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תמר קירשנבוים
עריכה: אתי דביר
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דבר 
העורכת
חנוכה חנוכה חג יפה כל כך

אור חביב מסביב...
חנוכה השנה הוא חג של אחרי 

הבחירות, לוועד היישוב.
לדפוס  נשלח  והעיתון  מאחר 
ביישוב,  הבחירות  לפני  שבוע 
התוצאות  סוכמו  לא  לצערנו 
משנה  לא  אז  בעיתון  הסופיות 
או  תק,  ג"ל,  הכ"ח,  שנבחר,  מי 
שכתב  מה  לקרוא  שווה  יח 
עודד  כללי,  באופן  בחירות  על 

אשואל.
כולנו סמוכים ובטוחים שדרכו של 
הוועד הנבחר תהיה דרך עשייה 
הבחינות  מכל  ליישוב  ותרומה 
לו  ומאחלים  התחומים  ובכל 

הצלחה רבה.
מלא  הפעם,  העיתון  לשמחתנו, 
בכתבות הקשורות להווי היישוב. 
כתבות  להכניס  השתדלנו 
העשייה  של  הקשת  גווני  מכל 

היישובית. קראו בהנאה.
חנוכה שמח
אתי

שרון גרוסקין

חזרו ל משנתיים  למעלה  פני 
לישוב.  התורניים  החוגים 
ילדים  רצים  בשבוע  פעמיים 
תורני  לחוג  ז'  כיתה  ועד  חובה  מגן 
חוויתי וכייפי שמתנהל בבית הכנסת 

הרימון.

זו השנה השלישית שהרב אייל מעביר 
את  רבה.  בהצלחה  החוג  את  לבנים 
לבנות מעבירות שתי מדריכות  החוג 
ללימוד  בנוסף  ומעולות.  מנוסות 
שונות  פעילויות  מתבצעות  החוויתי, 
לבאולינג  יציאה  כגון  השנה,  במהלך 
הרב  ידי  על  ושיעורים  חידונים  בקיץ, 
אורבך, חפש את המטמון, מנגל ועוד. 

גם בחופש ִהתמידה קבוצה גדולה של 
בנים בלימוד תורה.

קופונים  הילדים  בכל שיעור, אוספים 
ערך  שווי  פרסים  קונים  הם  ואיתם 
פעמים  מספר  שנערכות  במכירות 

בשנה.
עדיין אפשר לבוא ולהתרשם מהחוג שבו 

הילדים לומדים לאהוב לימוד תורה.

תולדות ה את  מתאר  תנ"ך, 
של  הסיפור  ואת  העולם 
 - מבראשית  ישראל  עם 
ביציאת מצרים, כיבוש ארץ ישראל, 
בנין בית המקדש וחורבנו, גלות בבל, 
ובנין  ציון  בשיבת   - נחתם  ולבסוף, 
המקדש השני. חגי התורה מעצבים 
את לוח השנה שלנו. לחגים הנמנים 
ומגילת  הפורים  ימי  נוספו  בתורה 
כ"ד כתבי  ב־  לִהכלל  אסתר שזכו 
הראשון  החג  הוא  חנוכה  הקודש. 
ונוהגים  במקרא  מוזכר  שאינו 
פה.  שבעל  תורה  של  חג  לכנותו 
ענינים  שני  משלב  החנוכה  זכרון 
יסודות  שהם  נקודות  בשתי  ונוגע 

נס הקיום היהודי נס וטבע.
ימי החנוכה מחזירים אותנו לאחד 
בהיסטוריה  המרתקים  הפרקים 

היהודית.
כולו  שכל  במקרא  מתואר  זה  כל 
אפוף ומלא באוירת הנביאים והנבואה 
ועד  משה  מימות  בקרבנו  המצויים 
ראשון  בבית  הנביאים  התנ"ך.  סוף 
היו המדריכים  ותחילת הבית השני, 
הרוחניים של העם והממלכה. העם 
רמי  בענינים  ובעיקר  לנבואה  נזקק 
מעלה כמו לצאת למלחמה או לא. 
שני,  בית  בימי  הנבואה  הפסקת 

יצרה מצב חדש ואכן ארועים קשים 
וראשיו  שהתרחשו אילצו את העם 
למענה ולתגובה מסוג חדש. כשכבש 
ארץ  את  היווני  מוקדון  אלכסנדר 
ישראל מיד הפרסים מיהרו היהודים 

