הולך וגדל כאשר שני נהגים/
חובשים ,שלושה חובשים ושמונה בני נוער
(מע"ר) משלימים את הקורסים וההשתל־
מויות כדי להצטרף לצוות .אנו מעודדים את
כלל חברי היישוב לעבור קורס בסיסי בעז־
רה ראשונה ,ולמעונינים גם להצטרף לצוות,
על מנת שנוכל להמשיך ולשרת את הציבור
בצורה הטובה ביותר.
בשנים האחרונות סבל האמבולנס מבעיות
מכניות חוזרות ונשנות ותדירות הביקורים
במוסך עלה בהדרגה עד שהוחלט לאחרו־
נה כי לא כדאי להשקיע בתיקון נוסף .על פי
הנחיות משרד הבריאות אמבולנס  133היה
אמור לסיים את פעילותו בכל מקרה באביב
הקרוב כאשר סיים  10שנים על הכביש.
בהתאם לכך כבר החלו מאמצים למצוא

את המימון לאמבולנס חדש .בימים אלו אנו
מחפשים תורמים ובוחנים את הדרך הראויה
לקבלת אמבולנס חדש .במקביל אנו פועלים
מול המועצה ומד"א כדי שלא נהיה בלי אמ־
בולנס ביישוב וכדי שנוכל להמשיך לתת את
המענה המהיר ורמת הטיפול הגבוהה ביותר
לתושבי היישוב.
באם יש לקוראים יכולת לעזור בעניין גיוס
הכספים נשמח אם תצרו קשר עם אחד מא־
נשי הצוות.
להזכירכם ,חס ושלום בעת ארוע יש לה־
תקשר למוקד  101כדי לקבל מענה מיידי.
שלא נצטרך.

בברכת שנה טובה ,בריאות ושלום,
צוות אמבולנס מד"א חשמונאים
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חסרים
1,200
תושבים
מבוגרים

סיכום דיון עם יו"ר
המועצה ,אבי רואה
דב גילאור

ע

ל פי המספר הקטן ביותר של תוש־
בים שהגיעו לישיבה הפתוחה עם
יו"ר המועצה ,אבי רואה וצוות המו־
עצה (פחות מ 30-תושבים מבוגרים מתוך
יותר מ ,)1,000-ישיבה שהתקיימה באולם
בית הכנסת הרימון ,נראה שרוב רובם של
תושבי היישוב מאד מרוצים מתפקוד המו־
עצה ולא היה מה לשאול ,לבקש ,לדרוש
או לשנות .לכן ,כל הכבוד לאבי רואה ולצ־
וות העובדים של המועצה על פעולותיהם.
זאת הפעם הראשונה (חוץ ממיד לפני הב־
חירות) שראש המועצה טרח להגיע אלינו
לדווח ולהקשיב .בכל זאת ,חלק מחברי
הוועד וקומץ של תושבים שאלו שאילות
וקבלו תשובות ושבחו את פעילות המוע־
צה.
אבי רואה פתח בסקר על הנעשה במו־
עצה עבור היישוב ועבור יישובים אחרים.
הוא דווח על הנעשה במגרון והבעיות עם
הצבא והבג"צ .הוא דיווח על ריבוי אוכלו־
סיית הילדים ועל הגידול במספר התושבים,
דבר המצריך כיתות נוספות ובמשאבים
רבים .בהרבה מועצות וערים ,בתי ספר וג־
נים נסגרים בגלל ירידה באוכלוסיית היל־
דים ,אבל ביהודה ובשומרון דור חדש ,צעיר
ורענן גדל ודורש את שלו .אבי דווח על
הפרויקט להביא סיורים של עשרות ומאות
אוטובוסים ליהודה ולשומרון ,בעיקר בימי
שישי ,להראות לישראלים בערים את הארץ
הנפלאה שלנו .הוקם מרכז מבקרים בפס־
גות ,לשרת מפעל זה.
אבי הזכיר שההתיישבות שלנו מחזיקה

את הבג"ץ "בחצי משרה" ושהמועצה צרי־
כה להתמודד עם הבעיה שמפריעה לת־
פקוד" .אבל לא צריך להתרגש יותר מדי",
הוא אמר" ,כי זה מחזק אותנו" .הוא דווח על
ההתפתחות בתיירות ליו"ש.
חינוך :המועצה עסקה בשלבי הבניה
של הישיבה ,בשיפוץ בית הספר ובתכנון
אולם ספורט ,גדול וסגור ,שיוקם אי"ה בק־
רוב.
שירות לתושב :לשיפור השירות,
המועצה העבירה משרדים יותר קרובים
אלינו שלא נהיה חייבים לנסוע לפסגות
לכל עניין .הוקם גם מוקד  ,106למצבי
חרום ,בפסגות והם בקשר טלפוני עם כל
היישובים.
זוגות צעירים :תושב בקש שינוי
בתב"ע לאפשר פיצול דירות ביישוב ובכך
לתת מענה לצורך של הזוגות הצעירים.
אבי הסביר שהמועצה אינה מתנגדת לר־
עיון ,אבל יש להתחשב בבעיות הרבות
שזה עלול לגרום ,כלומר היישוב בדרך כלל
מתנגד לעומס יתר על התשתיות ,לצפיפות
ולמחסור בחניה ,וכו'.
מבוגרים :שאלו בקשר לחוסר מבנה
מתאים למועדון המפגשים של גיל הזהב.
אבי שבח את הפעילות ביישוב ואמר שהוא
בטוח שעמותת הותיקים שהחלה לפעול
באחרונה במועצה תקבל תקציבים בעתיד
לבינוי מסודר.
אולם ספורט :שאלו מתי נקבל
אולם? יש תכנית עבודה ויתכן שנקבל אולם

באזור בית הספר והישיבה בקרוב .אבי הסביר
שבעיר ,אם יש חמש שכונות ,בונים חמישה
אולמות בשכונות ,והבעיה נפטרת .כשיש
 40יישובים ,לוקח הרבה יותר זמן ומשאבים
לבנות אולמי ספורט לכולם .מנסים לבנות
מועדוני נוער ואולמי ספורט ביישובים היותר
גדולים .כפר אדומים יקבל אולם קודם  -לפי
החלטת ועדת האישורים של המועצה ,ואחר
כך חשמונאים .ראש המועצה החליט להכין
תוכניות לשניהם במקרה שכפר אדומים לא
ישלים את ההכנות ,כי היו להם בעיות רבות.
נכון לעכשיו התכנון של כפר אדומים נגמר
ולכן יבנו אצלם.
נוער עולים :אבי התייחס לגידול
במספר העולים ביישוב ,הצרכים וההב־
דלים ,ולכן ,בשיתוף עם ועד היישוב ,יש
השנה רכזת לנושא העולים ,שעושה עבו־
דה נפלאה ומבורכת וכך בעזרת ה' ,העו־
לים שעלו לארץ וגם להתיישבות של יהודה
ושומרון יוכלו להתחבר אלינו בשלמות
ולהיות כאחד מאיתנו.
כיכר בכניסה ליישוב :שאלו
בקשר לסכנה לעבור את הכביש בכניסה
ליישוב .אבי הסביר שאחר י  3שנים ש�ה
מועצה דרשה פתרון ,סוף ,סוף החליטו
לבצע .מע"צ גמרה את התכנון של הכיכר
ורצתה להתחיל לבנות אותה וכבר בקשה
מימון מהאוצר ,אבל כנראה האוצר קבל
דווח שהכיכר אינה כדאית כלכלית ודחה
את הבקשה .המועצה לחצה ומע"צ הבינה
שהדיווח שניתן לאוצר לא היה נכון ובק־
שה לדווח שוב ולבקש את המימון לבניית
הכיכר .ראש המועצה ביקש מאיתנו שני־
תן למועצה ולמע"צ שבועיים לפני שנצא
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להפגין ולצעוק .יתכן שבעתיד הכיכר גם
תאפשר כניסה למתיתיהו .הפרויקט אמור
לעלות כ 4.5-מיליון ש"ח.

לכלוך במגרשים ריקים:

האם אפשר לטפל בהם?  -יש חוק עזר
שאוסר זריקת אשפה במגרש ריק ובעל
המגרש חייב לנקות .הבעיה היא שתוש־
בים זורקים גזם וזבל במגרשים אלו בלי
להתחשב בסביבה .היישוב מטפל .אין
היישוב יכול לחייב בעלי מגרשים לבנות.
רק חברת רמת מודיעים יכולה לחייב בניה
תוך תקופה ,לפי חוזי הקניה ,אבל כנראה
אין החברה מעוניינת לחייב בניה.
גני מודיעים :יש בקשה לצרף את
גני מודיעים למועצה ,אבל כיישוב נפרד.
יש צוות פעולה במשרד הפנים וביישוב
ויש  2תנאים שהמועצה דורשת :שיהיה
יישוב נפרד ושתקבל תקציבים לשפר את
התשתית הקיימת .עדיין אין החלטה .אחרי
החלטת משרד הפנים ,מליאת המועצה
צריכה לאשר.
בית עלמין  :לא ברור אפוא בית ה�ע
למין של יישובנו .לאחרונה חשבנו שנוכל
להשתמש בבית העלמין בחדיד אבל בח־
דיד דחו קבורה של תושב ברגע האחרון.
אבי הודה שזאת נקודה רגישה וכואבת
לנו וליישובים אחרים בסביבה .המגעים
ממשיכים עם המשרד לענייני דתות ,עם
השר ועם מנכ"ל המשרד .המועצה בקשה
שנשתמש בבית העלמין בעיר מודיעין אבל

העירייה דחתה את הבקשה .אבי מקווה
שבסופו של דבר מודיעין תקבל את הרעיון
או תחויב על ידי המנהל למקרקעי ישראל,
שהם הבעלים על השטח .בינתיים רק בנ־
ווה צוף או בנעלה יהיה מקום .אבי אמר
שהוא חושב שנוכל להשתמש בשטח במ־
בוא חורון אבל בינתיים יש הסתייגויות של
תושביה .בסוף אמור להיות בית העלמין
של האזור במבוא חורון או במודיעין.

