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דבר
העורכת

דבר הרב איתמר אורבך

"חשמונאים זה הבית ,עצי הזית"...
אמנם כך ,אבל לא רק.
חשמונאים שלנו הוא יישוב מפותח
עם נוער משובח ,בחשמונאים שלנו
עזרה לזולת היא ממש שם דבר.
ההתנדבויות ב"ה רבות ולא מפסיקות
וכל פעם יש עוד ועוד רעיונות,
כך שכמעט את כל האוכלוסייה
הנצרכת" ,מכסות".
ולכן ,בעיתון זה הקדשנו מדור מיוחד
למתנדבים בעם.
איזה יופי וחן אפשר לראות ,בגינות
המטופחות ובגנים החדשים בעיצובם
המקורי .שצצים כאן חדשות לבקרים.
יחד עם הנוף המרהיב מכל הכיוונים,
את הלב ממש מרחיבים.
אז מה נאחל ליישובנו חשמונאים
שאנו ,צאצאי המכבים ליד "לפיד"
ו"מודיעין" שנזכה כולנו לעוד הרבה
שנות פריחה ושגשוג בכל התחומים
והמובנים שנמשיך לגדול ולצמוח עם
משפחות נהדרות וחבר'ה טובים,
שנמשיך בקליטת העלייה ובעזרה
הדדית ושיחד עם ההתפתחות
והגדילה נדע לשמור את הקיים.
אתי
מזל טוב חשמונאים!
חברי המערכת:
אתי דביר
תמר קירשנבוים
בריינה הרטמן
חידון :יהודית פרידמן
פרסים לזוכים :במזכירות היישוב
איסוף ברכות :תמר קירשנבוים
עריכה ועריכת לשון :אתי דביר
תרגום :שריל סינגר ,בריינה הרטמן
ויהודית פרידמן.
תודה לכל מי שכתב ושלח תמונות
ובמיוחד לאלן רוטשטיין ששלח עוד
ועוד תמונות מאירועי יום העצמאות.
וליצחק הרטמן שסרק תמונות מן
העבר.
תודה לאהובה מייזלס ולדוד אייזנמן על
שהעבירו את התמונות הישנות.

א מקיים
פרוייקט תקשורת
העיתון הופק ,נערך
והודפס על-ידי מעריב

עינב פרטוק

מנהלת פרויקטים מוספים מיוחדים

נייד 052-3112633
משרד 03-5632545
Einav.fartouk@maariv.co.il
גרפיקה :בני בנגלס
דפוס :מעריב

"

למצות הארץ

שלא נעזוב אותה ביד אחת
מן האומות ולא תהיה שוממה
כי אם מיושבת" .שתי מצוות
מרכיבות את המצוה הכללית,
מצות ישוב ארץ ישראל .האחת.
שלטון עצמאי של עם ישראל על
הארץ .והמצוה השניה .לישב את
הארץ כולה ביהודים .מצות כיבוש
ויישוב הארץ נוהגת בכל הדורות.
כך קבע הרמב"ן וכך פסקו בעלי
הש"ע .בשולחן  -ערוך בחלק אבן
העזר העוסק ביחסים בין האיש
לאשתו בסימן ע"ה ההלכה אומרת
שאיש יכול לחייב את אשתו לעלות
לארץ ישראל וכן האשה רשאית
לחייב את בעלה לעלות לארץ
שכן" :הכל מעלין לארץ ישראל".
בהלכות שבת סימן ש"ו נפסקה
הלכה שמותר לומר בשבת ,לגוי
שיכתוב שטר ֶמכר על קרקעו
ובכך ִּת ָקנֵ ה הקרקע ליהודי .הלכה
זו יחודית ובלעדית למצות יישוב
הארץ .בכל המצוות האחרות ומהן
חמורות מאוד לא התירו חכמים
להסתייע בחילול שבת על ידי גוי.
התלמוד הירושלמי מביא מקור
מרתק להלכה זו :לטעמו של
הירושלמי היתר זה ,מקורו בכיבוש
הארץ .יהושע בן נון וצבא ישראל
כבשו את העיר יריחו בשבת .מקור

אחת משלנו

נ

יצנה דרשן לייטנר משפטנית
המתגוררת עם משפחתה
ביישוב ,היא ראש ארגון "שורת
הדין" ואחת הזוכות בפרס מוסקוביץ
היוקרתי.
פרס מוסקוביץ' ניתן על פעילות
בהגשמת הציונות ,נוסד על ידי
ארווינג מוסקוביץ' ,איש עסקים
אמריקאי ופעיל ימין .הפרס מוענק
לשלושה זוכים ,בטקס שמתקיים
ביום ירושלים ,בעיר דוד.
בנימוקי השופטים שבחרו לתת את
הפרס לניצנה נכתב" :ניצנה הרשימה
את הועדה במסירות היומיומית שלה
בשמירת כבוד המדינה ולא הרפתה
באלה הרוצים לפגוע בה .עקשנותה
והמקצועיות שלה הביאו להישגים
שאפילו לא כולנו מודעים אליהם".
ניצנה הגישה תביעות משפטיות
רבות בעניין קורבנות טרור ישראליים
שנפגעומארגוניהחמאסוהחיזבאללה.
בין השאר ייצגה משפחה של חייל
ישראלי שנהרג בלינץ’ שברמאללה
ואת הילדים שנפצעו בהתקפת
הטרוריסטים בכפר דרום.

זה כורך ומאחד את מצוות כיבוש
ויישוב הארץ ועושה אותן מצוה
אחת .חכמי ישראל בכל הדורות
הפליגו בשבחה ומעלותיה של ארץ
ישראל ובחשיבות יישובה" .לעולם
ידור יהודי בארץ ישראל בעיר
שרובה עובדי גילולים ואל ידור בחוץ
לארץ בעיר שרובה יהודים" .ומי גדול
שהרבה להתחנן
רבנו ִ
לנו ממשה ֵּ
לפני הקב"ה שיניחנו להכנס לארץ.
הגאון מוילנא הסביר שבכל התורה
כולה יש רק שתי מצוות אותן היהודי
מקיים בכל איברי גופו .מצות ישוב
הארץ ומצות סוכה" .ויהי בשלם
סוכו ומעונתו בציון" .לסוכה נכנס
היהודי שבעה ימים בשנה עם כל

חלקי גופו .והדר בארץ ישראל כל
חייו מקיים מצות יישוב הארץ עם
כל גופו ובכל שעות היממה.
לפני שנים בא יהודי אצל הרב קוק
זצ"ל והטיח בפניו טענות קשות
אודות המצב הרוחני הקשה והירוד
בארץ ישראל .כאב הרב את
כאב האיש ואת הדברים הקשים
ופנה אל האיש ושאל אותו היכן
הוא גר? ענה לו האורח אני גר
בדנוור שבאמריקה .ענה לו הרב:
"דנוור שבאמריקה! מקום מסוכן
מאוד איך אתה גר שם? בדנוור
מסתובבים ברחובות אנשים
חולים במחלות שונות ומשונות".
רבנו ,ענה האורח לרב" :איננו מבין,
ֵּ
דנוור שבאמריקה יש בה מעיינות
מרפא מיוחדים ומשובחים ומכל
רחבי העולם באים חולים לבקש
רפואה ממעינות דנוור" .כך היא
ארץ ישראל לעם ישראל ענה הרב
לאורחו .במשך אלפי שנים התפזר
העם היהודי בקצוות תבל וסבל
מכות ומחלות בגופו וברוחו .כעת
מתקבצים היהודים מכל הגלויות
לארץ ישראל היחידה והאהובה
לנו כדי לקבל נחמות ,רפואות
וישועות.
מציון מכלל יופי .כי שם צוה ה' את
הברכה חיים עד העולם.

משולחן
המזכירות
מוטי רוזיליו ,מזכיר הישוב

לכבוד תושבי היישוב
 .1עברנו בעזרת ה' את חגיגות
יום העצמאות ו 25-שנה ליישוב
באופן נפלא ומוצלח וזאת כמובן
הודות לכלל תושבי היישוב
שנטלו חלק והתגייסו לכל מה
שנדרש דבר המוכיח שיש לנו
ב"ה יישוב בריא ומוצלח שיודע
ומסוגל להרים כל פרויקט
שנדרש .וידרש ממנו ועל כך אני
מרשה לעצמי להצטרף לכל
המברכים ושולח יישר כח גדול.
 .2אנחנו בפתחו של הקיץ וזה
הזמן להדגיש שחובה על כולנו
לתדרך בעיקר את הנוער
הנפלא שלנו להיזהר ולהימנע
ממעשים שחלילה עלולים
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לגרום לפגיעה ,במיוחד לאור
האלימות הגואה שאין יום
שאיננו שומעים בחדשות על
אלימות קשה בתחומים רבים,
דבר המחייב זהירות שבעתיים.
אנחנו ממשיכים בעזרת ה'
לפתח ולבנות במידת יכולתנו,
השנה אי"ה נעסוק בפרוייקטים
הבאים:
בניית אולם ספורט מפואר
בגודל של כ 1400 -מ"ר.
שילוב של בניית חדרים נוספים
מתחת לאולם ספורט לטובת
קיום חוגים.
בניית  1-2כיתות גן שאמורות
לתת מענה לילדים מגיל .3
גמר פיתוח רחוב הדגן כרחוב
הולנדי.
שדרוג גנים ציבוריים קיימים.
בניית כיכר בכניסה ליישוב –
פרויקט חשוב מאוד מבחינה
בטיחותית ואנו לוחצים כל הזמן
לקדם את הביצוע.
בברכת קיץ בריא וטוב
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למתנדבים בעם הידד
אש אחרת בכרמל

כ

תמידין בסדרם ,זה כבר מספר
שנים ברציפות ,שהדברים
חוזרים על עצמם .בכל
ערב יום כיפור ,קבוצה של כתריסר
צעירים מבני היישוב מתארגנת יחד,
רובם בחורים ,וחלקם נשואים טריים
עם נשותיהם הצעירות ,עולים על
מכוניות ושמים את פעמיהם צפונה
ל...קיבוץ בית־אורן בכרמל ,מקום
מקסים שבתיו טובלים ביער יפיפה
של אורנים .כל המטרה היא לקיים
שם תפילות של יום הכיפורים ,מ־א'
עד ת' ,עבור אנשי המקום המעוניינים
בכך ,מתוך רצון להביא מקצת
מתחושות ההתעלות שאוחזות את
עם ישראל לדורותיו ,ביום הקדוש
והנורא הזה.
הסיפר התחיל בתיווכו של ארגון
"צוהר" ,והיוזמה באה דוקא מחבר
הקיבוץ בשם דוד ,שביקש והציע
את הדבר הבא" :אתם תדאגו למנין
ולתפילות ,ואנו נדאג לאירוח מושלם.
הצד הרוחני .עליכם ,והגשמי .עלינו".
כך אומנם ,בהשתדלותה של רכזת
התרבות של הקיבוץ ,הוקצה מקום
לקיום התפילות במועדון הקיבוץ,
הושאל ספר תורה מקיבוץ ניר עציון
השכן ,הוקצו חדרי שינה לחברי
הקבוצה בבית ההארחה של הקיבוץ
ונרכשו עבורם מנות ארוזות לסעודה
מפסקת ומבחר עוגות לסיום הצום.
בשנה האחרונה ,הועברו התפילות

לבית הכנסת החדש שנתרם
מעזבונה של אחת הנשים בקיבוץ.
בית כנסת קטן אומנם ,אך בכל
זאת ִמקדש מעט ,מכובד ,מרוהט
ומתוחזק כראוי.
גם הצעירים שלנו טרחו והשתדלו
כדי לא לאכזב את מארחיהם .צריך
לראות באיזו רצינות ובאלו רגשות
של בדחילו ורחימו ,התכוננו למשימה
שלהם .כבר בשלהי אלול ,נשלחים
ִמסרונים כדי לדעת מי מגיע ,מי
מכין את הקריאה ,מי מדפיס את
לו'ז התפילות ,מי נותן שיעור ,מי
אומר דרשה ועוד .וצריך גם לחזור
על הניגונים ,על הפיוטים ,וב"ה שיש
תקליטורים שעוזרים בעניין.
הפק'ל טרם הנסיעה נשמע בערך
כך :לא לשכוח את המחזורים ,את
דפי השיעור ,המשניות ,השופר ,הנר
שמיועד לשבות ,טליתות וכו' וכו'.
אומנם ,ההשתתפות של אנשי
המקום בתפילות בבוקרו של יום
כיפור ,היא דלילה למדי ,אך במהלך
היום היא הולכת ומתגברת עד
שבתפילת הנעילה ,המקום מלא,
גברים בעזרת גברים ,נשים בעזרת
נשים ,וילדים ביניהם .וכך ,ההתרגשות
נוסקת לשחקים ,עת כולם יחד
מסיימים את היום הקדוש בריקוד
מעגלי "לשנה הבאה בירושלים
הבנויה".
ילכו מחיל אל חיל ,ייראה אל אלוקים
בציון.
קרוב לוודאי ,שכל המתואר לעיל לא

ידוע לרובכם ,וטוב שזה כך .מעשים
שבצנעה ראויים לברכה .הם הכי
נאצלים והכי טהורים .אילולי קרה דבר
בכרמל ,ואש נִ סקה בו ובמחוזותיו.
באותו יום שישי כאשר כולנו היינו
קשובים לחדשות על השריפה
הנוראה המשתוללת ללא מעצור,
מספר רגעים לפני שבת ,פלט
הרדיו את הידיעה הבאה" :הלהבות
מתקרבות לפאתי בית־אורן".
שבת נכנסת .באה שבת ,באה
מנוחה .בכל זאת ,באותה שבת,
ההרהורים לא פוסקים "מה קרה
עם בית־אורן?" "מה עם המשפחות
שהכרנו?" אך מעל לכל ,מהדהדת
לה תחושה מוזרה של החמצה "מה
היינו צריכים לעשות ולא עשינו?".
את המחוזקים אנו רוצים לחזק,
ולהתחזק יחד איתם לפסגות
נוספות.
אין אנו מבקשים שכר או תמורה
עבור תפילותינו לבורא עולם .ובכל
זאת ,אם כבנים ואם כעבדים .אם
כבנים ,אנו מייחלים לאות של ריצוי
מאת אבינו שבשמים ,ואם כעבדים,
אנו משוועים לאות של חנינה מאת
מלכנו שבמרומים.
"מתושבי בית אורן לא נפקד איש!"
והאש כילתה רק עצים ואבנים.
לבנו נחמץ בקרבנו על אותם חללים
שנפלו באותו אירוע ,כאשר ניגשו
להגיש עזרה לאחרים ומסרו את
נפשם על נכונותם לסיוע לזולת.
הנסתרות לשם אלוקינו.