להכנע לו וקיבלו את שלטונו.
של  מיורשיו  אפיפנס  אנטיוכוס 
על  דתיות  גזרות  גזר  אלכסנדר, 
עם  שהשלימו  יהודים  היו  היהודים. 
להסתדר  דרכים  וחיפשו  הגזרות 
עם המצב החדש הקשה. היו יהודים 
שנכנעו ומתוך אונס עברו על דתם. 
שחשו  מעטים  לא  יהודים  והיו 
שסוף  מהגזרות  וסיפוק  ִשחרור 
לקראת  היהודים  את  יצעידו  סוף 
עתיד נאור ומתקדם וישחררו אותם 
וחשוך.  עתיק  עולם  של  מלחצו 
מזן  יהודים,  קנאים  של  קטן  קומץ 
משה  אברהם,  צאצאי  עתיק  עברי 
ולא  נכנע  לא  השלים  לא  ואליהו, 
האמונה  חדורי  החשמונאים  ויתר. 
)ולראשונה  הטהורה  הישראלית 
וללא  נביא  ללא  היהודים  בתולדות 
של  נס  הרימו  אלוקית(,  התגלות 
מרד כנגד היונים ועוזריהם. באמונה 
את  החשמונאים  הובילו  ובגבורה 
היונים.  על  לנצחונות  היהודים 
החשמונאים  של  הנפש  מסירות 

על  אחריות  קבלת  כפולה:  היתה 
ולא  חדשים  בתנאים  ישראל  עם 
מוכרים וללא נביא ויציאה למלחמה 
ומצוידת.  חזקה  מעצמה  על 
העם  את  החזירו  החשמונאים 
היהודי לימי הזוהר של יהושע בן נון 
ודוד המלך. העוצמה והאמונה של 
אלוקי.  לחיוך  זכתה  החשמונאים 
נס פך השמן והמנורה החזירו לחיים 
עם  הפגישה  חווית  את  היהודיים, 
הנפש  מסירות  נס  הגלויים,  הניסים 
אוצר  את  פתח  החשמונאים  של 
עליונים  ואורות  העליונים  הניסים 
נרות  הארת  עלינו.  להאיר  חזרו 
ממשיכים  והחנוכה  החשמונאים 
ממקורות  והם  חיינו.  לתוך  להזהיר 
להתחדשות  העיקריים  ההשראה 
של  העיקרי  ח  הֹכּ בארצנו.  תחייתנו 
על  הנפש  מסירות  הוא  תקופתנו 
זוכים להצלחות  ואנו  אמונת קיומנו. 
כבירות שראויות ללא ספק לתואר 
של ניסים גלויים שלא היו דוגמתם. 
זכו  החשמונאים  וגבורות  ניסי 
נרות  הדלקת  במצוות  לפרסום 
בארצו  ישראל  עצמאות  החנוכה. 
חייב  המופלא  הגלויות  בקבוץ 
הקודש  באורות  מפורסם  להיות 

של האמונה התורה והתשובה.

דבר הרב

בזמן הזה

החוג התורני בחשמונאים
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 איציק שטיינברג 
יו"ר הוועד היוצא

יקרים, ת ותושבות  ושבים 
קיבלנו  שנים   5 כ־  לפני 
ניהול  את  כפיקדון 
לעדכן אתכם  ואני מבקש  היישוב 
על  שנעשו  המיוחדות  בפעילויות 
לעבודה  בנוסף  כמובן  וזאת  ידנו 

השוטפת.

ביטחון ובטיחות:
חכם  אלקטרוני  שער  	 התקנת 

בכניסה ליישוב.
בנקודות  מצלמות  	 התקנת 

אסטרטגיות ביישוב.
סיורים ממונעים בשעות  	 הפעלת 

היום והלילה בתוך היישוב.
והגנבות  הוונדליזם  מעשי  	 הורדת 

באופן דרמטי.
בית  )אזור  הכרמל  רחוב  	 הפיכת 

הספר( בשעות הבוקר לחד ִסטרי.
	 הגעה להסכם עם עיריית מודיעין 
בעלות  להשתתפות  עילית 

השמירה.

תרבות קהילה ונוער:
נוער  רכזת  והעסקת  	 איתור 

פעילה.
משרה  בחצי  בית  אב  	 הפעלת 

למועדון הנוער.
בחג  העדלאידע  צעדות  	 ארגון 

הפורים.