השלמת הבניה בישיבה:

היישוב נהנה מהשימוש בבית המדרש
והמועצה צריכה לסייע לסיום הבניה .אבי
אמר שהיישוב והמועצה צריכים לסייע
בשותפות .ועד היישוב צריך לרכז את הנו־
שא ולהביא רעיונות למועצה.

בעיית הזבל מהכפרים
הסמוכים :אמר אבי שחייבים לפעול
דרך המינהל והצבא וצריך דווח מסודר
למועצה כדי שהם ידעו שישנה בעיה.

שאלת אולם הספורט :אבי
הסביר שיש תקציב ראשוני ויש צורך
שהיישוב יתרום לתקציב כי היישוב מבקש
אולם גדול יותר מהמוקצה לו .לפי הנא־
מר ע"י מזכיר היישוב  -המיקום לבנין כבר
נסגר.
נושאים שונים שהועלו:
מיקום הדואר והבעיות :לפי
אנשי היישוב ,בקרוב יועברו תאי הדואר
קרוב למזכירות ויופרדו מתאי גני מודיעים.

פעולה זו תתרום לבטיחות ברחוב הקרוב
לבית הספר.
ביוב  :החיבור של היישוב ושל מת�י
תיהו לביוב של מודיעין עילית יבוצע בק־
רוב ותופסק פעילות המתקן לטיהור הקיים
בגני מודיעים .כבר נבחר הקבלן.
בריכת שחיה :ראש המועצה הודיע
שוועד היישוב בקש לבצע פרויקטים חשו־
בים אחרים קודם לבריכה (מועדון לגיל
הזהב ,אולם ספורט ,וכו') .אין מספיק תק־
ציב לכל הצרכים.

המתקנים בגן ריקי ברחוב

התמר :דווח ע"י תושב שהמתקנים
מחוץ לגן מסוכנים ושאין מספיק ציוד בגן
החדש הזה .בדרך כלל מוסיפים ציוד בגן
כל שנה אבל בגלל שגן זה נסגר בשנה
שעברה כל הציוד הועבר לגנים אחרים.
עכשיו משנפתח הגן השנה בגלל תוספת
הילדים הברוכה ,הגן מתחיל לאסוף ציוד
מחדש .מזכיר היישוב ויו"ר המועצה הב־
טיחו לטפל בגן.
בעיית הכלבים ביישוב :לא
כל בעלי הכלבים מנקים "מוקשי" כלביהם
ואין פיקוח בימי שישי ושבת לחייב אותם
לטפל בלכלוך .יש חוק עזר בנושא ויש
לשפר המצב.
בסוף הערב איציק ,יו"ר ועד היישוב,
שבח את ראש המועצה והודה לו על שיפור
היחסים בין היישוב למועצה.
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נוער חשמונאים -אוהב לתת!
אברמי ונועה ,רכזי נוער.

ל

א נוכל לתאר במילים בודדות את
כל מה שחווינו יחד הקיץ -
תכנית קיץ לכיתות ז-ח-ט עמו־
סה בחוויות מדהימות ,טיול צפון מטו־
רף… ערבי סושי,פנקייקים ומשחקים,
פיינטבול,באולינג ועוד.
אין ספק שהיה בעיקר כיף .אבל בסיום
הקיץ ,במבט לאחור ,בולטת הנקודה
שנוער חשמונאים יודע לעשות דברים
שהם הרבה יותר מסתם מכיף  -נוער
חשמונאים אוהב לתת!
נוער חשמונאים ,מכל הגילאים ,הת־
גייסו בשמחה לקבלת פני עולים בשדה
התעופה עם ארגון "נפש בנפש" ,הכינו
מיוזמתם שלטים וכלי נגינה ,קמו מוק־
דם מאוד בבוקר (בחופש )!..והרימו את
כל שדה התעופה על הרגליים בריקודים
ומחיאות כפיים לעולים.
כיתה ט' ארגנו בכוחות עצמם שבוע
התנדבות בבית ילד ונתנו מעצמם מעל

ומעבר,
כיתה י' יצאו לשבוע עבודה
של הגרעין בחווה טיפולית,
וכיתה יא' גם כן יצאו לשבוע
עבודה של הגרעין ב"שדה
בר" ,למען נערים שנפלטו
ממסגרות.
גם בתוך הישוב ישנה נתי־
נה של הנוער כמו המסעדה
החלבית שקמה במו ידיהם
של שבט נעלה ,על מנת לגייס
כסף ולסבסד לחברים את
עלות המחנה .ישר כוח גדול
במיוחד למדריכים שארגנו ,עודדו ותמכו:
דניאל טובולסקי ,יעקב שפר ושרה צוקר.
ואחרון חביב במסלול הנתינה והאכ־
פתיות היה ארגון ערב שלם לכל תושבי
הישוב לזיכרון גוש קטיף .הערב כולו היה
ביוזמת הנוער מההתחלה ועד הסוף .היה
מרגש לראות את הרצון החזק של בני
הנוער לזכור ,להנציח ולהתחבר כמו גם
השאיפה לצמוח ולתקן גם בימים אלו.

ישר כח מיוחד לרעות חמיאל והדר גר־
נות שהקימו את התערוכה היפה ,ולברינה
הרטמן שתמכה ביוזמת הנוער כתמיד.
אנו שמחים לראות נוער ערכי ומיוחד
שכזה גדל בחשמונאים.
בברכת שנה טובה לכל הנוער ,שנה של
חוויות ,של המשך נתינה ועשייה ברוכה,

תודה!!!

ח

ניכים ,גרעינרים ,מדריכים,
בוגרים ,הורים ותושבים יק־
רים ,ה' עמכם!
בהסתכלות אחורה על השנה
שחלפה ,אין ספק שזו הייתה זכות
אדירה להיות קומונרית ביישוב כל
כך מיוחד כמו חשמונאים! היה כל
כך מדהים כל פעם מחדש לראות
את הרצון והכוח של הסניף לחלום,
להתקדם ולפעול למען החניכים,
הנוער ,הסניף ,היישוב וכל עם יש־
ראל!
הייתי רוצה לנצל שורות אלו
להודות למספר אנשים שבזכותם
השנה שעברה הייתה מוצלחת כל
כך:
	 -לרבני היישוב על ההכוונה הר�ו
חנית והחינוכית במהלך השנה.
 לחברי ועדת הנוער  -אייל בר�יטברט ,חנה שפיגלמן ,אדית אפ־
שטיין ,מארק וקסלבאום ,אהובה
טובולסקי ואלה היימן על העזרה
ללא גבול והליווי במהלך השנה.
 לרכזי הנוער  -נעה ואברמי גרוסומוריה יפה.
 -למשפחות המאמצות.

 לרכזות גרעין אפרת קניסבכרוסמדר גולדפרב.
 לנחמה בריטברט אחראית בנותהשירות.
 לגבאי בתי הכנסת. לצוות בית הספר היסודיוהישיבה התיכונית.
 לצוות המזכירות :מוטי ,נאוה,בריינה ,נירה ,חנה ,אשר ובני.
 לבוגרי הסניף. למשפחות היישוב על האירוחהמקסים.
 ואחרונים חביבים לגרעינרים,למדריכים ולכל החניכים היקרים
על שנה מדהימה!
יקרים  -יש לכם כוחות אדירים!
תנצלו כל רגע ורגע שיש לכם את
הזכות להיות חלק מחבורה כל כך
מיוחדת של סניף חשמונאים! תמ־
שיכו לחלום גדול ,להגשים ולהשיג
כל מטרה!
שבעזרת ה' יהיה לכם ולכל עם
ישראל המון הצלחה ,ברכה ,טוב,
נחת ,שמחה ושנה טובה ומתוקה!
תודה על הכל!