במוצאי השבת ,ישבנו יחד עם
חלק מאותם צעירים ,והשתדלתי
לעודד" :תארו לעצמכם מה היה
קורה ,אילו לא הייתם מתפללים
ביום הכיפורים במקום ההוא! אתם
הגנתם על המקום! אתם ִחזקתם
את ניצוצות ההתקרבות לה' של
התושבים וניתבתם אותם לעוד
נתיב של קדושה! אתם הבאתם את
האש הלבנה ,את האש המחממת,
את אש אהבת ה' ,אהבת ישראל
ואהבת הארץ ,והיא חסמה את האש
השחורה ,המכלה והשורפת"! אכן
אש אחרת בכרמל.

שמעון חכים

פרויקט משלוח מנות יישובי
השנה השתתפו בפרויקט משלוח
מנות יישובי  294משפחות .ארזנו
מעל  300חבילות .הרווחנו מעל 30.000
ש"ח .שהועברו כולם לצדקה .ברצוני
לנצל הזדמנות זאת ולהודות לכל מי
שעזר לי בפרויקט מדהים זה.

חני טבק

לכל תושבי חשמונאים

עלה ונעלה!
גלומר וילונות בע"מ
משפחת הולנדר-וקסלר
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"מי
שזורע
זרעים
של טוב
לב נהנה
מקטיף
נצחי"

שבוע טרמפים

"אנחנו כאן כבר  25שנה כי אף אחד לא עוצר לנו לטרמפים"

ב

שבוע שקדם לפסח זכו הנהגים היוצאים מהישוב
לקבל שוקולד וחיוך .למה? הכתבה לפניכם.
אם תשאלו בן נוער ממוצע מה מפריע לו בחיים
ביישוב ,סביר להניח שהתשובה תהיה" :טרמפים".
לכן ,התגייסנו כגרעין לטפל בבעיה זו ופתחנו בפעילות
במסגרת "שבוע הטרמפים".
במסגרת ההכנות לשבוע זה ,פרסמנו סקר להורים בדואר
האלקטרוני שמטרתו הייתה להבין את הצד של הנהג.
נותן הטרמפים.
תוצאות הסקר עזרו לנו לגבש הנחיות שחולקו
לטרמפיסטים בערב הסברה שנערך לנוער במסגרת
השבוע.
במשך שבוע הטרמפים הקמנו דוכן שפעל בשעות

הבוקר לשירות הטרמפיסטים ,וכן חילקנו צ'ופר לנהגים
שעצרו להם.
מטרת השבוע הזה ,הייתה להגביר את מודעות נהגי
היישוב לחשיבות העצירה לטרמפיסטים וכמו כן־ להנחות
את הטרמפיסטים בנוגע להתנהגות הראויה בטרמפים.
למרות שאנו מודעים לכך שהשיפור בתיקון בעיה זו
יתרחש בהדרגתיות ,אנו מקווים כי מאמצינו יישאו פרי
והמודעות לעצירה לטרמפים ִתגדל .גם על תופסי
הטרמפים יש לזכור לנהוג באחריות ולהתנהג כראוי.
סעו בזהירות!
*מזמינים אתכם לצפות בסרטון ביוטיוב" :שבוע הטרמפים
גרעין נחשון להבה חשמונאים"

גרעין נחשון להבה

לאה מדעי

ה

יישוב חשמונאים
מאופיין בשפע
ההתנדבויות בתחומים
רבים ושונים.
המתנדבים מהווים חלק
מהעשייה היישובית ותורמים
בצורה משמעותית,
מוסיפים ומשפיעים על
הקהילה ,מקדישים מזמנם
ומכישרונותיהם ומקרינים חום
ואהבה ועליהם אמרו חז"ל :גדול
הנותן מגופו ממי שתורם ממונו".
תושבים החפצים לתרום
מוזמנים להצטרף למאגר
המתנדבים:
בחינוך :חונכות עם ילדים,
הרצאות חד פעמיות בנושאים
מיוחדים מקצועיים או ערכיים,
ליווי טיולים.
סבא גן :להגיע לגן לעזור,
לתמוך ,לספר.
בטיחות בדרכים :ליווי
למשמרות הזה"ב.
ספרייה :עזרה בארגון הספרייה,
שעת סיפור.
מוזיאון :עזרה בארגון וכן לתרום
מהידע שלכם על היישוב.
גיל הזהב :עזרה ,תמיכה וליווי.
מתיבתא בצוותא :ותיקים בעלי
ידע תורני לומדים עם נוער בקיץ
בחשמונאים או ביישוב שכן.
כל הרוצה להתנדב בתחום
נוסף ,מוזמן ויתקבל בברכה.
ולכם מתנדבים יקרים!
תודה על ההתגייסות ועל הרצון
להשפיע ולפעול .על מסירותכם
למען הזולת ,על שפתחתם את
ליבכם והקדשתם מזמנכם.
יישר כוח .היו ברוכים והקב"ה
ישלם לכם שכר פעולתכם
ותראו שכר בעמלכם.

פרויקט "לקט חשמונאים"
חני טבק

ז

ה התחיל כשראיתי מודעה בפייסבוק ,בה הציעה
חברה שטיפלה בקרוב משפחה חולה ,שמישהו
יקטוף את הפרות בגינתה כדי לתרום אותם לגמ"ח
המזון של שירה גילאור .הצעתי לשכנתי שריל סינגר
להצטרף אליי ולמחרת קטפנו את הפירות בכיף .שירה
גילאור שמחה מאוד על הפירות שהתקבלו וקיוותה שעוד
אנשים יתרמו מפירותיהם.
שריל ואני חשבנו לעצמנו .למה שלא נקטוף את עודפי
היבול של עצי פרי נוספים ביישוב? הרי יש עשרות ,אם לא
מאות עצי הדר עמוסים בפירות בשלים ,ולבעליהם אין
יכולת להשתמש בכל היבול .כך נולד "לקט חשמונאים".
בעלי עצי פרי המעוניינים לתרום חלק מן הפירות יוצרים
ִאתנו קשר .אנו באות לקטוף את הפרי ,מפרישות תרומות
ומעשרות כהלכה ,ומוסרות אותו לשירה עבור משפחות
נצרכות ביישוב.
מאז ינואר קטפנו יחד עם צוות מתנדבים מעל 2000
תפוזים ,לימונים ,קלמנטינות ותפוזים סיניים שחולקו על
ידי שירה .בנוסף ,לילדינו וחבריהם ,מגיע יישר כוח מיוחד
ליצחק טייכר ,חבר הצוות הפעיל ביותר .קשה לתאר את
תחושת הכיף והסיפוק כשעודפי הפירות שהיו על העץ
ממלאים את הדליים ונמסרים למשפחות הזקוקות להם.
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אנו מזמינים כל מי שרוצה לתרום מפרותיו או לסייע
בקטיף ליצור אתנו קשר בכל עונות השנה.
שלום לכולם
קוראים לי רחל קרסנר והגעתי לחשמונאים לפני 5
שנים ישר מטיסת העלייה שלי לארץ .זה היה בשנה
ה־ 20של הישוב .שמחתי להיות בארץ ,עם בעל חדש,
כדי להתחיל חיים חדשים.
הופתעתי מההתרגשות של הילדים מכל הגילאים
לפני כל אירוע שתוכנן על ידי היישוב .גם אני נסחפתי
בהתרגשות הזאת כשהתקרבנו לאירוע .כרזות גדולות
של "חג שמח" וכדומה ,רק חיזקו את תחושת השייכות
שלי לארץ .כל שנה נהייתה יותר ויותר מופלאה
בשבילי .מהאנשים בעלי כישרון ,מהדרך שהם חוגגים
את יישוב הארץ ואהבת הארץ ומההשתתפות של
הילדים והנוער בשמחה רבה.
מאז שבעלי נפטר ,החיים קצת השתנו בשבילי אבל
אני עדיין מרגישה המון "נחת" מהעובדים ,המנהיגים,
המשפחות והילדים של הישוב.
שנדע עוד הרבה שנים של בריאות ושמחה ביחד
כקהילה אחת! עם ישראל חי!
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מחסום "נאש"

יהודית פרידמן

"

עומדים שם שמונה שעות ,הגב
כואב ,משעמם עד דמעות,
סופגים קללות ותלונות מעוברים
עצבניים שנאלצו לחכות אחרי כלי
רכב חשוד .משימה לא קלה ְל ָאיֵש
מחסום ,ואין הערכה".
כך פתח המג"ד את מילות
ההודיה למשתתפי "מחסום
נָ אש" מחשמונאים .ביום ו' ,י"ט
באייר נערכה ארוחת בוקר לכל
המשפחות שיוצאות פעם בחודש
באזור כהוקרה על כך
למחסומים ֵ
שהם דואגים להביא שתייה חמה,
פינוק ובעיקר תשומת לב לחיילנו
העומדים במשמר .המשפחה

התורנית מקבלת מיכל למים חמים
וסל פיקניק גדול בו יש קפה ,סוגי
תה שונים מכל הטעמים ,שוקו
ועוד .המשפחה דואגת לחלב ,כלים
חד פעמיים ,עוגה ופינוקים ויוצאת
לדרך .נוסעים למחסום מכבים־
רעות ולמחסום מודיעין עלית.
החיילים מחכים לנו ,רואים את
הפנים העייפות שמאירות כאשר
הרכב שלנו עוצר ואנחנו שואלים
"מה נשמע?"
הם מספרים שבגללנו ,כולם רוצים
להיות במשמרת הזאת ,שיש לנו
ֵשם בכל הארץ ,כמה הם מעריכים
אותנו.
אחרי כל ערב כזה ,חוזרים הביתה

עייפים אך מרוצים ,ומעבירים את
הסל למשפחה הבאה לפי הרשימה.
הסיפור התחיל לפני כעשור ,כאשר
אחד מתושבי חשמונאים (גיל רוזן)
שירת במילואים במקום נידח ונזכר
כיצד שמח כאשר עבר איזה יהודי טוב
לב והביא לו כוס קפה .הוא החליט
להחזיר ולתרום לחיילים ב"גדול"
ִוארגן מספר משפחות שייצאו כל
שבוע למחסומים הקרובים .במשך
הזמן משפחות נוספות הצטרפו .גיל
רוזן עזב את היישוב אך דינה שוורץ
קיבלה על עצמה את המפעל .בסוף
כל חודש אנחנו מקבלים את לוח
התורנות לחודש הבא.
ביום ששי אחרי ל"ג בעומר

נפגשנו כולנו בגינה של משפחת
שוורץ .דינה ִארגנה ארוחת בוקר
מפוארת ,בהשתתפות רוב
המשפחות ,הרב אורבך שליט"א
וחיילים מהמחסומים .כולם נשאו
מילים נרגשות ולנו היה מעניין
להכיר משפחות שלא הכרנו
קודם ,למרות שהשארנו את הסל
ליד ביתם באישון לילה.
וכפי שהרב אמר ,זה לא האוכל (יש
הרבה ויותר בצבא) אלא תשומת
הלב שמגיע לחיילנו היקרים .אחרי
הכל מדובר בבן או בת של השכן
(אפילו אם השכן גר במעלות או
דימונה) .הם שומרים עלינו ,אנחנו
מחזירים להם אהבה.