העצמאות  יום  חגיגות  	 ארגון 
הפעלת  תוך  חדשה  במתכונת 

המדרחוב.
היישוב  לתושבי  	 חלוקת שי סמלי 

בכל שנה לקראת ראש השנה.
	 חלוקת שי למתגייסים, מתגייסות 

ולבנות השירות הלאומי.
בחצי  קליטה  רכזת  	 הפעלת 

משרה.
	 פתיחה והפעלת מועדון לגמלאים 

והפעלת מועדון לגיל הזהב.
	 הקמת משחקייה פעילה לילדים.

החגים  לקראת  ברכה  	 שלטי 
בכניסה ליישוב.

לאומי  שירות  בנות  ארבע  	 תקן 
הספר  בבית  בגנים,  סיוע  לצורך 

ובסניף בני עקיבא.
מידע  ודף  יישובי  עיתון  	 הוצאת 

שבועי.

פיתוח ובנייה:
	 בנייה והפעלת המקווה.

	 בנייה והפעלת הספרייה.
	 שדרוג כביש הטבעת הדרומי תוך 

סלילתו מחדש.
ליישוב־  בכניסה  כיכר  	 הקמת 
בביצוע החברה הלאומית לדרכים.

לאולם  המשאבים  והשגת  	 תכנון 
בשנה  תחל  שבנייתו  הספורט 

הבאה בע"ה.
ממוחשבים  מים  שעוני  	 התקנת 
מרחוק  לקריאה  שניתנים 

ומתריעים על נזילות.

הרחובות  של  הפיתוח  	 המשך 
והגנים.

לרחובות  ומודרני  חדש  	 שילוט 
ולמוסדות השונים.

וסלילת  הבייסבול  מגרש  	 שדרוג 
מסלולי ריצה.

	 סיוע בבנית מבנה הכיתות לישיבת 
נר תמיד.

למגרש  והדרך  המדרגות  	 שדרוג 
הכדורסל.

למאסף  הביוב  מערכת  	 חיבור 
האזורי־ בביצוע.

והבאתם  השעשועים  גני  	 שדרוג 
לתו תקן.

מנהלה:
	 התקנת תאי דואר והפרדתם מגני 

מודיעין־ בביצוע.
	 תגבור של חלוקת הדואר בשעות 

הערב וביום ו'.
ישיבות  הפרוטוקולים של  	 פרסום 
של  האינטרנט  באתר  הועד 

היישוב.
לכל  להודות  מבקש  הנני  לסיום, 
חבריי לעשייה בוועד: אייל ברייטברט, 
גלבנד,  נאווה  יריב אהרון, רפי ברזני, 
יעקב  יצחק הרטמן,  יוסף אופנבכר, 
טאוב, קרן ריצ'מן וכן לכל יתר חברי 

הועדות השונות.
רכזת  הקהילה,  לרכזת  תודה 
הקליטה, רכזת הנוער, רבש"ץ וצוותו 
בראשות  המזכירות  עובדי  ולכל 

המזכיר.

קדחת 
בחירות או 

בחירות 
קדחת

 עודד אשואל

הארץ ּכיּוָרה רותחתו
מתכוננת לבחירות – קדחת.

וכל מפלגה את פניה ְמטפחת/
וידוענים אליה מספחת/

ועל שכם עצמה טופחת/
והשגי עבר והווה משבחת/
ורשימת מועמדים מותחת/

ורק דבר אחד שוכחת/
שאולי באופוזיציה תהא נזנחת/

יש ֶשַחברו לביתנו־ ליכוד/
ימים יגידו השג או מלכוד/
ויש הרצים ֶאֵלי העבודה/

בתקווה להצלחה ללא מעידה/
יש הרואים את העתיד/

ומקווים לשאת את הלפיד/
ויש הרצים במר"ץ/
טובלים בידם שרץ/

יש לומדי ש"ס עדתיים/
ונושאי דגל־תורה דתיים/

יש הרצים קדימה ונסוגים לאחור/
ומכ"ח מנדטים מזדנבים מאחור/

ובני ישמעאל משמיעים רע"ם/
וחד"ש היא מק"י של פעם/

וחוְשֵקי בל"ד )ארץ( וחפצי תע"ל/
ישים ה' תקוותם לַאל/

ורשימות חדשות תלויות על בלימה/
שלא יעברו את אחוז החסימה/

ואתה אזרח תוהה ונבוך /
איך תצא מזה המבוך?
ומה שהיה הוא שיהיה/

מחירים יעלו/
ודירות יתייקרו/

וכו' וכו' וכו'..