כולל
בוקר

מרים פולינסקי – קומונרית
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התנדבות הגמלאיות
בביה"ס

ב

ית ספרנו התברך במערך
התנדבותי של גמלאיות
מהיישוב שבאות לסייע
במגוון תחומים .בשנים האחרונות
אנו נהנים מעזרתן כאשר הן עוב־
דות בצורה פרטנית עם תלמידים,
מקדישות להן מזמנן על מנת לי־
צור איתן קשר אישי ותוך כדי כך
מסייעות להן מבחינה לימודית.
כל מתנדבת בוחרת את התחום
בו היא רוצה לתרום ,ישנן כאלה
שעובדות עם עולים חדשים ומלמדות
אותם עברית ,חלק לומדות עם תלמידים
מהכיתות הנמוכות קריאה וחשבון ומטמי־
עות בהן את הרגלי הלמידה ,יש שהעבירו
שעת סיפור בכיתות א' ,ויש שהעדיפו לע־
בוד עם תלמידים מהכיתות הגבוהות ולק־
דמם בתחומי דעת שונים.
במהלך חופשת הקיץ אף הפעילו המ־
תנדבות קייטנה מושקעת ומוצלחת מאד
בביה"ס .בסיום שנת הלימודים האחרו־

נה ,הוזמנו המתנדבות ליום גיבוש וכיף של
צוות ביה"ס ב"נאות קדומים" שכלל פעילות
חווייתית במקום וארוחת צהריים.
בשנת הלימודים הבאה מתוכננים
פרויקטים התנדבותיים נוספים של הגמלאים
בביה"ס .כל המעוניין להצטרף ניתן לפנות
ללאה מדעי -רכזת הפעילות.
בהזדמנות זו בי"ס רוצה להודות שוב
מקרב הלב למתנדבות היקרות על פועלן
המבורך ,בשם הצוות החינוכי ,ההורים והת־
למידים!

פתיחת שנה"ל
תשע'ב בממ"ד
רמת מודיעין
דוד אביטל ,מנהל

כ

מו כל שנה ההתחלות החדשות מרג־
שות בעיקר לתלמידי כתות א' וגם לת־
למידים האחרים.
יש אווירה טובה וצפיה לשנת לימודים פו־
ריה ומהנה.בשנת הלימודים הקרובה יעברו
מורי בית הספר השתלמויות בנושא שעו־
רים מתוקשבים וזאת כהכנה לקבלת מח־
שבים ניידים לכל המורים והתקנת מקרנים
בכל כתה.הצפי הוא שבינואר  2012יסופקו
המחשבים והמקרנים.בנוסף הכריז משרד
החינוך על שנה זו כשנת חינוך לבריאות בת־
חום הפעילות הספורטיבית ואכילה של אוכל
בריא.זו ההזדמנות לפנות להורים לצייד את
הילדים בכריכים בריאים +ירקות/פרות ולא
בחטיפים.בחינוך הדתי הנושא השנתי הוא
הרב עוזיאל זצ"ל.פרוייקט חשוב מאד שפו־
על בבית הספר מאמצע שנה שעברה בכדי
לעודד את קריאת ספרים "בנימין קוראת לה־
צלחה" המועצה מממנ ת 8ש'ש תוספת ל�ס
פרנית הישוב שמפעילה בשעות הבקר את
התכנית יחד עם רכזת חינוך לשוני והמורות.
זו ההזדמנות לומר תודה לכל בעלי התפקי־

טקס קבלת תלמידי כתות א'
דים במועצה על היוזמה ועל הנכונות להש־
קיע בנושא החשוב לתלמידנו.יוזמה נוספת
שהמועצה עם ישיבת כינור דוד יזמו בנושא
המוזיקלי לטובת בתי הספר בבנימין ונתפלל
שהיא תצא לדרך בהקדם ונוכל לעדכנכם.
נאחל לכולנו שנה טובה ובהצלחה לכולם.
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אלף בית  -אלף בית
תמר קירשנבוים

ו

הפעם לכבוד השנה החדשה ויום
בריאת העולם ולכבוד התלמידים
שמתחילים ללמוד את האלף בית,
נספר קצת איך השתמש הקב"ה באותיות
האלף בית כדי לברוא את העולם ,נטעם
את מתיקותן של אותיות האלף בית ונ־
בין את הזכות והחשיבות לכתוב ,לקרוא,
ללמוד ,להתפלל ולדבר באותיות העב־
ריות.
וכך כותב המגיד ממזריטש ר' דב
בער:
"הנה ידוע בספרי המקובלים כי ראשית
הכל נאצלו האותיות ואחר כך באותיות
ברא הקב"ה את כל העולמות וזה סוד
"בראשית ברא אלוקים את "...ופרוש-
"את"  -האותיות :מא' עד ת'".
בספרו של הרב מונק "עולם
האותיות" הוא מבאר את הדברים:
"עשרים ושתיים האותיות הנן כוחות
רוחניים עמוקים וראשוניים ,הן למ־
עשה חומר הגלם של הבריאה ,כאשר
צירף אותן ה' למילים ,פסקאות ,ציוויים,
 הן גרמו להתהוות הבריאה מתרגמותכביכול את רצון ה' אל תוך המציאות
.באותיות האלף בית העברי טמון מדע
אלוקי .בספר היצירה המיוחס לאב־
רהם אבינו ,מתואר כיצד נעשה שימוש
באותיות כדי להוציא את הבריאה לפו־
על".
בהופעה היפה של שלמה בר והברי־
רה הטבעית שהתקיימה בחשמונאים ,שר
שלמה את השיר המקסים -אצלנו בכפר
טודרא -שספק כמה מן האנשים יודעים
את מילותיו היפות ,המתארות את טקס
תחילת לימוד אותיות האלף בית ,בכפר,
בגלות במרוקו:

אצלנו בכפר טודרא שבלב הרי האטלס
היו לוקחים את הילד שהגיע לגיל חמש
כתר פרחים עושים לו אצלנו בכפר טודרא
כתר בראש מלבישים לו שהגיע לגיל חמש
כל הילדים ברחוב חגיגה גדולה עורכים לו
שהגיע לגיל חמש ,אצלנו בכפר טודרא .לה ..לה ..לה
ואז את חתן השמחה שהגיע לגיל חמש
אצלנו בכפר טודרא מכניסים לבית הכנסת
וכותבים על לוח של עץ בדבש מא' ועד ת'
את כל האותיות בדבש ,ואומרים לו :חביבי לקק!
והיתה התורה שבפה מתוקה כמו טעם של דבש...
אצלנו בכפר טודרא שבלב הרי האטלס לה ..לה ..לה..
מי ייתן ופה ,בארץ המתוקה ,נלמד יותר
ויותר להשתמש ולדבר בשפתנו המתו־
קה ,ומתוך כך תהיה לנו שנה טובה ומ־
תוקה.
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ועדת "חיבורים" מגבשת
את אוכלוסיית חשמונאים
חנה שוסטר  -רכזת קליטה ,חשמונאים

ב

יישוב חשמונאים קיימת אוכלוסייה מגוונת מאד .למע־
לה מ־ 50%מהתושבים הינם עולים דוברי אנגלית שהגיעו
ליישוב מיום היווסדו ועד היום .בדרך כלל נוצרים פערים בין
אוכלוסיית הישראלים הוותיקים לבין העולים החדשים .כדי לעבוד
על צמצום הפערים וגיבוש החברה ,הקים וועד היישוב וועדה חדשה
שנקראת ועדת "חיבורים".
עד כה הפיקה הוועדה מספר אירועים שמתאימים גם לותיקים וגם
לעולים .בין הפעילויות  -סיור עו־
לים לעיר העתיקה שאליו הצטרפו
גם משפחות ותיקים ,מדורה יישו־
בית בל"ג בעומר ושתי סדנאות
צחוק והומור.
סדנאות אלו הועברו על ידי לי־
מור עמיר "מג'וי אוף לייף ",ארגון
שמתמקד בשימוש בהומור בכל
מיני מצבים בחיים ,ומאמן אנשים
להיות ליצנים רפואיים .בין המש־
תתפים היו ישראלים וותיקים ,עו־
לים וותיקים ועולים חדשים לימור,
אישה מצחיקה וכיפית גם מעבר
לזמן שהיא מעבירה את הסד־
נאות ,פתחה במשחק שבו מח־
זיקים קוביות קרח ומספרים דבר
על עצמך ומי שמזדהה עם הנאמר
לוקח את הקוביות ומספר משהו
אחר על עצמו .הערב המשיך וזרם
עם משחקים מצחיקים ,שדרכם הכירו המשתתפים אנשים מהישוב
שלא הכירו קודם .לימור גם הסבירה על חשיבות ההומור וסיפרה
סיפורים מרגשים על עבודתה בתור ליצנית רפואית.
פעילויות נוספות שמתוכננות על ידי וועדת חיבורים הם:
•שבת "חיבורים" שבה משפחות יארחו משפחות שדוברות שפת
אם שונה לסעודת שבת,
•סיורים למרכז מבקרים מטה בנימין וביקור במועצה,
•ערב עדות ,ערב שיביא מראות וטעמים מעדות שונות של תושבי
הישוב,
•וסיור להצגת "נא לגעת" שבה עולות כתוביות בעברית וגם אנ־
גלית.
הפעילויות ממומנות על ידי משרד הקליטה ,מועצת מטה בני־
מין ,מתנ"ס מטה בנימין והוועד המקומי .הוועדה תמשיך בעבודתה
לעודד את תת-הקהילות בחשמונאים ,דוברי עברית ודוברי אנגלית
להכיר אלו את אלו וליצור מערכות יחסים בין התושבים.