פעילות לנשים ב"גיל הזהב"
חביבה חתוכה־ מתנדבת

א

נו גאות לספר לציבור ,כי
זה כחודשיים אנו מקיימות
מסגרת פעילות חברתית
לנשים ב"גיל הזהב" ,ביישובנו
חשמונאים .הפעילות מתקיימת
בימי שלישי בין השעות 9.00־12.00
במרכז הנוער .הנשים המשתתפות
בפעילויות הקבוצה ,מגלות עניין רב
בנעשה ומצפות כל השבוע ליום
הזה בשמחה ובסקרנות.
הנשים היוזמות והמתנדבות
בהפעלת הקבוצה ,חברות במועדון
לגִ מלאים " -מפגשים" ,הפועל
ביישוב כבר חמש שנים.
הפעילֹות מקבלות
ְּ
המתנדבות
כל אחת מהחברות במאור פנים
ומתעניינות בשלומן .את יום המפגש
אנו מתחילות בפעילות גופנית
המזרימה את הדם ומחזקת את
השרירים והמותאמת לנשים .כל

הנשים חברות הקבוצה משתפות
פעולה ,כל אחת כפי יכולתה.
לאחר ההתעמלות ,מתקיים שיעור
תורני הניתן על ידי המתנדבות
לסירוגין .בכל פעם בוחרים סוגיה
ביהדות ודנים בה ,תוך התייחסות
לפרשת השבוע .השתתפות
החברות בדיון ,ערנית ונשאלות בו
שאלות חשובות ומעניינות.
ארוחת הבוקר מתקיימת סביב
שולחות ערוכים .את הארוחה
מכינות ומגישות המתנדבות
באהבה רבה .הארוחה כוללת
סלטים בריאים ,ירקות ,גבינות,
קרקרים ולחם קל .שעת הארוחה
היא הזדמנות נהדרת לחיזוק הקשר
החברתי .הנשים הקשישות מנצלות
את שעת הארוחה לשוחח זו עם זו
ולחזק את קשרי הידידות ביניהן.
את החלק האחרון של יום הפעילות
אנו משתדלות לגוון .הפעילויות
שקיימנו עד כה כללו:

שירה בציבור עם שקופיות ,האזנה
וצפייה בקונצרט המוקרן על גבי
מסך גדול ,עבודות יצירה כגון :הכנת
פרחים מבד ,ציור על זכוכית ,עבודה
בחרוזים ,הכנת "ברכת הבית",
לס ֶפר ועוד...
סימניות ֵ
פעילות מיוחדת וראויה לציון קיימנו
לאחרונה עם אחת מחברות
הקבוצה ,הגברת אהובה מייזליש,
שסיפרה את סיפורה האישי המרתק
על חברותה בארגון האצ"ל .סיפורה
המעניין ריגש מאוד את השומעות.
בתום כל יום פעילות שכזה,
יוצאות כל המשתתפות ,הפעילֹות
והמתנדבות כאחד ,בתחושת סיפוק
נפלאה.

בהזדמנות זאת אנו מבקשות להודות
לכל מי שנותן יד ומסייע לפרויקט זה:
המועצה האזורית מטה בנימין ,הועד
המקומי חשמונאים ובמיוחד תודה,
לכל הפעילות המתנדבות :שרה
טאניס ,נעמי עוזרי ,חביבה חתוכה,
יהודית חדד ,מרים סבאג ,מזל
אהרוני ,שרה פלדמן שלא חוסכות
מזמנן ומכוחן על מנת להעניק כל
שניתן לחברות 'גיל הזהב' ביישובנו,
וכן לאביחיל ארזוני.
נשים 'בגיל הזהב' מהיישוב ,שטרם
הצטרפו לפעילות זו ,מוזמנות
להצטרף בשמחה .אנו מקווים
שבמשך הזמן נרחיב את הפעילות.
תבורכו ו־ה' ישלם לכם שכרכם.

6

חדשמונאים • גליון  • 139סיוון תשע"ב

חגיגות יום העצמאות ה־ 25ליישוב
אז מה יש לנו כאן?

ע

רב יום העצמאות תשע"ב
היישוב חשמונאים מונה
ב"ה כ־  600משפחות ,שהם
למעלה מ־ 2,500נפשות.
ארבעה גני ילדים .גן משולב
כמעט  600חניכים בבני עקיבא.

 22גינות ציבוריות מטופחות ומקוריות,
חלקן אף חדשות.
כ־ 50גמח"ים מגוונים מכל הסוגים כן
ירבו!
 10בתי כנסת
שיעורי תורה ללא הפסקה בכל בתי
הכנסת.
מקווה ,בית ספר יסודי אחד וישיבה
אחת
תושבים יקרים
בערב יום העצמאות ,ציינו את חגיגות
 25השנה ליישובנו במופע מרכזי
ומרובה משתתפים .האירוע כולו,
מראשיתו ועד סופו ,הורכב מכוחות
מקומיים .מקטנים ועד גדולים ועל
הבמה ,כמו גם בסרטונים השונים,
כיכבו תושבי הישוב .שחקנים ,נגנים
וזמרים.
לכבוד חגיגות חצי היובל ,הוקמו
קבוצות זמר בגילאים מגוונים ,מגילאי
הגן עד מבוגרים ,וביניהן קבוצת נוער
בסגנון 'מיומנה' שהפליאו בקטעים
אומנותיים ,בהם :קטעי תיפוף ותיפוף
על הגוף ,שירים מקוריים שנכתבו
במיוחד להרכבים המוסיקליים

לכבוד האירוע המרגש ,וכן שירים
מוכרים בעיבודים חדשים ורעננים
על טהרת שמחת החגיגה וערב יום
העצמאות .באותה רוח בוצעו שירים
גם על ידי חבורת זמר של גברים,
נציגי כל קהילות הישוב ,בטקס
יום הזיכרון ובטקס יום העצמאות.
"סרט התדמית" והסרטונים שליוו
את המופע שיקפו בצורה מרגשת
והומוריסטית את הקמת הישוב ,חיי
היום־יום היפים שלנו וה"חלומות"
שלנו לעתיד הישוב .סיום המופע
בשירת המנון הישוב החדש על ידי כל
המשתתפים ,כולל דקלום בית אחד
מפי כמה נשים ,היה מרגשת ומיוחדת.
ואין מה להגיד .מופע הזיקוקים הדהים
אותנו השנה!
בהפקה קהילתית זו ,הושם הדגש
עלינו .קהילת חשמונאים ,על
מאפייניה הבולטים ועל המרקם
האנושי הייחודי שהיא מאגדת בתוכה.
בתוצר הסופי ,מצאנו הרבה מאוד
כישרונות נפלאים והרבה מאוד גאווה
מקומית ואנו תקווה שנצליח להמשיך
את המתכונת ה"ביתית" הזו בשנים
הבאות.
אנחנו מקווים שהערב ריגש אתכם
וספק לכם תחושת גאווה בהיותכם
תושבי חשמונאים!

בריינה הרטמן ,רכזת קהילה
בשם ועדת תרבות וג'ו ,מני
ושני" .מגשימים הפקות"

המנון חצי היובל
לחשמונאים
מילים ולחן :תמר קירשנבוים
עיבודים והפקה מוסיקלית :מני אבן חיים
א .ירח מלא מאיר את הגבעות,
מגלה הוא מורשת ,עוצמה וגבורות,
הילת הלבנה על קברות המכבים,
מזכירים לנו את הנפלאות והניסים...
פזמון :כן זה המקום וזה הבית־ חשמונאים שלנו ,חשמונאים כולנו.
בימים ההם ובזמן הזה־ חשמונאים אנחנו! ,חשמונאים אנחנו.
ב .עולה החמה על יערות שילת,
שמאלה בצומת ,סע עכשיו לאט
כפר רות ולפיד הוואדי הלבן,
הנה הפסיפס־ ברוך הבא לכאן:
פזמון :כן זה המקום וזה הבית.....
ג .אל הכיכר מגיעים התושבים:
ותיקים ועולים ,נערות וילדים,
מכל העדות ,מכל הזרמים,
האחווה מנצחת־ מה טוב ומה נעים...
פזמון :כן זה המקום וזה הבית.....
ד .את נס הדגל יחד פה נרים:
ציונות ותורה ,ספורט ושעורים,
מפך השמן ועד חצי יובל,
חשמונאים־ להודות ולהלל!
פזמון :כן זה המקום וזה הבית.....
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 25שנה לישוב
חשמונאים

שיר ילדי גן חובה וכתות א־ג
מילים ולחן :יונה וורנר.
עיבודים והפקה מוסיקלית:
מני אבן חיים
א .על גבעת טרשים
מול נופי הרים
ואורות מנצנצים כמו כוכבים.
ותיקים וחדשים
זקנים גם ילדים
ובשני קולות אנו שרים.
פזמון:
חשמונאים זה הבית
עצי הזית,
קולות שמחה ומשחקי הילדים.
חשמונאים זה הבית
עצי הזית,
נולדנו כאן אנחנו בני המכבים.
ב .על גבעת טרשים
מול נופי הרים
ואורות מנצנצים כמו כוכבים.
בעברית ובאנגלית
רוסית גם ספרדית
ובקול גדול אנו שרים.
פזמון:
חשמונאים זה הבית
עצי הזית
קולות שמחה ומשחקי הילדים.
חשמונאים זה הבית
עצי הזית
נולדנו כאן אנחנו בני המכבים.
חשמונאים זה הבית
עצי הזית
הינה עברו חלפו חצי יובל שנים.
חשמונאים זה הבית
עצי הזית
נולדנו כאן אנחנו בני המכבים.
נולדנו כאן אנחנו בני המכבים.
המכבים ,יש!!.
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חוויה של
"שחקן"
באירועי יום
העצמאות
חנה שוסטר

ר

איינתי את מר הלל שוסטר,
"שחקן" שהופיע כמתסיהו
המכבי בסרט המרכזי של
חגיגת  25שנים לחשמונאים ביום
העצמאות .שאלתי אותו איך הוא
נבחר להיות השחקן שהופיע
כמתסיהו .הלל סיפר שיום אחד
הוא קיבל שיחת טלפון ממפיק
אירועי יום העצמאות ובו הוא
התבקש להיות במקום כלשהו,
קדום ומוזנח קרוב לראש העין
בשעה  7.00בבוקר ביום שישי .מי
שמכיר את הלל יודע שכל יום הוא
יוצא לעבודה בשעה  6:15בבוקר,
אבל לא ביום ששי .אבל שוסטר
הגיע למקום שכולו מערות ואבנים.
השחקנים שהיו אמורים להופיע
כמשפחת המכבים פגשו אחד
את השני ,והצלמים יצאו לדרך.
מר שוסטר ציין שבמקום נתנו
לו תסריט והוא התחיל להתאמן
לזכור את המילים שהוא היה צריך
להגיד .הוא התחבר מייד לשאר
השחקנים :פנינית חברוני ,אבידן
עקנין ,נטלי בלוך ,ויואב פישהיימר.
באותו יום ,הם עבדו קשה מאוד
לאורך שעות עד שההקלטה
היתה מושלמת בעיני המפיקים.
בתום חגיגת ערב יום העצמאות,
לאחר הקרנת הסרט ,הופיעו
השחקנים לזמן קצר על הבמה.
לסיכום אמר שוסטר" :מאד
נהניתי להיות חלק מהאירועים .כל
הכבוד למפיקים וליישוב שיצרו
ערב מיוחד במינו שהיישוב לעולם
לא ישכח".
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חוויותיי האישיות מחגיגות כתב חידה יישובי
ציונה שרוני
 25ליישוב חשמונאים
או איך שיתפתי פעולה...
פנינית חברוני