מסכמים תקופה

ונשמרתם 
לנפשותיכם

יהודית פרידמן

ץ בבוקר?ר
צועד בערב
כל הכבוד!

הנהגים בכביש מבקשים:
אתכם  לראות  שנוכל  כדי 

צועדים
לבשו בגדים

בהירים וזוהרים.
ללכת בכביש בלבוש שחור

זה כמו לנהוג בלילה ללא אורות!
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תמר קירשנבוים

דור זה יתן הצצה על עסקים הקיימים מ
עם  קצרה  והכרות  יישובנו  בתוך 
עסקים  מאחרי  העומדים  התושבים 

אלו.
והפעם עם: משפחת אבנרי

על מה כל העסק:
ייצור עטיפות לחומשים וסידורים, לילדי בית־ספר.

עסק ביתי:
בתוך  חדרים  שני  המור,  רח'  אבנרי  ומשה  רותי 

הבית מוקדשים למפעל.
עד מאה ועשרים:

בני הזוג - בסביבות גיל 80 !
קצת הסטוריה:

בחור ובחורה מאוהבים, החליטו, בשנות החמישים 
עם  חכמה  החלטה  להתחתן.  הקודמת,  במאה 
שואה,  כ־ניצולת  רותי  עצומים.  וקשיים  אתגרים 
נגדל  ילדינו  "את  סירבה לקבל שילומים באומרה 

מעמל כפינו ולא מכסף הבא לנקות את 
מצפונם של המפלצות"!

 ומאז הם עמלים, אך לא פוסקים להודות 
על התוצאה.

איך הכל התחיל:
ידעה  נולדה,  הבכורה  הבת  נאוה,  כאשר 
רותי שלא יהיה לה כסף לקנות לה בגדים 
בקורס  תפירה.  קורס־  לקחת  והחליטה 
עלום.  וכשרון  יצירה  חדוות  רותי  גילתה 
בנות  שלוש  ועוד  נתפרו  בגדים  בינתיים 

נולדו.
עסק משפחתי:

לכתה  הגיעו  הנכדות,  התאומות,  כאשר 
אלף, פנתה המורה שלהן לרותי ובקשה 

של  הרעיון  נולד  וכך  לסידור  עטיפות  שתתפור 
שלבי  כל  את  עברה  העסק  התפתחות  העסק. 
בד  מטר  עשרה  עם  היתה  ההתחלה  העּוָּברות. 
שקנתה רותי בנחלת בנימין והיום מגיעים משנחאי 
דרך אשדוד, ישירות לבית משפחת אבנרי, אלפי 

מטר בד.
סוד ההצלחה:

אמינות,  מאביה,  רותי  שירשה  סוחר  של  נים  ֵגּ
עמידה בלוח זמנים, קשר מצוין עם הלקוחות ועם 

הסוכנים.
סדר יום עסקי:

 יום עבודה בעונה מתחיל בשש בבוקר עד השעה 
13.00. הפסקת צהרים הכוללת מנוחה עד 16.00, 
שותים קפה ומתחילים יום עבודה חדש עד מתי 

שצריך, לפי לחץ העבודה.
טובים השניים:

משה, חוץ מלתפור, עושה הכל. החל מפריסת 
אריזה,  לבין  ובין  חשבונות  בהנהלת  וכלה  בד 
הדפסה, הקרנת שקפים, ניהול חשבונות ורישום 

ההזמנות.
ההזמנות מגיעות באמצעות האתר באינטרנט.

וקצת יותר מפורט:
העטיפות נתפרות משני סוגי בדים בכמה צבעים. 
בד קטיפה ובד כותנה עבה. העיטור הוא בהדפס 
משי. תופרים לפי מידות שבתי ספר מספקים ולכן 
קשה להכין מלאי מראש משום שכל פעם ישנם 
ומאד  חדשות.  מידות  עם  חומשים  או  סידורים 

חשוב שהעטיפה תתלבש על הספר כמו כפפה.
על העטיפה מדפיסים הדפס משי, הדפס משי זו 

העיטור,  את  מקרינים  שעליה  רשת  עם  מסגרת 
הקשור  מהמקורות  כיתוב  כלל  בדרך  הכולל 
לחומש או לסידור, יחד עם עיטור וסמל בית הספר. 
דוגמאות לעיטורים השונים אפשר למצוא באתר 
המפעל וכל בית ספר מרכיב לעצמו את התוצאה 