“Chiburim” Committee
”Unites Hashmonaim
)Chana Schuster, Rakezet Klita (Absorption Coordinator

I

n Hashmonaim, we are blessed with a heterogenous community.
More than 50% of the residents here are Anglo. In general, gaps
exist between the native Israeli population and the olim community. In order to narrow the gaps and unite the society, Hashmonaim
has appointed a committee called “Vaadat Chiburim.” Up until now
the committee has planned activities and programs that serve
both the natives and the olim community. Some of the programs
we’ve done are a Tiyul for Yom
Yerushalayim to the Old City,
the first yishuv bonfire on Lag
B’aomer, humor workshops,
and two sing-along nights.
Additional programs that

are being planned by Vaadat Chiburim are: Shabbat
Chiburim, at which families
invite families with a different mother tongue to lunch on
Shabbat, a tiyul to the Mateh
Binyamin Visitor’s Center and
winery, followed by a visit to
the Moetza, Mateh Binyamin’s
governing body. Also in the
plans are “Erev Edot,” an evening that will highlight the different types of cultures that
we have on the yishuv, and
a tiyul to a play performed by
hearing impaired individuals
with subtitles in both Hebrew and English. These
programs are subsidized
by the Ministry of Absorption-Misrad Haklita,
Moazat Mateh Binyamin,
Matnas Binyamin, and of
course by our yishuv. Vaadat Chiburim will continue
its work to encourage the
different communities of
Hashmonaim and native
Hebrew speakers and
olim to meet and further
develop relationships.
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טיול משותף לירושלים
של עולים חדשים
וותיקים בחשמונאים
זהבה תורג'מן

י

ישובנו חשמונאים גדל משנה
לשנה ברוך השם ולא פעם קורה
לנו ,וותיקי הישוב,

שאנו פוגשים פנים חדשות
ולא יודעים אם הם אורחים או
תושבים חדשים .
לכן אנו רוצים לציין את יז־
מתן הברוכה של רכזת הקלי־
טה בישוב ,גברת חנה שוס־
טר ,צוות חיבורים וגב' רובין
שרייבר ,שארגנו סיור בירוש־
לים המשותף לתושבים העו־
לים והוותיקים .
הסיור היה חוויתי וכייפי.
מקום הסיור שנבחר  -ירו־
שלים -והעיתוי בין יום הע־
צמאות לבין יום שחרור ירוש־
לים היה מתאים וקולע .
סיירנו בין שרידי
אתרים היסטוריים
בתקופותיה השונות
של בירתנו הקדו־
שה .הדרכת הסיור
במקצו־
נערכה
עיות ובחן רב ע"י
השחקן שהקסים
בסיפור ובמשחק
של דמויות שונות
בין סמטאותיה של
העיר ושרידי החו־
מה .
במהלך הסיור
סעדנו יחדיו במ־
סעדה לא גדולה
ברובע וחווינו את

מה שנאמר במקורותינו על
המקדש בירושלים "שמעולם
לא אמר אדם צר לי המקום "
 .ובלשוננו נאמר ,שכאשר יש
מקום בלב ,ניתן להכיל את
כולם .
ברכת יישר כוח,חזק וברוך
להלל שוסטר ,שהנחה בחן
רב את הסיור ,שימש כמתו־
רגמן ודאג להיכרות בין כל
משתתפי הסיור.
אני מאחלת שניפגש בעוד
מפגשים דומים אשר יתרמו
לאהבת נפש בנפש בין כול־
נו .
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קול קורא /ציונה שרוני

"נפש בריאה
בגוף בריא"
מה דעתכם על בריכה ביישובינו ?
מתנת יום הולדת במלאות  25שנים
לישוב .
הגיע הזמן ,הגיעה השעה להקים ברי־
כה ביישובנו חשמונאים.
חבל שאנו סובלים בימים החמים .
מדי פעם עולה הנושא וגווע  .אך כעת
בגרנו ,התקדמנו והבנו
כי בריכה בישוב
צריך לבנות ולה־
קים לרווחת כול־
נו .
אין אנו צרי־
כים לכתת רגלנו,
רגלי ילדינו ונכדנו
לחפש בריכות .
לצערנו יש מקו־
מות שלא מקבלים
אותנו .
לחלק מאתנו לא
תמיד יש רכב זמין
.
חלק מאתנו הפ־
סיקו לנהוג או לא
נוהגים כלל.
הגיעה השעה !!!
שטחים בישוב יש ! יש ! ויש !
צריך רק יזם שייקח את העסק בידיים
ויריץ אותו .
התושבים יכולים להיות שותפים
והמעוניינים יכולים לקנות מניה .כמו
במקומות אחרים.
בהצעה שהועלתה לפני שנים תוש־
בים רבים נענו והבריכה כמעט הוקמה
.
גם היום אפשר לזרז העניין.הכול תלוי
בנו .
עד כה הישגנו כל אשר חפצנו – אם
רק נרצה ונבין באמת ובתמים
בלי חילוקי דעות הנושא יכול לקרום
עור וגידים .
אני מקווה שלרעיון יש הרבה שותפים
לא רק בחשיבה אלא גם במעשים
יישובנו נאה ,יפה ופורח  .התוש־
בים מלאי רוח עשייה והתנדבות למען

הכלל.
יחידי סגולה נותנים מעצמם ,מיכול־
תם ומזמנם באהבה גדולה ,אך אין זה
מספיק .
בין הקהילות השונות אין כמעט קשר:
כל בית כנסת לעצמו ,כל קהילה לעצ־
מה  -פרט לאירועים-
ועל זה חבל !!!
בריכה ומרכז ספורט ביישובינו תפתור

את הבעיה ותקרב את כולנו תחת קורת
גג אחת.
בריכה נפרדת אפשר ואפשר ,רק צריך
לבצע את האתגר .
רבים מאתנו מעוניינים בבריכה ובפ־
עילות ספורט שיקומו בה .
.תושבים יקרים,
יו"ר נכבד,
ועד חשוב ,
מזכיר הישוב
ורכזת קהילה
לקראת  25שנה ליישוב
נא להרים הכפפה
ולבנות לנו בריכה .
וכבר נאמר ע"י חכמנו ז"ל " :אין דבר
העומד בפני הרצון " בעזרת ה' נעשה
ונצליח !!!
מצפה לתגובות חיוביות של הצבור
.של הועד המקומי.וכול אלה הנוגעים
בדבר .

נגמר הקיץ..
אפילו פעם

בריינה הרטמן ,תושבת הישוב

א

ני לא מאמינה .שוב זה קורה לי:
עוד קיץ עבר ולא יצא לי לשחות.
זה לא שאין באזור בריכות ...אפי־
לו כפר האורנים כבר פתחו בריכה300 .
משפחות הסכימו להשקיע  ₪ 12,000כל
אחת והנה ,יש להם בריכה .במודיעין יש
בריכה עירונית בנוסף ל"הולמס פלייס",
מועדון בריאות ובריכה ברעות ומרכז ספו־
רט עם בריכה במכבים .גם בנילי יש ברי־
כה .כל אלו בריכות קרובות יחסית לישוב,
נכון? אז מה הבעיה?
קודם כל ,אין שחיה נפרדת (חוץ ממעט
שעות במודיעין במחיר מוגזם) .להרבה
נשים שרוצות לשחות כמו בן אדם נורמלי,
בבגד ים ,זה מפריע שאין שחייה נפרדת.
לא נעים לנו ולא משנה אם זה מסיבות
הלכתיות ברורות או מהרגשה אישית לא
נעימה.
שנית ,יש את הבעיה של תחבורה זמי־
נה בשעות שבריכות פתוחות .גם אם כבר
מצאת בריכה עם שעות נפרדות לשחייה,
היא רחוקה או ששעות השחייה הנפרדות
הן מאוחרות .
רבותי ,אני הולכת לגעת בנושא שמ־
שום מה לא רוצים לדבר או לדון בו בישוב
בשנים האחרונות.
הגיע הזמן שהישוב חשמונאים יבנה
בריכה ואולי אפילו מועדון בריאות לצבור
הדתי ,לאלו שנורא רוצים שחייה בשעות
נפרדות ,לאלו שרוצים לקפוץ לבריכה
לשחות כמה בריכות ,או ללכת לחדר כושר
לשעה ,שעתיים .מה מפריע לנו להתקדם
בנושא כבר שנים? הנה כמה מהנקודות
ה"בעייתיות" שעלו בשיחות הרחוב שהיו
לי עם אנשים פה ושם:
"לא יסכימו לבריכה בלי שעות מעור־
בות" .מי לא יסכים? היום לאנשים שרוצים
שחייה מעורבת או משפחתית יש הרבה
אופציות באזור ,לא? אף אחד לא יכריח
אותם להצטרף לבריכה בישוב .בישוב
שלנו ועד הישוב יצטרך מלהתחילה לקבל
החלטה שזו תהיה בריכה שפועלת רק
עם שעות שחייה נפרדות .אני בטוחה גם
שהרבה משפחות יוצאות לבריכות אחרות
בלית ברירה כי אין מענה לשחייה נפר־
דת בישוב .יש אנשים שאולי היו מעדיפים
שחייה נפרדת אבל מסיבות בריאותיות
חייבים את השחייה ונאלצים להתפשר
אולי בצד ההלכתי.
"אבל מה יעשו אמהות עם בנים צעי־
רים שאי אפשר לשלוח אותם לבד לש־
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The Summer Is Over…
And I Haven't Been In A
Pool Even Once!!!