כ

ן ...הפכתי להיות כוכבת  ...למרות שאינני מסוגלת לזכור משפט
אחד בעל פה.
זה קרה ביום שישי ז' ניסן ,כל מי שמכיר אותי יודע שאסור להעיר
אותי ביום שישי .אבל אותו יום היה מיוחד עבורי חגגתי בו יומולדת
לעצמי,
קמתי ב־  5:30כיוון שהשעון זז לאחור בשעה ...ומצאתי את עצמי נכנסת
למכונית חצי ישנה ואוספת עוד כמה ישנים כמוני רק בעמידה ...
ואולי בגלל זה הסכמתי לכל מה שאמרו לי לעשות ...מבלי לשקול את
ההשלכות.
אולי אתחיל מהתחלה ...קיבלתי פנייה מאד משונה מבחורה נחמדה
ושמה שני,
מח ְברת ההפקה של חגיגות העצמאות ולי זה נשמע
היא אמרה שהיא ֶ
כמו בדיחה גרועה ,אבל עדיין לא שיערתי עד כמה היא גרועה .היא
אמרה :שמעתי עליך ולא אמרה מה ...והוסיפה חייבת ...אבל חייבת
לפגוש אותך...
מכיוון שאינני עסוקה כלל נפגשנו ב־  22:00בלילה באחד מחדרי ישיבת
"נר תמיד" ,בשלב זה ,עדיין חשבתי שהיא מאד מצחיקה ושבגדול
זאת בדיחה לא רעה .אבל אז החל המצב להתדרדר ,מצאתי חן
בעיניה(,היתכן?!)
ואני  ...לא חשבתי עדיין על זה! היא שלחה לי במייל את התסריט ,ודווקא
הדפסתי אותו ,אלא שלא הספקתי לקרוא .ואז נפגשנו .יום שישי .אפור
בחוץ .השמש זרחה יחד איתנו .חבורה קצת משונה ,מר טאוב החביב,
אבידן המצחיק ,נטלי העדינה ,ואני נוהגת ביד רמה .ומר שוסטר ההורס!
הוא הגיע באופן עצמאי (טוב ,אז עדיין לא הכרנו)...
הגענו לפי ההדרכה הצמודה של שני" ,החזקנו" אותה על הקו כל הדרך
כי היה חשש גדול שלא נגיע לשום מקום,לבסוף נחתנו במקום משונה
שנקרא מוזיליאום (משהו כזה) הוא נמצא בדרך לאלעד ,ראש העין,
בשעת בוקר זו ,היה מזל שהגענו.
התפאורה .מערה ,חבורת אנשים שפעם ראשונה מכירים.
אז שידכו לי בעל אמריקאי (תמיד רציתי .הלל שוסטר! וילד גדול וחתיך.
אבידן! וילדה בלונדינית .שלעולם לא תהיה לי (רק ילדים חומים ,זה סף
הכניסה למשפחה) .נטלי.
וילד נחמד וצעיר שסרב להכיר בי(...כשהבין שאני אמא שלו בתסריט).
כך זה התחיל .ואנחנו לא הפסקנו לצחוק ,כל משפט היה צריך לצלם 17
פעמים כי כולנו מאד מוכשרים ,ואם תראו אי פעם את הפספוסים,
לצעירים שבינינו .לא יהיה עתיד ולעובדים שבינינו .לשכת האבטלה
מחכה .למרות שהמערה היתה מאד נעימה ,ושמשפחה כזאת יש רק
באגדה חזרתי הביתה למשפחה שחשבה להתנער ממני אך לבסוף
הסכימה לשכוח לי את החוויה והפדיחה .נפגש בחגיגות היובל!

ב

נר שני של חנוכה שמנו פעמינו אל בית
הנוער שבישובינו.
להרכיב פזל של תמונות על מקומות
היסטוריים בישובינו.
מיקומו של בית הספר הישן ,הספריה הישנה,
גן הבנים ,גן עמנואל מקום המזכירות ,כיכר
שבעת המינים ,החנות הראשונה אצל משפחת
דנינו ועוד.
כל מי שסיים להרכיב התמונה חיש יצא
למשימה הבאה .ליד כל משימה נתלה דגל
הכוונה.
ְ
כך שהמשתתפים יעמדו במשימה בדרך
נעימה וקלה.
בגן עמנואל פגשנו את המורה מיכל .שסיפרה
בקצרה ,על פועלו למען המדינה ,של בעלה
ז"ל.
המשתתפים לא ויתרו על התחנות השונות
עשו זאת בכיף ,בזריזות ובהרבה רצינות.
בתום הפעילות יונה וורנר את הילדים פגשה
ב"אמפי" של הישיבה.
ַ
להם הנעימה באקורדיון שירי חנוכה.
הרב ברק כוכבי ומשפחתו הצטרפו לחגיגה.
ולקול נעימת המנגינה הדליק את החנוכייה.
יישר כוח לכל המשתתפים שנקראו לדגל
הפעילות.
ולכל אלה שבאו ללמוד על ישובינו בדרך
אחרת.
•ליעקב בן דרור שתמיד יודע לפתור כל
בעיה ועזר לנו במשימה.
•ליניב כץ שניצח על המלאכה באהבה גדולה
ובמקצועיות ולכל משפחתו שהיו שותפים
בפעילות ובכל עשייה.
•לחביבה חתוכה שהכינה במהירות מפליאה
את הפזלים.
•לבריינה ובני משפחתה שנטלו חלק פעיל
בכל המשימות.
•ליהודית חדד שהפעילה את קבוצת הילדים
באהבה ובסבלנות.
•לרב ברק כוכבי שנִ רתם למשימה והדליק
נרות חנוכה בזמן ובשעה היעודה.
•למיכל אביטבול־גבירצמן שבאה במיוחד
מדולב להעשיר אותנו בידע.
•ליונה וורנר שהנעימה לנו את האירוע בחן
בחיוך ועם המון אהבה.
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זכרונות ראשונים מהיישוב חשמונאים
"היה רצון לפתח משהו חדש וטוב ביחד"
מרים וייס

לאינטרנט) ומקרר ששכרנו שעבד
על גז.
יעקב (ז"ל) ואהובה תבל"א היו מגיעים
אלינו כל יום אחר הצהרים ,כדי שלא
אשאר לבד עם ילדים קטנים ,ומילאו
מקום של סבא וסבתא עם סיפורים
על הלח"י ותקופת המחתרות.
לאט לאט נכנסו עוד משפחות
במרכז הישוב (שלב א') וכל משפחה
תרמה את חלקה לישוב המתגבש,
אצל ליבוביץ היתה תפילה ,ג'ודי
נחמן ועדינה אלפנט פתחו חוגי
בישול ויצירה לילדים ,ומשפחת
יונתי תרמה את הסלון שלה לטובת
התפילות בראש השנה.
לקראת יום הכיפורים ,כבר רכשנו
כ־ יישוב ,את המבנה ה"רב תכליתי"
ששימש כגן ילדים במשך היום וכבית
כנסת בערבים ,בשבתות ובחגים.
על טלפון פרטי כל אחד היה יכול
רק לחלום (על טלפונים הסלולריים

כ

שסיימנו לבנות את הבית
(דגם רותם) שהיה גדול
ומרווח שמחנו מאוד ,אלא
שסביב לא היה כלום .כלום זאת
אומרת :לא שכנים בחוץ ,ולא חשמל
בבית ,לא מכולת בחוץ ולא טלפון
בבית ואנחנו .זוג צעיר עם חמישה
ילדים מגיל עשר ומטה עד גיל שנה
וחצי .מה עושים?
הכנסנו את הרהיטים שהיו לנו
לבית הגדול ועברנו לגור בבית קטן.
אשקובית במושב מתתיהו עד
הקיץ.
בתמוז תשמ"ז נכנסו משפחות
מייזלס ורוזנבלט לבתיהם שבמרכז
הישוב ואנחנו נכנסנו סופסוף לבית
שלנו .בקצה הצפוני .את מקומו של
החשמל החליף הגז ,בבית דלקו
עששיות נחמדות (לא ,לא היה חיבור

אפילו עוד לא חלמנו) ,וטלפון
ציבורי אחד בגני מודיעין שימש
את כל "השכונה" .שם כמובן היה
מפגש חברתי בו נפגשנו כל ערב,
העברנו שיחות ועברנו לא מעט
חוויות משותפות .הכרנו מקרוב כל
אחד והשתלבנו כקבוצה מאוחדת
שפעלה יחד עם חדוות ההקמה
המשותפת .השמירה בלילות תרמה
להכרה מעמיקה בין הגברים והזמנת
משפחות חדשות שהגיעו ליישוב
לסעודת השבת היתה בחזקת מובן
מאליו .מטה בנימין סיפק הסעות
לילדי ביה"ס לשעלבים ומאחר שלא
היה כביש אלא דרך עפר ,זכו ילדי
בית הספר ללא מעט ימי חופשה
כשירדו גשמים ודרך העפר היתה
מוצפת או נסחפת.
כחלק מהאמון ,שיתוף הפעולה
והרצון לבנות ביחד ,הוקמה ועדת
חינוך שהצליחה כבר לאחר שנה,

לפתוח כיתה א' לילדים שסיימו גן
חובה .עם הסכמתה של ברוריה
בן נעים לשמש כמורה וכמנהלת
ובעזרתה של שרה ברנר .זאת
על אף שכדי ליסד את כיתה א'
הוזמנה היועצת המשפטית הגב'
פליאה אלבק (ז"ל) שטענה כי זה
יישוב מזדקן שאינו צריך בית ספר
וגם לא היה ברור מאליו שאנשים
ישלחו את ילדיהם לבית ספר נסיוני.
כמה שנים אחר כך הצלחנו להקים
אולפנה לבנות שסיימו את בית
הספר היסודי בשעלבים ,האולפנה
פעלה שש שנים והגיעו אליה בנות
גם מישובים בסביבה.
בחגיגות הכ"ה לישוב ,שהתבססו על
הכשרונות וההשקעה של בני הישוב
ובנותיו ראיתי המשך לאותה רוח
שהיתה פה עם הקמתו.
כה לחי!

ככה זה היה ,מכאן זה התחיל

לאסוף את השברים

לזכור ולא לשכוח .לזכר חיה לאה שלומוביץ
ציונה שרוני

ל

קראת יום השואה והגבורה
הוזמנו תלמידי הרב שלמה
שוב ,מכיתה ז' בישיבת "נר
תמיד" ,לשיחה שהתקימה במוזיאון
הישובי הנמצא בספריית הישיבה.
מטרת השיחה הייתה להעלות על נס
את תולדות האישה המדהימה ,חיה
לאה ז"ל ,אמא של המורה אביטל
וינדיש ניצולת שואה ששרדה את
התופת הנוראה.
במסגרת השיחה שמעו התלמידים
קטעים מתוך חוברת שכתבה מלפני
יותר מ־ 60שנה מיד בתום המלחמה
בהיותה חולה.
היא רשמה את כל זכרונותיה
במחברת ולאחר שנים מספר,
הוציאה חוברת נאה בשם" :בגיא

ההריגה" .בחוברת מתארת לאה
את כל תלאותיה וקשיי משפחתה
במחנות ואיך רעבה ללחם ולבגד חם.
בסוף החוברת היא רשמה את שמות
כל בני משפחתה שנספו .למרות
שהיא היחידה ממשפחתה ששרדה,
השתקמה חיה לאה ועם כוח רצון
שאפשר לה לשרוד .הקימה בארץ
ִ
משפחה לתפארת ,גם בניה המשיכו
את דרכה .התלמידים הקשיבו בקשב
רב וגילו עניין והיו נכונים לשמוע כל
מילה .בתום השיחה שאלו שאלות.
בתוך המוזיאון נמצאים מספר
פריטים שתרמה אביטל למוזיאון.
במסגרת "לאסוף את השברים" כדי
לזכור ולהזכיר לדורות הבאים .כי
"עם שאין לו עבר אין לו הוה ועתידו
לוט בערפל" .חיה לאה היתה חברה
קבועה של בית מפגשים עד שחלתה

ולא יכלה להגיע.
לחברי המועדון היתה אבידה גדולה,
היא היתה תלמידה טובה ומתמידה
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ואישה צנועה שמטרת בואה היה
ללמוד מפי רפי חתוכה דבר תורה.
יהי זכרה ברוך.
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על נישואים ואנשים קורס העצמה בספורט  -מיזם
חדש אצל נוער חשמונאים
כאן בחשמונאים
הדרכת כדורגל ופיתוח מנהיגות
מיכל שווגר