 ולא שחיתי..
!!!אחת

Bryna Hartman, Resident of the Yishuv

חות? עד איזה גיל מותר להכניס אותם
עם האמהות?" זו סוגיה שצריך לבדוק עם
הרב ואפשר ללמוד מישובים אחרים הדו־
 לדולב ונוה.מים לנו באופי הדתי שלהם
 יש בריכות עם שעות נפרדות, למשל,צוף
. ניתן למצוא פיתרון...בלבד
"איפה שלא תשימו אותה השכנים ית־
 יש שטח ציבורי שהוקצב לבריכה:"נגדו
בזמנו ואין סיבה שלא תבנה בריכה במ־
 כל בריכה שתבנה תהיה ברי־.קום הזה
 סגורה וזה אמור להפחית את,כה מקורה
, צריך לדאוג לכניסה מרחוב ראשי.הרעש
לחנייה כמו שצריך ולשעות הפעלה בה־
.תאם לחוק
 בריכה יישו־:""יגיעו קבוצות המוניות
בית צריכה להיות מוגבלת לרכישת מנויים
עם זכות קדימה למשפחות שכונת רמת
מודיעים עד מועד מסוים ואז ניתן למכור
מנויים לתושבי גני מודיעין ויישובי הסבי־
 כגון, ייתכנו פניות מתושבי הסביבה.בה
 הפעלת בריכה חייבת.נוף איילון או גמזו
לעמוד בכללים של משרד הבריאות וש־
חייה בבגדים לא מקובלת לפי הכללים
 מי שלא מוכן לקבל על עצמו את.האלו
הכללים האלו לא יוכל לשחות בבריכה
.שלנו
היתרונות בבניית בריכה יישובית גדו־
 מה, סוף, סוף, יהיה לנו, קודם כל.לים
.לעשות בישוב בשעות החמות של הקיץ
זה יתרום הרבה לקייטנה ויותר ילדים יוכ־
 לנוער.לו ללמוד שחייה כחלק מהתכנית
 לא צריך לנסוע ולה־.יהיה מה לעשות
 זה יהיה. אפשר להגיע ברגל.סיע לבריכה
מקום מפגש נהדר לצבור שפועל היום
לרב בתוך הקהילות שלהם ולא נפגשים
 אם נהפוך את המקום למוע־.ביום יום
דון בריאות כולל חדר כושר וחדר חוגים
נרוויח מרכז ספורט נחמד ואולי עם הזמן
 זה יהיה מרכז שנרגיש.נכניס כסף לישוב
 זו תהיה בריכה ייחודית שמ־.בו בבית
 ואם נצליח.תאימה לצבור הדתי לאומי
להגיע למספיק מנויים כדי להפעיל את
? מה טוב,הבריכה בחורף
אני יודעת שזה נשמע קל יותר ממה
."שזה יהיה ושאולי אני קצת "מפנטזת
גיוס הכספים לא יהיה קל בלשון המע־
טה ובניית בריכה כרוכה בעלויות גבוהות
 אבל נראה לי שלהרבה אנ־,של תחזוקה
 בישוב.שים כמוני נמאס להתייבש כל קיץ
בסדר גודל שלנו באמת הזוי שבמשך כל
 עברו כמה.השנים האלו לא בנינו בריכה
 הישוב גדל והגיע הזמן לבדוק את,שנים
! יגיעו, אם תבנו אותה.הנושא שוב

I can't believe it! It happened again! Another
summer has gone by without my going swimming
even once. It's not that there are no pools in the
area. Even K'far HaOranim opened a pool recently.
Three hundred families agreed to put up 12,000
NIS and they have a pool. In Modiin there is a city
pool in addition to Holmes Place, the Reut Country
Club and a pool in Maccabim. In Nili there's a pool.
All these pools are relatively close by, right? So
what's the problem?
First of all, no separate swimming close by
(besides a few hours in Modiin at a ridiculous
price). For many women who want to swim like
normal people, in a regular bathing suit, this is a
big problem. It doesn't matter whether the reason
is for the obvious halachic implications or because
of personal discomfort with mixed swimming.
Second of all, lack of transportation. Not
everyone has a car home during the day when
the pools are open, and if you have found a pool
with separate hours, it's far away or the hours are
later in the day when you're too tired to travel or
swim.
So, I am now opening up the discussion about a
subject that everyone has been avoiding over the
last few years. IT'S ABOUT TIME WE BUILD A POOL
IN CHASHMONAIM and maybe even an entire
health club for the dati-leumi community. For
those who want separate swimming (for whatever
reasons), for those who want to be able to run
over to the pool to do a few laps or to work out in
the gym for an hour or two during the day. What is
holding us back all these years? Below are some
of the possibly "problematic" issues that have
come up in casual conversations that I've had on
this subject from time to time:
"No one will agree to build a pool without hours
for mixed swimming". Who won't agree? Today, as
I previously pointed out, there are many options
for mixed (or family) swimming in the area. No
one can be forced to join the yishuv pool. In our
yishuv the vaad of the yishuv will have to make a
decision to open a pool with only separate hours.
I am sure that many families who do frequent the
pools in the area do so because there are no other
convenient options open to them. There are also
those who would much prefer separate swimming
but for health reasons really need to swim thus
perhaps compromising their religious values.
"What will mothers of younger boys who can't
go to the pool alone do?" This is an issue that will,

of course, be brought up to the Rav and we can
look into how yishuvim similar to ours, such as
Neve Tzuf and Dolev, solved this problem. I'm sure
a solution can be found.
"Wherever you put it, the neighbors will
complain". There is a designated place for the
pool on public land and there is no reason that
the pool should not be built there as originally
planned. The pool that we build will have to be
covered and this may reduce noise. The entrance
to the pool can be from a main street, must have
ample parking and should be open during hours
allowed by law.
"Massive groups will want to come swim". A
yishuv pool will have to be limited to purchasing
memberships. First chance goes to the people of
Ramat Modiim and then we can open up to Ganei
Modiin and yishuvim in the area. I am sure that
there will be requests to join from as far as Gimzu
to Nof Ayalon. The pool must be run according to
the regulations of the Health Ministry and I believe
that they do not allow swimming in robes and
socks. Those who are unwilling to adhere to those
rules will not be allowed to join.
The advantages to building a pool in the yishuv
are great. First of all, we would finally have what
to do throughout the hot days of the summer.
For the Keitanah - the program would be greatly
enhanced by a pool. More children would be able
to learn swimming as part of the program. Teens
would have what to do. No need to transport kids
or travel to get to the pool. This would also be
a great meeting place for our residents who are
mostly active within their own communities and
don't have a central meeting place on the yishuv
on a daily basis. If we manage to grow into a
Health Club with a gym and a room for chugim,
we will gain a nice addition to the yishuv and
possibly, with time, establish a source of income
for the yishuv. This would be a place we would
feel at home in and would be a pool especially
designed for the needs of the local dati leumi
community.
I know that this all sounds a lot easier than it
will be and I am, perhaps, fantasizing a bit. Raising
the money will not be easy and building a pool
also involves high maintenance fees but I think
that like me, most people are tired of the dry, dry
summers. In a yishuv of our size it is really strange
that we have not yet built a pool all these years. A
few years have gone by and the yishuv has grown
and it's time to review this matter again. "If you
build it they will come!"
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גם לחשמונאים יש היסטוריה
ביקור במוזיאון היישוב

הדר מנור כיתה ה' 2

ב

יום שישי ט' אייר התשע"א ,הלכנו למוזיאון קטן ביישוב ושם
נפגשנו עם שתי נשים ִמותיקות היישוב – ציונה שרוני וברכה
רוטנר .הן הפתיעו אותנו עם היסטוריה מרגשת .כשנפגשנו,
חשבתי שזה יהיה סתם עוד סיפור מיני רבים על קליטה חדשה של
אנשים שהגיעו בזמן הקמתו של יישוב .אבל ,למדנו הרבה יותר ממה
שידענו קודם .למדתי לא לפקפק ביישוב קטן שהוקם .משם מתחיל
גרעין הכוח הגדול ,שיכול להקים גם עיר .ברכה הגיעה ליישוב עם
משפחתה ממש בתחילת תהליך הקמתו של היישוב חשמונאים .היא
סיפרה שהאנשים נלחמו והתמודדו עם קשיים רבים .ברכה סיפרה
לנו שהם היו המשפחה ה 14-שהגיעו ליישוב" .בהתחלה לא היה לנו
אפילו חשמל .השתמשנו בגנראטורים ,גנראטור אחד לארבעה מש־
פחות .הגנראטור סיפק חשמל רק בין שבע בבוקר לשתיים בצהריים
ומשתיים עד ארבע לא היה חשמל בכלל ,מארבע בצהריים עד אחת
עשרה בלילה היה חשמל ומאחד עשרה עד שבע בבוקר לא היה
חשמל .לא היו טלפונים ועל פלאפונים אף אחד לא חלם ".היא אמרה.
"היינו מאוד מאוחדים ,וכשמישהו נזקק לעזרה הם מיד הגישו אותה
ועזרו לו ככל האפשר".
בית כנסת היה במרתף של אחת המשפחות .וכל אחד שרצה לצאת
מהיישוב ,היה צריך ליידע את האנשים כדי שיספיקו למניין .לפעמים
בלילות ,האנשים היו יוצאים החוצה לראות את הכוכבים ,שאז ,עוד
לפני שהיו עמודי תאורה וחשמל הכל היה חשוך וראו טוב יותר את
הכוכבים ".כשהיא אמרה זאת ,ניסיתי לחשוב על אור הכוכבים .מי־
מיי לא ראיתי כוכבים זוהרים בלי אורות שמפריעים מסביב .והם יכלו
לעשות זאת כל לילה!
מכאן היא התחילה לספר לנו על החלק שבזכותו יש לנו כאן מבנה
מיוחד .ידעתם כמה גלגולים בית הספר עבר? בתחילה הוא היה במ־
רתף של אחת המשפחות .היו מעט תלמידים ובקושי מורות .ברכה
הייתה מורה לאנגלית של דוברי האנגלית .כל שיעור היא הייתה

מסיימת במשחק .אחר כך בית הספר עבר לקרוונים ,ומשם למבנה
שלנו היום.
ברכה כבר אינה בתפקיד אבל היא שמחה לראות אותנו  -כיתה
גדולה  31 ,בנות  -מי היה מאמין שפעם היא לימדה עשרה תלמ�י
דים?!

להיכנס לתוך עברה של
ברכה רוטנר
(חוויותיי מיום עם ברכה רוטנר)
שיה רוט כיתה ה' 2

ה

כל התחיל ביום שיש כ"ט אייר התשע"א ,כשהמורה הכריזה
שאנו צריכות לצאת למוזיאון העבר של חשמונאים בישיבת
נר תמיד ,כולנו שמחנו אבל רק מפני שזה על חשבון הלימו־
דים .לא ידענו כמה נהנה ונתחבר לזה .התיישבנו על כיסאות וציונה
(המנחה) הציגה לנו את המורה ברכה רוטנר.היא התחילה לדבר:
" כפי שאתן יודעות ,אני המורה הראשונה שלימדתי אנגלית בבית
הספר היסודי של היישוב" .כך המשיכה וסיפרה על עברה ועל נתינ־
תה ליישוב ועל התאקלמותה והתאקלמות ילדיה בארץ .כל כך התח־
ברתי לסיפור מפני שפשוט ראיתי בעיניי את מה שהיא ראתה וחוותה,
את פחדיה שכה הזדהיתי איתם ,את שמחתה המוצדקת והכל עם
המבטא האמריקאי המקסים שלה.
כעבור שעה ורבע כשסיימה ,הזמינו אותנו ברכה וציונה המנחה
למוזיאון הקטן שהיה דומה יותר לחדרון ,היו שם כלים מהעבר ,קערת
ליל הסדר ,מכונת כביסה ,סלים ,ואפילו מזוודה מהשואה .היו שם
צילומי לווין ,הסכמים ותמונות ישנות או חדשות של גני ילדים מש־
נים עברו .לאחר התרשמות ,התחברות וגאווה ליישוב יצאנו החוצה,
הודינו לברכה ולציונה וחזרנו בצער לבית הספר.

הקולטים הסולאריים כובשים את חשמונאים

י

ותר ויותר משפחות מצטרפות
לקבוצת הרכישה של קול־
טים סולאריים לייצור חשמל.
במסגרת קידום מיזם האנרגיה
החלופית החליט שר התשתיות
עוזי לנדאו ,כ י  10%מכלל הז�י
כיונות לייצור אנרגיה חלופית
יוקצו ליהודה ושומרון.
כהמשך למהפכה הירוקה
שכובשת את האזור ,יוצאת הח־
ברה הכלכלית באפרת ,במיזם
כלכלי-סביבתי :הקמתה של
קבוצת רכישה לקולטים סולא־
ריים לייצור חשמל .בעלי בתים
פרטיים נהנים מהכנסה פאסי־
בית קבועה עם החזר השקעה
מובטח ותרומה לסביבה ,באמ־
צעות יצור עצמי ומכירת חשמל
מלוחות סולאריים המתוקנים על
גג הבית לחברת החשמל .הח־
לטת הממשלה בנושא קובעת
כי חברת החשמל מחויבת לק־

נות את החשמל שאתם מייצרים
בתעריף הגבוה פי  !3מהתעריף
אותו אתם משלמים לחברת הח־
שמל ,וכל זאת למשך  20שנה,
כך שמדובר בהשקעה בטוחה
וכדאית.

כוח הקנייה המאורגן של התו־
שבים הביא להפחתה של למע־
לה מ 20%ממחירי הקולטים יחד
עם אחריות מורחבת ואפשריות
מימון אטרקטיביות.
כל מי שיש ברשותו גג יכול

להצטרף לקבוצת הרכישה המ־
תגבשת בימים אלה .המכסות
העסקיות בארץ מלאות והמכ־
סות לבתים פרטים תסתיים תוך
חודשיים.
בעקבות ההצלחה חסרת
התקדים של המיזם הסביבתי
באזור אפרת וגוש עציון ,הוחלט
לפתוח את ההצטרפות לשאר
תושבי יהודה ושומרון.
במסגרת קידום מיזם האנר־
גיה החלופית הוחלט השבוע,
בהוראת שר התשתיות עוזי לנ־
דאו ,כי  10%מכלל הזיכיונות
לייצור אנרגיה חלופית יוקצו
ליהודה ושומרון.
תושבים המעוניינים לקבל
מצגת פוואר פוינט ולבדוק האם
הגג שלהם מתאים להתקנת קו־
לטים סולאריים ,מוזמנים ליצור
קשר02-9939374 :
ec@efrata.muni.il
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Solar Panels
Conquer Efrat
and Gush
Etzion

M

ore and more families are joining
the purchase group for solar panels
in order to produce electricity.
Within the framework of the initiative to
promote alternative energy, Uzi Landau,
Minister of National Infrastructure, has
decided that 10% of the permits for the
production of alternative energy will be
allocated to Judea and Samaria.
Following the green revolution which
is conquering the region, the Efrat
Development Company has come
out with an economic-environmental
initiative: the establishment of a purchase
group for solar panels for the production
of alternative energy. Homeowners will
enjoy a passive income with a sure
return on their investment while making
a contribution to the environment, by
producing solar electricity from solar
panels on their roofs and selling it to the
electric company. The government’s
decision on this issue, states that the
electric company is obligated to buy the
electricity which is produced at a rate of
three times the regular price which you
pay to the electric company, and will
continue to do so for twenty years, thus
making this a sure investment.
The power of an organized group in
purchasing the solar panels has brought
the price down 20%, with an extended
guarantee and the possibility of attractive
financing options.
Anyone who has a roof can join the
purchase group today. The maximum
number for businesses has already been
reached and the maximum number for
private houses will be reached in two
months.
Because of the unprecedented success
of this environmental initiative in Efrat and
Gush Etzion, it has been decided to open
up the market for other parts of Judea and
Samaria as well.
Within the framework of the initiative
to advance alternative energy, Minister
Landau has instructed this week that 10%
of all permits for energy production will be
directed towards Judea and Samaria.
Residents interested in receiving a
power point presentation or determining if
their roof is appropriate for the installation
of solar panels, call 02-993-9374.