אצלנו בישוב תופעה מדהימה בה חבר'ה צעירים אוהבים
ת'שכונה.
וכדי שתמיד יחזרו לכאן בשמחה בוחרים הם בני ובנות זוג
ממש מהסביבה.
התופעה מעניינת בכל קנה מידה אחוז הנישאים אצלנו ,מתוך
האוכלוסייה ,הינו מעל חמישה עשר אחוזים בין המשפחות
שלנו ,התושבים.
כי יש ביישוב כבר  70זוגות! שהם בערך  140חיבורי משפחות.
אך זה "בגדול" ,ולמעשה ,זה פחות שכן ,יש משפחות שהתחברו
עם מספר משפחות( .ולכן מדובר ב־ 113משפחות)
בכדי לסבר את עיניכם כיאות הרי לפניכם פרוט תופעת
התופעות!
יש משפחות בהן הבנים "אימצו" את בנות השרות לנשים וזה
קרה כבר ,שלש פעמים!! כנראה ,שבנות השרות אצלנו רק
במקרה לא נולדו בינותינו אלא רק "אומצו" במשפחותינו[ .ואולי,
זה הפוך ,שהן באות כי התופעה היא מן המדוברות( ]....בנים
במשפחות :עטקין ,טאוב רבקה וזאב ו־פאר)
ובכן… בישוב יש  96משפחות שאחד מצאצאיהם מצא בן/
בת זוג בשכנות.
ויש ארבע־עשרה משפחות ששניים מילדיהם התחתנו בצורה
כזאת(.בליץ ,ברונשטין ,רוזנפלד ,בלנקנשטין ,נחמן ,טאוב יעקב
ותילי ,כתב אמת ,צוקר ,שביט ,שוורץ ,תורג'מן ,בן־דוד אלון וחיה,
רגב ,ניסים)
ויש משפחה בהם ההורים (דוד ושירה גילאור) הדגימו לילדיהם
נישואין עם שכנים(.אז מה אם זה קרה לפני בואם ליישוב ,כי
בשורה התחתונה הוריהם גם הם שכנינו בשכונה)
וכך אצלם ,שלושת הבנים הראשונים
כבר בנו ובונים את ביתם עם בנות חברים( .ילדי גילאור עם:
עטקין ,סיימון ,אופנבכר) (ועוד היד נטויה)...
וישנן עוד שתי משפחות ,שאצלם שלשה מהילדים קשרו עם
"שכנים" את ברית הנישואין (תפילין; אח של עליזה עם בת
של חזון ,דנינו ,אריאל .פרידמן ויוי ויגאל; עטקין ,טבק ,נכדה של
עטיה)
ואם נדהמתם מהסיפור עד כה אל תפסיקו ,והמשיכו לקרוא כי
ל"שיא יישובי" הגיעו בשמחה שתי משפחות שחיתנו ארבעה!
(עטקין עם :גילאור ,טורצקי ,פרידמן ויוי ויגאל ,וליזי אנפנגר
(אימוץ רבלין) בת שרות .טאוב רבקה וזאב עם; רגב ,רחלי
שהיתה בת שרות ,כהן־אהרונוף ,גורי).
וביניהן ,ברצוני להזכיר ולספר המשותף אף רב יותר !!! שכן,
אחד הבנים מכל משפחה לקח בת שרות ,לו לאשה! (יוני
עטקין ורענן טאוב).
ואנא זכרו ,יש בישובינו ,עוד המון ילדים שאין אנו יודעים עם מי
יקשרו הן קשרים? ולכן ,ובעיקר מזו הסיבה תמיד כדאי לשמור
על יחסי שכנות טובה.
ו ....כן ,ישנן שמועות על עוד מספר זוגות המתהלכים אצלנו
על המדרכות.
ואולי זה רק נסיון ואולי יקומו מהן משפחות אך מה שבטוח,
יישוב כמונו ...אין בארץ הזאת!!!.
נ.ב .חבל ,אך אין לי רישום מה מספר "הנכדים" ,כאן ,בסיכום.
ויש להניח שאנו כבר מצויים עם מספר גדול מאד ,של
צאצאי הצאצאים( .ואם תואילו לשלוח אלי הנתונים ,אוסיפם
לרשימותי ,וכשיהיו מאה זוגות רשומים ,אדווח על כך בע"ה
בעיתון המתאים)
michalshv@gmail.com

נעה גרוס רכזת נוער

ב

חודשים האחרונים ,מי שהגיע אל
מגרש הספורט ביום שלישי בערב,
נהנה לראות את חבורת הבנים
משכבות הנוער הבוגרות ,משקיעים את
כל האנרגיות שלהם במה שנראה לכאורה
משחק כדורגל רגיל .מה שלא רבים
יודעים ,הוא שאותם בנים היו שותפים
לפרויקט מיוחד במינו שגיבשנו עבורם.
הפרויקט נקרא "העצמה בספורט" ובו

הנערים עברו קורס מקצועי בהדרכת
כדורגל ,בשילוב של פיתוח מנהיגות.
הקורס כלל בכל מפגש שעה של לימוד
על כדורגל במועדון הנוער ,ושעה של אימון
פיזי במגרש .הקורס הועבר על ידי אריאל
וינדר־ מאמן מצוין ,וגם מודל לחיקוי .אנו
מקוים כי פרויקט זה יוביל את הבנים גם
להגיע לידי עשייה ונתינה בתחום הספורט,
בתוך הישוב או אפילו מחוצה לו.
אנו גאים בכל מי שהיה שותף בקורס.

שבת נוער תשע"ב
נעה גרוס רכזת נוער
כבכל שנה ,גם השנה יצאנו יחד ,כל נוער
חשמונאים לשבת נוער מדהימה.
השבת התקיימה במדרשת מעלה חבר,
מקום קסום ,נוף מדברי ויפיפה ,אוכל טוב
ואוירה מצוינת.
צוות הנוער שלנו דאג לפעילויות ,דברי
תורה ושירה ,וכאן המקום להודות על כך
ל:
אור לפשיץ ,בת חן אדרי ,בועז יפה ,אפרת
בן דוד ,ומוריה יפה -אין עליכם!
תודה גם לאבי לגזיאל ,שהצטרף אלינו

והעביר לנו שיעור ופעולות שנתנו נקודת
מבט על יהדות התפוצות ועל הקשר
אלינו.
אך מעבר לכל אנשי הצוות ,מי שבאמת
עשו את השבת היו החברה' עצמם.
לשמחתנו ,זו לא הפעם הראשונה שאנו
מקבלים מחמאות על הנוער האיכותי
של חשמונאים מפי בעלי המקום.
"אנו מקבלים כאן קבוצות בכל שבוע.
קבוצה שמשתפת פעולה ,יוצרת אוירת
שבת בסעודות ,ומתנהגת בדרך ארץ
ללא הרס ,לא רואים כל יום" .נוער
חשמונאים -אנו שמחים ששמכם הולך
לפניכם.
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חינוך
שבוע החמ"ד בממ"ד
רמת מודיעים
אפרת אטיאס

ב

יה"ס שלנו נטל חלק
בפעילות הארצית של יום
חמ"ד של תורה־ שבו כל
תלמידי החמ"ד החל מהגנים ועד
לישיבות ההסדר־ חולקו לקטעי
לימוד שונים :תנ"ך ,משניות או
תלמוד .גם בביה"ס כל כיתה קיבלה
חלק שאותו למדו התלמידים ,וכך
למעשה ,סיימו ללמוד בכל הארץ
את כל התורה.
ביום שני ,כה' באדר ,נערך טקס
סיום לימוד ארצי בירושלים ובמקביל
טקס סיום לימוד שלנו .הטקס הבית
ספרי נערך באולם ישיבת "נר תמיד"
בהנחיית רב ביה"ס ,הרב צבי האריס,
ובו שמענו את כיתות ב' "שרות"
משניות שלמדו ,בני כיתות ה' ערכו
את הסיום ,הרב פלטי גרנות ,ראש
ישיבת נר־ תמיד ,בא לברך את
התלמידים לכבוד הסיום .התפללנו
תפילת הודיה על הגשמים הרבים

שזכינו להם ואף צפינו בשידור חי
באינטרנט בדברי הרב הראשי
לישראל־ הרב עמאר שבא לברך את
כל תלמידי החמ"ד לרגל הסיום .כמו
כן ערכנו במעמד זה חלוקת תעודות
הצטיינות לתלמידים על מידות
טובות ודרך ארץ ,שכן "יפה תלמוד
תורה עם דרך ארץ".
לימוד הורים וילדים־ התקיים בבית
הספר לרגל שבוע החמ"ד ,הורים
לתלמידים מכל הכיתות הגיעו ללמוד
יחד עם ילדיהם דפי לימוד בנושא
"חסד ונתינה" שזהו הנושא שבו
התמקדנו בחודשי שבט־ אדר.
ומלימוד על חסד אנו עוברים לעשייתן.
חמ"ד של חסד־ בימים שלפני חג
הפסח אספו התלמידים מוצרי מזון
"קמחא דפסחא" ,המצרכים הועברו
לגב' זהבה תורג'מן ,תושבת היישוב
שחילקה אותם לנזקקי היישוב.
חידון פרקי אבות מחוזי־ נערך
בישיבת "נר תמיד" במסגרת שבוע
החמ"ד בהשתתפות מפקחים ונציגי

ברכות לרועי טרביץ על קבלת תעודת הערכה מראש המינהל הדתי
בישראל על התנדבותו .כל הכבוד!

ברכה ליישוב חשמונאים

תושבים יקרים!
בכל יצירה חדשה יש שמחה של עשייה ובוודאי כאשר בונים ומקימים יישוב חדש.
האזור בו בחרתם לבנות בית ולחנך את ילדכם ספוג במורשת אבות וערכים.
היישוב חוגג חצי יובל וזה סימן שיש עוד מה לעשות בכדי להגיע לשלמות .ייתן
הקב"ה תבונה וכוח להמשיך ,לבנות וליצור בחשמונאים ,חיים טובים עם משמעות
למען דור זה ולמען הדורות הבאים עלינו ועל עמו ישראל .יהי רצון שבניין חשמונאים
יהא החלק שלנו להבאת משיח צדקנו במהרה בימינו.
בברכה דוד אביטל מנהל ממ"ד רמת מודיעין חשמונאים
בתי"ס מכל המחוז ,את ביה"ס שלנו
ייצג התלמיד ניסים סיונוב מכיתה ו'.1
חמ"ד בקהילה־ לקראת חג הפסח,

הגיעו גני חובה לביה"ס לפעילות
חווייתית ומהנה הקשורה לחג ,יחד
עם כיתות א'־ב'.

"שנת בריאות" גם אצלנו
בבית הספר היסודי
יונינה סיימון

ה

שנה ,משרד החינוך הכריז
על "שנת הבריאות".
כמובן שבנושא הבריאות
מתעסקים לאורך השנים ,אבל
השנה ,הושם דגש מיוחד על נושא
זה .אז איך מעבירים אותו בבית
הספר היסודי שלנו? תשמחו לשמוע
שהילדים לא רק לומדים על ,אלה
עושים זאת .ובגדול .מתחילת השנה,
כל מחנכת הקדישה מספר שיעורים
לשיחה על בריאות וכל הקשור לזה:
פעילות גופנית ,תזונה נכונה ,היגיינה,
וכמובן גם עבודה על בריאות הנפש,
פעמים רבות גם בהקשר של אמונה
ואורך חיים דתי .הילדים התייחסו
לנושא גם מן ההיבט האומנותי.
גם הצוות החינוכי נכנס לאווירה
ספורטיבית .המורים שיחקו נגד
התלמידים במשחקי כדור־רגל וכדור־
סל ,והמורות שיחקו נגד התלמידות
משחק מחניים .תשאלו את ילדכם
מי ניצח וייתכן ותופתעו! תלמידנו
השתתפו בתחרות אתלטיקה קלה
בגן סאקר בירושלים ,וייצגו אותנו
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בכבוד רב .גם במסגרת עתי"ד
התקיים בבית ספרנו טורניר ספורט
בין מספר בתי־ספר ,ואנחנו ניצחנו
במקום ראשון! כמובן שהדגש הוא
על הגינּות והנאה ולא (רק) על
ניצחון...
הנטורופתית שרה בר־אשר הוזמנה
לבית הספר ודיברה עם התלמידים
על תזונה חכמה ואף הביאה להם
מתכונים בריאים לארוחת בוקר
וארוחת עשר ,המופיעים גם באתר
של בית הספר .שרה העבירה גם
להורים שיחה בנושא תזונה חכמה
ריאלית ,וכולנו החכמנו .כמובן
שהאתגר הוא לעבור ִמידע ליישום.
נוסף על כך ,עירית ,המורה לספורט,
אחראית על הרקדה פעילה פעם
בחודש לכלל התלמידים .רועי ,סגן
המנהלִ ,ארגן בתחילת חודש אדר,
יום שיא בספורט עם תחנות מגוונות
וחווייתיות בהשתתפות כל שכבות
הגיל .כולם נהנו מאוד .אנו ההורים
מודים מקרב לב לצוות ניהול על
ההשקעה הרבה בתחום זה ,ומקווים
שכל ילד וילד ימשיך את דרכו באורך
חיים בריא.
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מאלפי זהב וכסף
תמר קירשנבוים

ל

אן רץ אני? לחוג התורני .משפט
כזה מתוק וכל כך חינני .לבית
כנסת הרימון ,באופן קבוע־
רץ ילדי ,פעמיים בשבוע ,פרקי
אבות ,פרשות וסיפורי תנ"ך והכל ב־
חן ,שמחה וממש מוצלח הרב אלון
לבנות ,הרב אייל לבנים ,את התורה
על ילדינו ממש מחבבים.
ביום־יום ובשבת ,בסיפורי מעשיות־

פיהם של הילדים ,מפיק מרגליות .דברי
תורה ומדרשים והברקות כמובן ,מהבל
פיהם של תינוקות של בית רבן.
וכל מה שאמרנו זה רק מעט מן
הדברים ,כי בנוסף יש הפתעות
ודברים שווים .מכירת פרסים ומוצרים
מזמן לזמן ,וכמו בשוק־ המלמדים
פותחים דוכן...
תמורת קופונים שכל אחד צובר,
פרסים יקרי ערך כל ילד לו בוחר.
ובסוף תקופה יש חידון מול רב הישוב

וכל ילד הוא הכי חכם והכי חשוב.
ואפילו לא תאמינו יש גם מנגל על
האש ,כן בחוג התורני ,יש כל מה
שתבקש! ומי בהתמדה את כל
העסק מפעילה? זאת בצניעות־ שרון,
האמא הדגולה.
דואגת להרשמה ולקשר עם
המלמדים ,מפתיעה ומצ'פרת את
כל הילדים .ההוגה והיוזמת של כל
המפעל ,אשה יראת ה' היא תתהלל.
אז תודה שרון על כל ההשקעה ,על

דאגתך שילדנו יגדלו בתורה .ויחד
עם המלמדים הכל כך משובחים,
הצלחתם בגדול ואנחנו מעריכים.
כמובן לא נקפח את האכסניה ,בית
כנסת הרימון ,בלי שום בעיה .ואת
הישוב ורכזת הקהילה ,על התאום
ושיתוף הפעולה.
לסיום אם יורשה לי לעשות תעמולה
אנצל זאת כדי להביע משאלה:
שתמיד ילדנו ירוצו בנעימים לחוג
התורני  -היקר מפנינים.

גלגולו של חפץ
המורה חיה בכר

ב

מסגרת שנת בת המצווה ,קיבלו בנות כיתה ו' משימה .לספר על
חפץ מיוחד ,העובר במשפחה מדור לדור.
תוך כדי העבודה ,גילו הבנות את משמעות החיפוש וחשיבות החקר
אודות משפחתן והגיבו בהתלהבות ובעניין רב לממצאים שמצאו והעלו.
שיא התהליך היה כשהבנות הציגו את התוצרים המרתקים והמגוונים שלהן,
בנוכחות מנהל ביה"ס שסיפר גם הוא את סיפורו של החפץ האישי שלו.
אני מאמינה שעבודה זו תוביל להמשך החקר המשפחתי.
יישר כוח לבנות על ההשקעה העצומה!

 .1גלגולו של חפץ -
מפית מבד ומחזיק כסף
שירה רוט כתה ו'  2ממ"ד רמת מודיעים

ה

מורה חיה הטילה עלינו להכין משימת שורשים ולהביא חפץ או
סיפור המשמעותי למשפחתנו .כל בת בכיתה חקרה בתולדות
משפחתה וכך גם אני.
שמי שירה ,ואני קרויה על שם סבתא רבא שלי ,אמה של סבתי ,ששמה היה
שרה לנגה .לבית הסה ע"ה.
סבתא שרה הגיעה ארצה יחד עם סבא רבא מרדכי לנגה ב־  ,1934מיד
כאשר החלו החוקים נגד היהודים .הם ברחו מהיטלר ימח שמן והגיעו ארצה
בעלייה החמישית (עליית היקים) ,התיישבו בעיר חיפה והחלו לעבוד בכל
עבודה לפרנסתם בחיפה נולדו להם שני ילדים ,סבתי ואחיה.
כאשר סבתא־רבא וסבא רבא מרדכי עלו לארץ ,היה זה יום לאחר חתונתם.
החתונה נקבעה מיד כאשר זכו לקבל את הסרטיפיקטים (אישורי כניסה
מהבריטים) לארץ ישראל .סבא מרדכי וסבתא שרה לא לקחו עמם רכוש
רב לארץ .אולם מבין החפצים הבודדים שעימם הגיעו הם הביאו מפיות
מיוחדות מבד ,מחזיקי מפיות ,סדינים ומצעים ,חנוכייה וגביע כסף.
סבתי ילתא שתחי' הראתה לי אוצרות אלו שהגיעו לידיה כירושה לאחר
שהוריה נסתלקו לעולם של מעלה .בחרתי במחזיק מפיות עדין ובמפית בד
לבנה רקומה .וסיפרה לי אודות חפץ זה:
מסובה בארוחה היתה מפית מבד (מעין מפה קטנה)
ֶּ
מנהג בגרמניה ,שלכל
בתוך מחזיק מכסף .המנהג הנ"ל הונהג עוד לפני שהמציאו את המפיות
החד־פעמיות.
בעבר ,היה שייך לסבתא רבא שלי וכיום בבעלות סבתי .סבתי קיבלה את
שני החפצים הללו מהוריה (יעקב ופאולינה) את המחזיק .כשנולדה ,והמפית
בחתונתה .הוא משמש כקישוט לשולחן שבת ,חגים ומועדים
על המחזיק היה חרוט את האות .ועל המפית תפורות שתי האותיות S,L
=סנטה לנגה שמה בגרמניה ושם משפחתה בעבר היה הסה.
על המחזיק יש קוים וחריתות ועל המפית יש פרחים וקווים .למרות שהחפץ

קצת חלוד ,זהו חפץ היסטורי עבורי וסמנטלי (רגשי) עבור סבתי .משנת 1910
החפץ עבר מסע והגיע עד לישראל בדרך מפרכת.החפץ סימל לסבתא
שרה את ימי ילדותה וזוגיותה .לסבתא ילתא הוא מזכיר בית גרמני יהודי יקי.
החפץ שמור בבטחה בידי המשפחה מפני שהוא חשוב ויקר לכולנו.

 .2גלגולו של חפץ -
יומן אישי
ענבר גבאי ,כיתה ו'  ,2ממ"ד רמת מודיעים

כשהמורה הודיעה על העבודה אמרתי לעצמי אוף! עוד עבודה?!
פניתי לאמי והיא הציעה לי לכתוב על היומן של סבא רבא שלי .ואני גיליתי
התעניינות רבה.
זהו סיפורו של יהודה דב שיטנברג סבא רבא שלי.
שכתב על קורות חייו וקורות משפחתו בפולין ערב מלחמת העולם השנייה,
סיפור עלייתו לארץ ,עד יציאתו לפנסיה.
מטרתו הייתה שסיפור חייו וקורות משפחתו ישמר לעד ובפרט רצה שזכר
משפחתו שנספתה בשואה ישאר.
אני בטוחה שסבא רבא שלי מאושר מכך שהוא הצליח ע"י כתיבת היומן
לשמר היסטוריה חשובה זו.

מועדון הולמס פלייס מודיעין
עמק דותן  ,48מודיעין טל)08-9733008 :

מברך את תושבי חשמונאים לרגל חגיגות  25שנה ליישוב.
הילה גורלניק

מנהלת שירות לקוחות הולמס פלייס מודיעין
טל ,08-9733008 .פקס08-9733009 .
.www.holmesplace.co.il - one life. live it well
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מדורה
יישובית
בל"ג
בעומר
חנה שוסטר,
רכזת קליטה

ג

ם השנה כמו גם לפני
שנה ,חגגנו בל"ג בעומר
סביב מדורה יישובית.
הערב תוכנן על ידי וועדת
חיבורים שמביאים תוכניות
על מנת לאחד את כל
קהילות חשמונאים .השנה,
יואל יאנג לקח על עצמו את
התכנון המוסיקלי של הערב
והשקיע בו זמן רב והרבה
אנרגיה .יחד עם בנו ,נתנאל
שליווה אותו בגיטרה ,יוכי בליץ,
ראש וועדת חיבורים שליוותה
בפסנתר ,ותמר קירשנבאום
שניגנה בחליל .החברה ניגנו
שירים המוכרים גם לעולים
וגם לותיקים .מילות השירים
הופיעו על מסך כדי שכולם
יוכלו להצטרף לשירה בציבור.
הילדים (וגם המבוגרים) נהנו
מאד מאכילת מרשמלו
שרופים .תודה רבה ליואל ולכל
הנגנים ותודה לאביחי יאנג
שהיה אחראי על ההגברה.
תודה לבריינה הרטמן שעזרה
רבות בביצוע האירוע .נשמח
לראותכם גם בשנה הבאה!

מצויינות באוירה ביתית
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אירועי חודש אדר
בישיבת נר תמיד
מאת ערן סלם ,מנהל אדמינסטרטיבי

ח

במסגרת הפרשת חלה המונית ,עולמית לנשים נערכה גם בקונדיטוריית
פוזיילוב הפרשת חלה המונית ,בה השתתפו כ־ 20נשים שהצטופפו
במאפייה .האירוע נערך בערב שבת הראשונה לאחר פסח .מלכיאל
דאג לנרות רבים ,כל אישה הדליקה נר ,קראנו תהילים וכל אחת ביקשה
והתפללה וכיוונה לסגולות ולברכות שלה .בתום הפרשת החלה חילק
מלכיאל את הבצק לכל מי שהייתה מעוניינת לאפות את הבצק בביתה.
יישר כוח על היוזמה.

קונדיטוריית פוזיילוב מרכז מסחרי חשמונאים
•עוגות ועוגיות מכל הסוגים
•מאפי שמרים מיוחדים
•עוגות ללא סוכר ומקמח מלא
•חלות מכל הסוגים
•הזמנות מיוחדות לעוגות יום הולדת
•קוגלים ועוד ועוד.

קונדיטוריית פוזיילוב וכל הצוות
מברכים את כל תושבי חשמונאים לרגל חגיגיות חצי היובל
בהרבה שמחה ובבריאות.
המשיכו לשגשג ,להתפתח ולפרוח.
נמשיך לשרת ולענג אתכם מכל הלב.

ודש אדר בעולם הישיבות הינו חודש מיוחד .חודש של שמחה,
פעילויות לא שגרתיות והכל הכל מרוכז בשבועיים שמתחילים
בראש חודש ומסתיימים לאחר חג הפורים.
בישיבת נר תמיד הושרש בשנים האחרונות המושג שמחה אמיתית.
לא כזו שגורמת להשתוללות ,פריקת עול או מופע שמטרתו לצחוק על
המורים במסווה של הכתרת רב פורים .כאן זה אחרת.
צוות המחנכים והמורים בשיתוף מועצת התלמידים עמלו קשה ויצרו
חודש מיוחד .הרקדות ,פעילויות ספורט מיוחדות ,שוק פורים לכלל
הקהילה ,פזמונר (תחרות שירים מקוריים ,מעין אירוויזיון פנימי) ,שבת
ישיבה מושקעת וחווייתית מאוד ,קריאת המגילה ,מסיבת פורים מדליקה
ועוד.
אבל מכל הפעילויות אני רוצה לשתף אתכם ביום מיוחד שכותרתו :יום
חסד.
עם כל השמחה הפרטית שלנו בל נשכח שיש כאלו הזקוקים לעזרה,
הרוצים לשמוח גם כן .ביום זה כל כיתה יצאה ויצרה פעילות חסד.
כיתות ז־ח נסעו לבית החולים אסף הרופא ל'גן אסיף' .גן שיקומי מיוחד
בתוך בית החולים שמגיעים אליו מדי יום ילדים הנמצאים בהליך שיקומי.
התלמידים שימחו את הילדים הקטנים ויצרו עבורם אוירה פורימית מיוחדת.
הישיבה שומרת על קשר עם הגן ובמהלך השנה ,מדי כמה שבועות בימי
שישי מגיעים קבוצות תלמידים לגן למסיבות קבלת שבת מיוחדות.
כיתות ט' יצאו ללוד לאריזת חבילות מזון לנזקקים .מנהל הארגון לא האמין
שבזמן קצר כל כך יצליחו התלמידים לארוז חבילות כה רבות עד שבשלב
כלשהוא היה צריך להמתין לארגזים ומוצרים נוספים על מנת להמשיך
בעבודה.
כיתות י' יצאו לצפון לאזור עמק נטופה שם עבדו ,עבודת כפיים ,וסייעו
להקמת והכשרת מצפור חדש ,נקודה חדשה בארץ ישראל ,נקודה
תיירותית שבעזרת ה' בעתיד יתכן ותהפוך למקום יישוב יהודי נוסף
בגליל.
כיתות יא' ו־יב' נשארו בישיבה ,שם נערך שוק פורים מיוחד לבעלי מוגבלויות
ולילדים עולי אתיופיה.
כיתה יב' נוסעת להתנדבות כל שבוע במספר מקומות בעיר רמלה
וביניהם בבי"ס יובלים ,מוסד לילדים בעלי צרכים מיוחדים ופיגור שכלי.
הישיבה ִארגנה אוטובוס שיביא את תלמידי בית הספר הזה ואליהם
הצטרפו תלמידי הישיבה מכיתת האולפן של עולים מאתיופיה .כל מתקני
שוק הפורים עמדו לרשותם בסיועם של תלמידי כיתה יא' .לאותם ילדים
שהגיעו מחוץ לישיבה ,אירוע זה נתן שעתיים של שמחה ונקודת אור
בחייהם .אין ספק שלתלמידי הישיבה שזה נתן לא פחות.
אכן שמחה אמיתית ,זו שמחה לא רק שלנו עצמנו .שמחה אמיתית היא
שאתה יודע גם לתת משלך לאחרים וגם שמח בכך.
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טנא של ברכות לכל תושבי חשמונאים
לרגל שנת ה־.25
תודה לכל תושבי חשמונאים על הפרגון
ועל קבלת הפנים החמה.
תמיד לשירותיכם .שירות משלוחים מכל הלב.
דודו

15

16

חדשמונאים • גליון  • 139סיוון תשע"ב

צב"עים צעירי בני עקיבא
יונינה סימון

ב

חודש שבט ,ילדי א' .ג' היו
מאוד עסוקים .היו אלו
שבועיים שיא של
תנועת צב"עים־ צעירי בני
עקיבא .כאימא לילדה
בכתה א' ,אני יכולה
להעיד ממקור ראשון
על ההתרגשות והאושר
שהורגשו בתקופה זו.
הנושא היה אהבת אחים .המדריכים
המדהימים העבירו אותו בדרך
חינוכית ,חווייתית וכיפית .כל שבט
הכין שלט לשבט אחר ולמרות
התחרותיות הטבעית ,האווירה
נשארה נעימה מאוד .החניכים למדו
את המנון בני עקיבא ואיך להתנהג

במפקד .כמו כן הם הכינו שיפודי
ממתקים כדי לחלק לתושבי הישוב
ומתנה יפה עבור הוריהם.
שיא הפעילות היה בהופעה בריקוד
לשיר הקשור לנושא בפני
ההורים ,דבר שגרם נחת רוח
להורים וכל ילד הרגיש כוכב
אמיתי .הקומונריות תהילה,
מלכה ,והדר הנחו את הערב
בצורה בוגרת ומהנה.
פעילות צב"עים מתקיימת
במהלך השנה בשבתות ומידי פעם
באמצע השבוע .זוהי פעילות מומלצת
בחום לילדי כיתות א־ג .ימי השיא
הבליטו את היתרונות שפעילות זו
מעניקה לילדים ,שהם למידה ועשיה
של העקרונות האמתיים של תנועת
בני עקיבא.