ברכות
מזל טוב ושעה טובה
•לניל וברכה רוטנר להולדת הנין בן
לאיתן וצליל פלזנשטיין
•לורדה קראוס קאופמן להולדת
הנינה
•שרה ואלי טאניס להולדת הנין ,בן
לנוגה ונתן גמראן.
•להרב אליהו ופרידה שץ להולדת
הנינה ,בת למאיר ושני ליברמן
•לרב איתמר ולניצה אורבך להולדת
הנכדה בת לאהרון יהודה
•לרב איתמר ולניצה אורבך להולדת
הנכדה ,בת לנפתלי ורחלי אורבך
•לדבורה ומיכאל ריין להולדת
הנכדה ,בן לעדינה ודני קנטר
•לסטיב ומינדי פרנקל להולדת
הנכדה ,בת לרחל ומתני-ה פרנקל
•לאליעזר ובברלי גרינבלום להולדת
הנכדה ,בת לנצנה ובצלאל פרידמן
•לאליעזר ובברלי גרינבלום להולדת
הנכדה טליה ,בת לשמואל ואלונה
גלייזר
•לחיה ושייקה מרילוס להולדת
הנכדה ,רוני ,בת לעידן ולעירית
מרילוס
•למייק וונדי מילוא להולדת הנכדה,
בת לאילנה ושי בן שושן
•לחנה ומשה סבתו להולדת הנכדה
ליעקב ומרים סבתו
•לחנן וג'ודי בלנקנשטיין להולדת
הנכדה.
•לשייקה וחיה מרילוס להולדת
הנכדה ,בת לאלי ומוריה פרנקל
•ליצחק ושרה מושכל להולדת
הנכדה ,בת למשה ויפעת עוזיאל
•לזאב ורבקה טאוב להולדת
הנכדה ,בת לרענן ורחלי
•לורדה פריש להולדת הנכדה ,בת
לשלומית
•לעדינה שלוסברג להולדת הנכדה,
בת למאיר ושני ליברמן
•לג'ודי ולארי פרידמן לרגל הולדת
הנכדה – בת לאמיר ודבורה
אבסטין
•לג'ודי סיימון להולדת הנכד ,בן
ליקיר ודינה לוינשטרן
•ליונתן ופיי טורצקי להולדת הנכד,
בן למרום ודבורה גורן
•לסם ורוקסן גמראן ולשלמה ואביגיל
כותב אמת להולדת הנכד ,בן לנתן
ונוגה גמראן
•לדב ונאווה אטנר להולדת הנכד,
בן לעופר ולילך נעמן.
•לדב ונאווה אטנר להולדת הנכד,
בן לספי ומאיה אטנר
•לניסים ועליזה תפילין להולדת
הנכד
•ליצחק והאני עטקין להולדת הנכד,
בן לבני ומינדי מושקוביץ

•להרב מאיר ואירית פרידמן להולדת
הנכד ,בן לאיה מרים ועמית דהן
•לארני ודבי צוקר להולדת הנכד ,בן
לחנן ותמי צוקר
•לתולי ותמר קירשנבוים להולדת
הנכד ,בן לשונמית ואסף
•לאתי ואלדד דודקביץ' להולדת
הנכד
•לאתי ויונה פרידמן להולדת הנכד,
בן לנסיה וישי רוזנבלט.
•ליעקב ולברוריה בן דרור להולדת
הנכד ,בן למשה ומעיין בן דרור ,נין
לגאולה
•לגרשון ושלומית רודיך להולדת
הנכד בן לשניאור ונעמי סגל
•למשפחת וולהיים להולדת הנכד,
בן לאפרת ואלעד פאר
•ליעקב וטילי טאוב להולדת הנכד,
בן לעמיר ברוך וסיוון שרית טאוב
•לאברהם וחנה פאר להולדת הנכד,
בן למתן יעקב ועדינה
•לשוקי וחני סלה להולדת הנכד ,בן
לעדי ודוד עמר
•לשוקי וחני סלה להולדת הנכד ,בן
לצחי ותמר סלה
•לחיים וריקי דה יונג להולדת הנכד,
בן ליעל וניצן ברגר
•למילטי ויוני לוינסון להולדת
הנכדות התאומות הדר ונוגה
•לשמעון ולרה יצחקי לרגל הולדת
הבת
•לאריאל ואסנת קמסלר לרגל הולדת
הבת
•לאביב ועדינה מלסה להולדת
ברוכים הבאים
הבת ,אחוה
•לרבקה ואבי לוי שעלו ארצה
מקווינס
לבני מצווה
•לשמחה וציפורה בלות' שעברו
•לפייסי בלכר ,לארי ווילנס ,למייקל
השבוע מרעננה ובאו להתגורר
טובר ,לידידיה הכט ,לנועם לאופר,
ביישוב.
לדניאל גולדרייך ,לגרשון דולינסקי• ,למרטי ומינדי ליס שהגיעו השבוע
לאבי אוסטרוף ,לנאור שטרובך,
מבוסטון
לצור טרביץ ,לנדב אליהו קרן,
•לג'ון וליסה מנץ'
ליוחאי טאוב ,לאיתיאל דודקביץ',
•לתמי ומיץ' הורן
לידידיה פינק ,לאיתמר אפשטיין,
•לנפתלי ומאיה גדעון שהתחתנו
לזיו לוריא ,,לניצן שטיין ,לדינה מור ,ועברו להתגורר ביישוב
לפנינה פז ,לאילת בן דוד ,לטרה
•לסטנלי ואינגה מארק שעלו ארצה
טבק ,למיכל ברנד,
השבוע והגיעו לגור
אירוסין ונישואין
•למנוחה ושוקי לוריא לארוסי תהל
עם תומר לבית אברמוביץ
תנחומים
•לחיים וברכה ברמן לאירוסי בנם
•לעינה לוינסון במות אחותה ,סנדרה
חזקי עם אולה פרוסקורין
•לאה זכריה במות אביה
•לאלי ואורנה אורבך לאירוסי הבת
לתמר סומר במות אמה ,מרגלית
מרים עם רפאל גלין
נרדי ע"ה.
•לדוד ורחל מנור לאירוסי הבת אורית •לשמעון קראון במות אחותו
עם נחמיה אברבך
•למשפ' מנור
•לשמוליק ומיכל עמיחי לאירוסי
•למנוח גרוסקין במות אביו
הבת אפרת עם גיל ליבר
•לאביטל וינדיש במות אימה ,חיה
•ללני ובברלי גרינבלום לאירוסי הבת לאה שלומוביץ ז"ל
מיכל עם נעמן קם
•לטילי טאוב במות אחיה ,חיים יעקב
•לקרן וסטיב גייל ולרחל ויוסי טייץ
גל (רדלר) ז"ל

לאירוסי מירה ובנימין
•לורדה פריש לאירוסי הבת אורית
•לאברהם עבודי לנישואיו עם אילנה
בוטניק
•לחגי קירשנבוים לנישואיו עם
דבורה
•לדניאל ובת-שבע פאווה לנישואי
בנם ,איתן לשרית דייוידמן
•לשלמה ויוכבד שריידר לנישואי
בתם ,שושי לדב גרופר
•למורי ודינה שוורץ ולצ'אק וג'יג'י
טובר לנישואי ילדיהם יוני לסוזי
•לאיירה ושרי גדעון לנישואי בנם
נפתלי למיה גולדשמיט
•לאברא ורוזי נתן לנישואי בתם
מאירה עם יוני קריגר
•ליעקב ואנה-לי ברנשטיין לנישואי
בתם עידית עם ליאור מדלעי
•לאלדד ואתי דודקביץ' לנישואי בתם
הדס עם אבי מרגוליס
•למנוח ושרון גרוסקין לנישואי בתם
אליאנה לעין קינג
•למשפחת ורקר לנישואי הבת מיכל
עם תומר
•למשפחת טאובר לנישואי הבת רינה
רבקה עם עמנואל וסרטייל
•למשפחת אמרנט לנישואי הבת
שושי עם רן
•למשפחת שטייניץ לנישואי הבן
משה עם לי
•למשפחת בלוך לנישואי בתם שירלי
עם איתן גרינספן
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מה אהבתי תורתך
שרון גרוסקין

ב

חוג התורני שהתקיים בשנה החו־
לפת השתתפו קרוב ל 80ילדים
בלימוד תורה .הבנים והבנות נהנו
מהלימוד ,וכן מהפרסים והפעילויות במס־
גרת החוג.
מלבד הרב אייל והרב אלון שהעבירו את

החוגים באופן קבוע ,פגשו הילדים גם את
הרב איתמר אורבך שהעביר שיעורים ואף
עשה חידון לקראת שבועות.
השנה החוג חוזר עם אותם המלמדים,
ובע"ה גם השנה יועברו שיעורים על ידי
הרב אורבך ,נמשיך עם קופונים שאיתם
אפשר לקנות פרסים יפים ,וכן יהיו פעילויות
מהנות במהלך השנה.

כולם מוזמנים לבוא
וללמוד תורה בצורה
חווייתית.
הזמנים :ימי שני ורביעי לבנים.
ימי שני וחמישי לבנות,
בבית הכנסת הרימון
לפרטים נוספים -שרון גרוסקין.