יום סבבא בבית הספר
רמת מודעים
ציונה שרוני

ה

חגיגה של יום העצמאות
הסתימה אך העשייה
ביישוב לא נעצרה .באחד
מימי שישי התיצבה בבית הספר,
חבורה מותיקי הקהילה.
כדי לספר לתלמידים בבית הספר
היסודי על עבר ,הווה ,על העליה
לישראל ,על קשיי קליטה ועל בניה
חדשה.
על התנדבות רבה בקרב הקהילה
ומחוצה לה.
ביישובינו ,חשמונאים הנפלא.
אנשים מיוחדים מצטינים במרב
הנתינה ללא כל תמורה .כל שיחה
של ותיק יצאה מן הלב ונכנסה אל
הנשמה הצעירה.
אינני יודעת מי נהנה ומי היה יותר

מאושר .כולם היו שמחים ומאוד
נלהבים.
בל נשכח להודות לכל אשר מיד
נענה לבקשה והתייצב כמו חיל טוב
למשימה.הייתם חבורה נפלאה!
הגדילו לעשות בני הזוג זהבה ושמעון
תורג'מן אשר את התלמידים
לתצפית לקחו ועל הקמת הישוב
סיפרו.
אז תודה לכם חברים מכל הלב
והנשמה.
והבאים על הברכה לפי סדר א'־ב'
הם :אברהם חנה ,אהרוני מזל ,אמיר
אברהם ,בצלאל נחמן,ברנר שרה,
גילאור דֹב ,מזוז גיטה ,עוזרי נעמי,
ניסים תפילין ,תורג'מן שמעון זהבה.
היה לנו נעים בחברתכם כן ירבו
בישראל כמותם תודה לבית הספר
ממ"ד שפותח בפנינו את שעריו.

מטיילי מועדון מפגשים בטיול לנגב
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תהלוכת ילדים בל"ג בעומר

פניניםזה הבית שלי
שרשרת-שלכי
חשמונאים 25 -
לרגל חגיגת עשרים וחמש שנה
רצינו לתת מתנה
קצת שונה אך מיוחדת במינה
שרשרת של עשייה בונה
כל פעילות בית חב"ד היא פנינה ועוד פנינה.
בבית חב"ד חשמונאים
לא נחים ולא לאים
המשלח
ֵ
בכוחו של הרבי מליובאוויטש
שנותן את הברכה והכוח.
שיעורים והתוועדויות יש למכביר
מי לא שמע מי לא מכיר?
כפנסאי עם הפנס (בחשיכה) את היישוב פה
נאיר.
באים להקשיב ,ללמוד ,להתעניין
מטף ועד זקן
הילדים המתוקים של היישוב
יודעים שממש חשוב
להתכנס בשבת בבית חב"ד,
לשנן הפסוקים .לבקש משיח וגם לקבל משהו
טעים ונחמד
ופעם כשעצרתי טרמפ לחייל צעיר,

בית חב"ד חשמונאים
ערבי נחל9761155 ,־08
054-2567709
www.hashmonaim.org
Bch770@gmail.com

נכנס הוא לאוטו ואותי הכיר.
בחיוך החל הוא לשיר ולשנן
את שניים עשר הפסוקים זכר הוא לנגן,
עוד מימיו כילד קטן בשכונה
למסיבות שבת הגיע בשמחה.
העבודה לא נגמרת
עוד פנינה בשרשרת.
עם בני הנוער משוחחים באהבה אמיתית,
ייעוץ והכוונה באווירה חסידית
והנערים כקפיצת הדרך ליציאה לחיים
באים .שומעים .נהנים ולומדים.
ובית חב"ד עם כל הלב לכל אחד
מזמין את הגברים להתוועדויות ושיעורים
ולנשות החיל היקרות
ערבי הוואי
עם סיפור מהחיים ,שירה וניגונים
שבכוחות חדשים מטעינים
וכמדי שבת לאחר התפילה
מתענגים על צ'ונט מתובל בדבר תורה.
גם עזרה לנזקקים ומעשי חסד
עוד ועוד נמשכת השרשרת,

ובעז"ה מקווים שכל פנינה
תקרב עוד את הגאולה.
בזכות כל התפילות כולן
במיוחד של תינוקות של בית רבן,
ופעם בתמימות טהורה של הילדים
ביקשו הם שתבוא הגאולה .למשיח הם
מחכים.
בעודם כה מתפללים
רב היישוב הרב אוירבך שליט"א לפתע נכנס
לחדר
הדרת פניו ומידתו קרנה לכל עבר
אחד הילדים קרא בשמחה:
"האם זהו המשיח? הגיעה הגאולה?
מאחל אני לכולם
שנזכה לביאת הגואל בקרוב
ואעפ"י שיתמהמה נחכה לו
בכל יום שיבוא.

הרב ברק כוכבי
שליח הרבי לחשמונאים!

מתכבדים אנו לברך את תושבי חשמונאים
שיתקיים בנו הכתוב "והריקותי לכם ברכה עד בלי די"..
בגאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.
בברכת חסידים
הרב ברק כוכבי
שליח הרבי מליובאוויטש ומנהל בית חב"ד חשמונאים

הנה הנה משיח בא!
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פורים
ברימון
אילן קורן

ב

בית כנסת "הרימון" רצינו השנה להרגיש
"אמריקה" ולכן הלכו המארגנים עם
הפנטזיה שאנחנו המדינה ה־  51של
ארה"ב ,ויותר מכך ,שאנו אנשי חשמונאים נהיה
לשון המאזניים שתכריע בבחירות לנשיאות
(ואכן ,חשבתם פעם איך תראה כלכלת
ארה"ב אם רק שבוע אחד לא יגיעו לשם כל
החבר’ה מחשמונאים,שטסים לשם כמעט כל
שבוע)!?...
ואכן "הגיעו .ארצה המועמדים המובילים
לנשיאות Meat Rimoni Mute Gingrich, :
ושרה פייגלין.
בתוך הפנינג בחירות אמריקאי ססגוני
ומשעשע הציעו המועמדים את הצעותיהם
הנדיבות והיו והבטיחו הבטחות רבות ומגוונות:
הרחבת בית הכנסת ובנית  SPAמתחתיו,
מעליות שבת ,מדרגות נעות 'גרמא'ִ .מתקן
אלקטרוני אישי בכל מושב המעורר נרדמים
בתפילה וגם זמזם אלקטרוני אישי להתרעה
לבעל הקורא במקרה של טעות ,ועוד כהנה
וכהנה ,תקציבים בלתי מוגבלים לקידושים
ללא סיבה" .רק תבחרו בי"!
אף אחד מן המועמדים לא העלה את ההצעה
שאנשי "הרימון" חששו מפניה :הכוונה לספח
את ה"רימון" ל"גלנווד".
בנוסף התקיים עימות  DEBATEבין נשות
המועמדים .התברר שמאחורי החזות הנחמדה
והמשפחתית של כולם ,לא חסרות בעיות.
המועמדים לא ששים להוריד את הזבל או
להוציא את הכלב לטיול ונשים רבות שהיו
בקהל מחו על כך בתוקף.
שיא הערב הייתה הרצאתו המלומדת של
הסטטיסטיקאי "הפרופסור" שוסטר שבנה
תוכנה המסוגלת לנחש במדויק את הבחירה
של כל אחד ואחת מחברי הקהילה ,לפי עשרות
פרמטרים הזויים .זה היה מצחיק ביותר!
מזנון מהיר בסגנון אמריקאי אוטנטי עמד
לרשות צבור הבוחרים ,את כל הערב ליוותה
תזמורת מקסימה בניצוחו של דני בלאק.
חבל שנגמר כל כך מהר...היה מקסים ונהנינו
מאוד.
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נוסטלגיה  -דור ותיק
עוּבד ממקור אחר,

חבורת הזמר חשמונאים

השם שמור במערכת

לג'ינג'י קראנו־ "קלאווסה"
למרפסת־ "טרסה"
במקום בשר אכלנו חסה
ומי חשב על בית חולים
"הדסה"?
מילה של חבר היתה מילה
מי חש חולשה או מחלה?
לסיפור היתה עלילה
ולבשל ,בישלו על פתילה.
מלפפון בעונה היה מריח
פתחת מלון? תמיד זה הצליח
היום זהבי ,עצבני ,מטיח
"השום עושה קטע מסריח"
כל אחד קנה במכולת
רק בשבת אכלו תרנגולת,
היו רבים שלא היתה להם
יכולת
לקנות אפילו קילו סולת.
לכושי קראנו סמבו,

יהודה שווגר

בעקבות הופעתה המרשימה של חבורת הזמר –חשמונאים ,ביום הזיכרון
ולמחרתו ביום העצמאות ,הוחלט להמשיך את פעילות החבורה ,ולהרחיב את
שורותיה.
החבורה תיפגש באופן קבוע לחזרות ,על מנת להשתלב באירועי תרבות
יישוביים וחיצוניים.
הרפרטואר יהיה מגוון ועשיר וייקבע עפ"י בחירת החברים .ניפגש באופן קבוע
לחזרות ,אי"ה ,בימי חמישי בשעה שמונה וחצי בישיבת "נר תמיד".
כל מי שאוהב לשיר וחושב [יודע ]....שיש לו "שמיעה טובה"  -מוזמן.

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

לבשנו סוודר־ ממבו
ישנו בצריף - .חם בו,
שיחקנו בפיל דמבו.
טלפון היה רק לאחד בשכונה
מי ידע אז על שיחה ממתינה.
'במבליק' ,הביאו מתנה
גֵ 'לי אכלו למנה אחרונה.
על בטן מלאה נעים להתרפק
אפילו שכבר אין לנו מה לסרק
היום דואגים שהבורסה לא
תתרסק
ושמרוב אוכל לא נחנק.
נסכם ממש על קוצו של יוד
שנוסטלגיה היא נושא כאוב
מאוד
על ימים שלא ישובו עוד
ובתפילה שתמיד יעזור לנו
"גוד".
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תשבץ חשמונאים
1

מאת יהודית פרידמן.

2

פרסים :במזכירות היישוב
 .1המרא דאתרא ()5,3
 .2רכזת חברתית ()5,6
 .3הרחוב של כוכבי ()3,4
 .4תנועת הנוער בישוב ()5,3
 .5מועדון ה_______
( .6מאוזן) מנהל בית הספר ()5,3
( .6מאונך) השיעור הנפוץ בישוב
()4,2
 .7הד"ר דוליטל שלנו ()3,5
 .8בית הכנסת של הצפונים ()6,4
 .9תנועת הטרום נבטים
 .10הרבש"ץ ()5,6
 .11רואת החשבון של הישוב ()5,4
 .12יו"ר הוועד ()8,4
 .13רב הממ"ד ()6,3
 .14בית הכנסת האמRיקאי
 .15שכנינו ()7,3
 .16ראש הצח"י ()4,3
 .17אלופת בתי הכנסת לכדורסל
השנת תשס"ו
 .18הבנין של הפינקלשטיינים ()4,2
 .19מזכירת הישוב _____כהן
 .20נציגינו במועצה ______ (שם
פרטי)
( .21עם  )29רכזת הנוער()4,3
 .22פיצוץ של בית כנסת
 .23פינת הקריאה
 .24החוג של גיל הזהב
 .25ראש הישיבה הרב____ (שם
פרטי)
 .26המורה לספורט _____ שרוני
 .27בית הכנסת התימני ()4,4
 .28ראש הכולל ()6,5
 .29ראו 21
 .30המזכירה המיתולוגית ()4,3
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בין מנחה לערבית

דודה מניה  -אטל מקרקוב ומלחמתה בסושי היפני
דוד שטייניץ
...ולפני הכניסה לאולם "יפה"
שבבית הכנסת "גלנווד" ,עצרתי
כדי לסדר את העניבה (טוב צריך
לדפוק הופעה מרשימה בבר־
המצווה של בנו השלישי של בן
הדוד שלי מדרגה רביעית) מה שלא
ידעתי באותו רגע ,זה שבשניות אלו
חרצתי את גורלי לאותו ערב!
אבל בואו נתחיל את הסיפור
מראשיתו.
בן הדוד הרחוק ,מורגנשטרן,
התקשר אלי אחוז אמוק .מה קרה
מורגי ,שאלתי אותו .אל תשאל
אמר ,בעוד כחודש יש לבן בר .מצווה
ואין לנו אולם מתאים .מה הבעיה
השבתי לו מיניה וביה ,בחשמונאים
יש כבר מספר אולמות בקרבת
בתי הכנסת ,בוא וחגוג כאן.
"זה רעיון" אמר מורגנשטרן
מקורבי ,בטון שהזכיר את שייקה
מהגשש ,אני מגיע לראותם.
וכך נחתם ההסכם עם מפעילי
האולם ,במתחם בית הכנסת רמת

מודיעים" .גלנווד".
בין מנחה לערבית ,יצאתי לכיוון
האירוע ולפני הכניסה עצרתי לסדר
את העניבה .בשניות אלה דפקתי
לעצמי ערב שאמור היה להיות
מהנה ביותר .שכן באותו רגע בדיוק
עצרה לידי מונית ומתוכה הגיחה
לא אחרת מהליידי הזקנה "דודה
מניה־אטל ,ירום הודה".
ולהווי ידוע לכל בר בי רב ,שכאשר
הדודה מניה תופסת את המכר
הראשון שהיא פוגשת באירוע,
צמד אליו
חזקה עליה שכבר ִּת ֵ
עד לשירת "התקווה" ו"אני מאמין"
ותוך כדי כך תספר ותרחיב על
אודות הלומבגו שפרץ לחייה
הלא פשוטים ועל תרופת הפלא
מקליפות ביצים שחוקות היטב,
שמסדרת לה את היציאות ,על
האיסור להשתמש במשלשלים
למיניהם ועל פרוסות הלימון שהיא
מצמידה למצחה בעת המיגרנה
האיומה.
משם תפליג ותספר על נפלאות

לבהירה אייל ולילדים

משתתפים בצערכם על פטירתו של

ישראל שלום
ראש המשפחה וחברינו היקר
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

וועד מקומי חשמונאים,
וכל תושבי היישוב

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

כוס תנחומים ל:

לברכה ברמן על מות אמה
לדוד הולדר על מות אביו
לפרומי הולדר על מות בעלה
ליעקב וייס על מות אביו
למלכה טרבלסי במות אחיה
לדוד יזדי על מות אחותו
לאסי סלם על מות אביה
להניה פאולי על מות אביה
לסטיב פרנקל על מות אמו
לנעמי רוזן על מות אמה
לשרית רותם על מות אביה
לדבורה ריין על מות אמה
למיכאל ריין על מות אמו
לעזרא שרם על מות אחיו

רפואה שלמה לחולי היישוב יחד עם שאר חולי ישראל.

הקולינריה הפולנית ואיך הדוכס
תדאוש בכבודו ובעצמו טעם
ושיבח את הויסברטן שלה.
כמובן שנבחרתי בזה הרגע ,להיות
בן זוגה של הדודה לאותו ערב
ושלובי זרועות נכנסנו לאולם כאשר
אני לפות היטב .את פנינו קידמו
תועפות סושי ,הרי סשימי וגבעות
ניגירי ,קונוסים למיניהם אינסייד
אאוט ורולים זרועי שומשום לבן
ושחור.
מה זה? הצביעה הדודה בפנים
מבועתות על התקרובת .זה סושי
ניסיתי להסביר לה.
מה זה? ִה ְק ֵש ָתה .זה אוכל יפני
אמרתי .כן ,אבל איזה טעם יש
לזה? שאלה.
זה חמוץ ,זה מתוק ,זה מלוח? יש
לזה טעם של א־גברוטענה קצ'קה,
של גפעקלט פלייש או שמא טעם
של שמאלץ מיט גריעבן?
לא,לא ,הצטחקתי ,זה משהוא
אחר לגמרי .יש לזה טעם של אורז
קר נתון בירוקת שעל פני המים

הסברתי לה .דעתה לא נחה .ואיך
אוכלים את זה שאלה במשיכת
כתף?
או ,אמרתי ,זה כבר מסובך .תסביר
לי היא ביקשה .אז ככה זה אמרתי
לה .לוקחים פיתה חמה שיצאה
עכשיו מהתנור ,פותחים למעלה
ומורחים פנימה מעט חומוס,
מכניסים שלושה גלילי סושי .כן,
היא אמרה וחיכתה להמשך.
ועל זה שמים מעט סלט ירקות,
בוזקים מלח ומגירים כף טחינה/
ומה עוד? שאלה .ובכן על כל זה
מניחים שישה כדורי פלאפל,
קצת חצילים מטוגנים ,קצת חריף,
קצת צ'יפס ושוב טחינה .נו ומה
עוד,שאלה.
או ,פה מגיע החלק הקשה ביותר,
אמרתי .בשלב זה אנחנו הישראלים
מכניסים אצבעות עמוק לתוך
הפיתה,שולפים את הסושי וזורקים
לפח,ואת הנותר אוכלים בתיאבון רב.
אה ,אמרה הדודה מניה־אטל,עכשיו
הבנתי.
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נשות חשמונאים באתר חללי המסוקים

טל'  ,02-6253770פקס 02-6242923
רח' המור  11ת.ד 1527 .חשמונאים
כתובת בירושלים :ת.ד 870 .מיקוד  91008ירושלים

שרות אישי מקצועי ואמין.

     ,

 ~  .
  ~
*פעילות גופנית אינטנסיבית  3פעמים בשבוע
*מעקב משקל ומדידות
*הקניית הרגלי חשיבה והרגלי תזונה בריאים
לפרטים נוספים:
08-9799002
054-6962671

כמו כן מתגבשת קבוצה לנשים בהריון ואחרי לידה.hashmonaimgym@gmail.com

כתושבים הגרים ביישוב חשמונאים מאז הקמתו

אנו מברכים את תושבי היישוב
לרגל שנת ה־ 25להקמה

לניצנה לייטנר דרשן

יישר כוח על פעילותך הרבה ועל זכייתך בפרס מוסקוביץ
המשיכי בפעילותך ובהצלחתך.
גאים בך תושבי היישוב
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ברכות
לאירוסין:
•

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

למשפחות אופנבכר וגילאור לאירוסי בקי
עם עמיעד ,נכד של דב וברברה גילאור
ואליהו ופרידה שץ
למשפחות גרין ורייניץ לאירוסי נחמיה
ואביבה
למשפחות ליפשיץ ואוגנבראון לאירוסי יוני
ואליענה
למשפחת אבל לאירוסי אילנה עם נתי
פרנקל
למשפחת בכר לאירוסי מרדכי עם רחל
הריס
למשפחת גולדשטיין לאירוסי איתן עם
אביגיל שונדורף
למשפחת גרוסקין לאירוסי עקיבא עם
שירה וקסלר
למשפחת דודקביץ לאירוסי הילה עם
אריה פייגין
למשפחת וילנר לאירוסי גילי
למשפחת זיוון לאירוסי נח
למשפחת טובר לאירוסי מיטל עם דוד
גפן
למשפחת ליפשיץ לאירוסי אור עם
שמואל דנן
למשפחת מדעי לאירוסי מוריה ,עם ליאור
בהמאם
למשפחת נהלוני לאירוסי עינת
למשפחת רוזנטל לאירוסי נעמי
למשפחת שביט לאירוסי אריאל עם ליטל
שריקי

לנישואין:
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

למשפחת אוריין לנישואי יחיעם ושלומית
למשפחת בקר לנישואי ברני
למשפחת ברמן לנישואי יצי ומיטל
למשפחת גולדשמידט לנישואי אודיה
ונחום לוריא .נכדה לדוד ואילה אייזנמן
למשפחת ויינברג לנישואי שירה ומתיתיהו
קאהן
למשפחת טייכר לנישואי שירה ואלרם
אשוש
למשפחת מריליס לנישואי רינת ודן כפיר
למשפחת פז לנישואי הודיה ואליק
גולדברג
למשפחת ציק לנישואי משה וחיה

•	 למשפחת ריין לנישואי חנן ואהובה
•	
•	 למשפחת שביט לנישואי יניב ותהילה
•	 למשפחת שרייבר לנישואי אביה לנדב
•	
צבאח

ללידות:

•	

פריז
• למשפחת
להולדת הנכד בן
לנחי ולרחל

•	

כלאב
• למשפחת
להולדת הנכד בן לירון
ושלומית
• לנפתלי וליסה באלסם להולדת הבת

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

•	
•	

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

לאיתן ואודיה גורמן להולדת הבן ,נכד
ליצחק ובריינה הרטמן
לנעה ואברהמי גרוס להולדת הבת ,נכדה
לאהרון ואסתי טי
לגלעד וצילה ונגרובר להולדת הבת
לאבישי ונעמי מנור להולדת הבן ,נכד לדוד
ורחל מנור
ליונתן והיידי נתן להולדת הבת
לזאב ורחל פיינר להולדת הבן ,נכד ליעקב
ותילי טאוב
לאיל וטובי פרידמן להולדת הבן ,נכד
לסטיב וחני טבק ולרב יגאל וויויאן פרידמן
לאהרון ועדינה צוקר להולדת הבת ,נכדה
למשפחות ארני ודבי צוקר ומיץ' וסנדי
קניסבכר
ליאיר ומירב רוזיליו להולדת הבת ,נכדה
לעמי וסימה רוזיליו וליהודה ומיכל שווגר
לאופיר ואיילת שטרית להולדת הבת,
נכדה לאשר וחנה שפיגלמן ולדורית ומאיר
אסייג נינה לחיים וחנה ינאי.
לרב איתמר וניצה אורבך להולדת הנכדה,
בת לחיה ומתניה ויינברגר
ליצחק ודינה אדרי להולדת הנכדה בת
לשירה
למשה ואורה אריאל להולדת הנכד
ליוסף ואסתר אייזיקוביץ להולדת הנכד ,בן
לאיתן ומשי אייזיקוביץ
לשפרה בר־טוב להולדת הנכדה ,בת
לרועי
ליקי ומרים ברנד להולדת הנכד ,בן לרות
ונעם כהן
ללני ובברלי גרינבלום להולדת הנכד ,בן
לנחום ושלומית
ליחיאל ועכסה ויינברג להולדת הנכדה,

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

בת לרעות ויונתן ויינברג
לזאב ואביטל וינדיש להולדת הנכד ,בן
לעידית
לחיים ורבקה כהן להולדת הנכד ,בן לנעה
ושי חממי
לדב ודבורה לייבוביץ להולדת הנכד ,בן
לדוד ומיכל לייבוביץ
למרדכי ואסתר ליפשיץ להולדת הנכד ,בן
לישראל ומירי ליפשיץ
לאבי וחנה פאר להולדת הנכד ,בן לאסף
לחיים ושרה פורסט להולדת הנכד ,בן
להראל ואילנה לויתן
ליצחק ומרים פישר להולדת הנכד ,בן
לאילנה ומאיר דינר
לרב מאיר ואירית פרידמן להולדת הנכד,
בן לעוזיאל ושרונה
למינדי וסטיב פרנקל להולדת הנכדה ,בת
ליונית וישראל גרינפלד
לרחל ואפרים קרן להולדת הנכד ,בן לחנן
ומוריה קרן
לשושי ואיציק שטיינברג להולדת הנכד ,בן
לאופיר ומיכל
לדוד ושרה שטייניץ להולדת הנכדה ,בת
לחני ולהולדת הנכד ,בן לטלי

לבר מצוה:
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

יעקב בלוט
יצחק בן עזרא
עקיבא הורוביץ
עמיחי טרגין
נתנאל כהן־גינדי
ירדן לייטנר
זכי עבודי
יעקב ריצ'מן

לבת מצוה:
•	
•	
•	
•	
•	

שרה אוברמן
מגי גלבנד
הילה דה רוס
ירדנה זייצ'יק
אלישבע סולומונט

המידע על השמחות הועבר ע"י גבאי בתי הכנסת
ובאחריותם
מעתה והלאה יפורסמו הברכות בדף המידע
החודשי של בריינה.