חוזרים בתשובה בליל-הסדר
חן קלינגר

'ה

יום הגדול' הגיע!
כולם הולכים לה־
תקלח לכבוד 'היום
הגדול'! .אחותי הקטנה (ושמה
יעל בת  )5סיימה להתקלח
והולכת לעזור לאמא ,בעוד אני
(יואב בן  )10מתחיל להתקלח
אמא ויעל עורכים את השולחן
לכבוד 'היום הגדול'! .כל המ־
שפחה סיימה להתארגן
ומחכים לאורחים .ופתאום
נשמעו דפיקות בדלת ,אחי
הגדול (יורם,בן  )16פותח את
הדלת ובפתח האורחים הנ־
כבדים "...שלום" אמר אבי:
"לא ראינו אתכם מזמן!" הוא
השתעל והמשיך" :קוראים
לכם משפחת.......גולוד! בואו,
בואו שבו!" האורחים ישבו
ואבי התחיל לשוחח עמם.
אני רוצה להגיד לכם סוד :אני
בכלל לא מכיר את האורחים
האלה!! אני בכלל לא מבין איך
הם ואבא ואמא התחברו!(?).
שאלתי את יורם בלחישה:
"מי אלה? ,ומאיפה אבא ואמא

מכירים אותם?" יורם השיב לי
בלחישה":אני אספר לך כשנשב
מסביב לשולחן" .אוף! אמרתי
בלב ,האח הזה! אני רוצה כבר
לדעת! אחרי דקות ספורות אמא
קראה לכולם לשבת ליד השו־
לחן .בזמן שכולם ישבו ,אמרתי
בכעס ליורם" :יורם עכשיו כולם
יושבים ליד השולחן"! צעקתי
בקול רם בכעס!.כולם הסתכלו
עלי בתדהמה! ואבא הוסיף:
"יואב לא צועקים ככה" הוא
התעצבן" ,אסור!" .כמעט בכי־
תי ,אבל עצרתי את הדמעות.
הלכתי לשירותים והתחל־
תי לבכות וחשבתי על אותם
שאלות :מי אלה? ומאיפה אבא
ואמא מכירים אותם? זה ממש
מסקרן! הפסקתי לבכות וניגב־
תי את הדמעות .חזרתי לשול־
חן ושמעתי את משפחת גולוד
(שהתברר לי שמם לא מזמן,
שאבי אמר שכך קוראים להם)...
מדברת ,והאישה אמרה" :אני
זוכרת איך הייתי עם מכנסיים
קצרים ולעיתים גם עם חצאיות
מיני "...והילדה אמרה" :אני
זוכרת שלמדתי בביה"ס רק
תנ"ך ....ולא תורה שבעל-פה

(תו"שבע) ,משנה וכו'"...
אני לא הבנתי כלום! ניסיתי
לסדר לי בראש את הדברים
– אך ללא הצלחה! פשוט לא
הבנתי....
שאלתי את אמא ,אני חש־
בתי שלפחות היא תענה לי...
ואמי ענתה לי" :בסוף הארוחה
אני אגיד לך ,זה לא יפה בפני
האורחים" .עכשיו התעצבנתי
עד שד עצמותיי!!! מה זה? מה
הולך פה?
למה אף אחד לא רוצה לה־
שיב לי על השאלה??? ולמה
אמא אומרת שתאמר אחרי
שהאורחים ילכו ? חיכיתי בקו־
צר -רוח שהארוחה תחדל
כבר! הלכתי לישון על הספה
ונרדמתי!
וכשקמתי ראיתי שהאורחים
הלכו וגם פינו את השולחן...
צעדתי אל אמא ואמא
אמרה":נו יואב ,אתה רוצה
שאני אגיד לך את התשובה?"
"כן ,כן אמא! אמרתי במרץ"
" .אז כך" היא אמרה" :משפ־
חת גולוד הייתה חילונית ועם
השנים היא נכנסה למצב כל־
כלי קשה! פטרו את אביהם

מהעבודה ,והפרנסה היתה רק
מאמם .לא היה להם מספיק
כסף לחוגים לכן הם החליטו
לשלוח את הילדים למדרש,
שילמדו תורה.
מאז אותו יום ששלחו אותם
ללימוד תורה הכל התחיל
לחזור לקדמותו ,לאבא היתה
עבודה אחרת ,המשכורת
הרבה יותר גבוהה! והם הבי־
נו שהכול בזכות זה שהילדים
למדו תורה ,ולכן חזרו בתשו־
בה .אנחנו שמענו עליהם אז
רצינו לחזק אותם והזמנו אותם
לליל-הסדר" "איזה צדיקים!"
אמרתי ,ואמא המשיכה "וכל
פעם שאבא דיבר איתם היו
אלה דברי 'חיזוק' כלומר דברים
שחזקו אותם .כששאלת אותי
לא רציתי להזכיר להם שהם
היו לא-דתיים כי כתוב בהלכה
לא לעשות זאת ,לכן אמרתי לך
שאני אגיד לך אחרי הארוחה
אתה מבין?"
"כן!!!כן!!! תודה אמא שס־
פרת לי עכשיו אני מבין את
גדולותיו של ה'!
יהי ה' מבורך לעולם ועד! "
צעקתי,ושמחתי!!
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מכתב למערכת
"לנהג "החשמונאימניקי
היקר שלום וברכה
 בעודך נוסע במ־,האם מידי פעם
 שמת לב לאנשים הנמצאים,כונית
בצד הדרך ומושיטים אצבע לכיוון
הכביש? האם גם כאשר אתה נמצא
בתוך הרכב הממוזג והנוח אתה ער
/לכך שחבר שלך נמצא תחת שמש
גשם או סתם שמיים כחולים? אם
באמת אתה אחד מאותם אנשים
שנוהגים לעצור לטרמפיסטים אתה
.יכול לעצור ולהפסיק לקרוא כרגע
 אבקש ממך להמשיך,אך אם לא
.ולקרוא עוד כמה שורות
לאחרונה נוכחתי לכך שכמות
האנשים ביישוב העוצרים לטרמ־
 עם התפתחות, ומנגד.פיסטים ירדה
 מספר הטרמפיסטים,האוכלוסייה
 מהו הגורם לתופעה זו? מה.עלה
גורם לכך שלעיתים טרמפיסט מחכה
כחצי שעה עד שאחד הנהגים עוצר
לו? וזאת לאחר שכבר עשרות רכ־
 האם אבדנו את.בים חלפו על פניו
הקהילתיות המגובשת של יישובי־
נו? או שמא לא הפנמנו כראוי את
!?"אמרת חז"ל "ואהבת לרעך כמוך
האם לא מציקה לך העובדה שתו־
 שיכול להיות גר,שב היישוב שלך
 יחכה זמן כה,בהמשך הרחוב שלך
רב לטרמפ? האם באמת לא תקדיש
, שניות לכל היותר בכדי לעצור10
לפתוח חלון ולקרוא את שם היעד
שלך? בשלוש פעולות פשוטות אלו
 ויותר מכך הרווחת,שימחת יהודי
באמת היית מוכן לוותר על.מצווה
?כך
אז בפעם הבאה שתראה טרמ־
10  תחשוב שנייה על אותן,פיסט
שניות בתור "הדרך המהירה לשמח
 ובכך תרוויחו," שניות10אדם ב
.שניכם

בתודה" הטרמפיסט
""החשמונאימניקי

Shalom Bayit and
Rosh Hashanna
Simcha Sheldon, Ph.D.
We all know that Shalom Bayit is one
of the most important aspects of our
life experience. When we experience
Shalom in our homes, we can handle
just about any of life’s challenges.
Conversely, when – chas v’shalom,
Shalom Bayit is lacking, the entire
quality and enjoyment of all the good
that we have can be reduced to anguish,
depression, and despair, In our times,
perhaps more than most other times,
challenges and difficulties regarding
peace between spouses, between
children, and between parents and
children are very common. It certainly
appears that what the sages told us
would happen in the days close to the
coming of Mashiach, are happening – in
the world and in our homes.
I would like to humbly and respectfully
offer an approach to relating – one that
integrates the psychological with the
spiritual – that may be of help.
Oftentimes the arguments, emotional
pain, disappointments, frustrations,
and strife that we experience in our
relationships are related to the way that
we see ourselves as being different,
and/or in competition with the person
we are having difficulty with. Sometimes
it feels like a competition of needs where one will have to be without or
lose, in order for the other to win or

get what s/he needs. These thoughts
and experiences usually happen in the
psychological, emotional, and cognitive
realms.
There is a way to change the process
and the uncomfortable feelings if we
can shift our experience away from
the emotional conflict and focus on
the spiritual relationship between our
self and the “other”. As spouses we
can focus on how we are really parts
of one soul, and that the truth is there
is no competition. The goal is to help
each other in the peaceful healthy
and joyous completion of the unified
soul. Parents and children can avoid
experiencing a battle for power and
control, as both relate to the idea that
it is the responsibility of the parent
to help the child’s soul grow happily,
and work together towards that goal.
Briefly, the same idea can be used in all
our relationships, as all of us are part
of the soul of Adam and Havah, and in
truth we are all here together to heal
ourselves and help each other heal and
become whole and holy.
Rosh Hashannah is a time of
contemplation on the true nature of
who we are. May we be blessed to
experience, know and feel the holy
soul in ourselves and in each other, and
enjoy creating peace together.
www.drsimcha.com
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.שרה פכטר: • הסופרת.עוד תגיע רחוק:הספר
 אמא לחמישה ילדים ואבא שלומד.ספר על משפחה
. האם מנסה למצוא את דרכה ולעבוד מחוץ לבית.תורה
?לא כן?! מה קורה לילדיה? איך נראה ביתה-צריך פרנסה
ספר,איך היא משתלבת במעגל העבודה? קראתי וצחקתי
 כמה מאיתנו בקלות יוכלו.שכתוב בצורה משעשעת
 ילדיה הקטנים יזכי־.להזדהות אם הדמות של האימא
ובלי בעיה ניזכר בזמן,רו לנו את ילדינו כשהיו קטנים
ההשכמה שלהם ובשעה הימוית המתישה של השכב־
...תם לשנת הלילה
.בקיצור יופי של ספר לכל האימהות