הרצויה.
והכל בעשר אצבעות

רותי ומשה עושים את כל התהליך: קבלת הבדים, 
והפסוקים,  העיטורים  עיצוב  העטיפות,  תפירת 
גבי  על  והקרנתם  השקפים  צילום  הגרפיקה, 

הגלופה.
מפרגנים:

מגדירים  שהם  נאמנה,  עובדת  ומשה  לרותי  יש 
ותרומתה  עבודה",  למוסר  ומופת  "דוגמא  אותה 

גדולה מאוד להתגבר על העומס.
כן ירבו:

בתי־  מאות  משבע  ל־למעלה  סחורה  מספקים 
ספר בארץ ומספר קטן בחו"ל.

הפתעות בעבודה:
לבית  העטיפות  שמשלוח  קרה  קצר  זמן  לפני 
ספר בתל אביב, אבד בחברת המשלוחים. בשעה 

צבי,  בדרך הביתה מטירת  ומשה  רותי  היו   ,18:00
וקבלו טלפון ממורה מיואשת, שכן המסיבה הייתה 
הזוג  הגיעו   20:30 בשעה  למחרת.  להיות  אמורה 
רותי  חדשות,  עטיפות   60 והכינו  הביתה  אבנרי 
הגיעה  בלילה!   12 ובשעה  מדפיס  ומשה  תופרת 

המורה המאושרת לקחת את העטיפות.
ומחוץ לעסק:

את  לזנוח  לא  משתדלים  צפוף  יום  סדר  בתוך 
קונצרטים  להצגות,  הולכים  התרבות. 

והרצאות.
וקם שבט בישראל:

משפחת אבנרי הקימה שבט לתפארת. 
המדינה,  את  משרתים  והבנות  הבנים 
בכל  ייצוג  יש  ועובדים,  לומדים  אנשים 
פרא־רפואי,  רפואה,  הנדסה,  התחומים, 
משפט, חנוך, מדעי הרוח והטבע, אומנות 
וצבא קבע. חלק עם כיפות וחלק הורידו 
את הכיפה, "אך גם אלה וגם אלה בחרו 
פי  על  וערכיים  מוסריים  חיים  לחיות 

תורת ישראל".
ותק ביישוב:

ביתם  את  בנו  שנה  עשרה  שבע  לפני 
בחשמונאים. הגענו לכאן בעקבות מודעה בעיתון: 
נמוכה". מפת מתאר  בניה  דתי עם  עירוני  "יישוב 
האב הכילה הרבה פינות ירוקות ובניה כפרית. זה 

קסם להם מאד.
אוהבים ביישוב:

האנשים  מעט  הניקיון,  היישוב,  של  הנוי  הנוף,  את 
על  ידידיה"  "שערי  הכנסת  בית  ואת  שמכירים, 
מתפלליו והאווירה האינטימית והחמה של הקהילה.

קצת פחות:
הבניה הפראית בניגוד לחוקי התב"ע, פח אשפה 
אחד, העולה על גדותיו, לשתי משפחות, החניה על 
המדרכות החוסמת לעיתים יציאה מהחניה, היציאה 

מהיישוב בבוקר שהופכת לבלתי אפשרית.
קצת נחת:

יש למשה ורותי זוג נכדים הגרים במודיעין ולעיתים 
מהצהרונים.  הקטנות  בהוצאת  לעזרה  זקוקים 
שמחים לבלות אחר צהריים עם הנינות הקטנות 

ואז נדחה יום העבודה לשעות מאוחרות יותר.
איחולים:

מלשכת־ההזמנות  לעטיפות,  הזמנה  שתקבלו 
בבית המקדש!
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פעילות 
בית חב"ד 

חשמונאים 
למען 

הקהילה
הרב ברק כוכבי

מבצע חורף חם - חלוקת שמיכות

חמות  שמיכות  מחלק  חשמונאים  חב"ד  בית 
ִסמלי  סכום  הנצרכים תמורת  היישוב  לתושבי 

בסך 15 ש"ח .
להרשמה והזמנות במייל:

.bch770@gmail.com
הדלקת נרות חנוכה לחיילי צה"ל 

ולעמך ישראל בסביבת חשמונאים
העולם  את  אדם  יראה  "לעולם  הרמב"ם:  כתב 
חייב. עשה מצווה אחת הכריע  וחציו  זכאי  כחציו 
את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו 

ולהם תשועה והצלה".
בזיכוי  ולסייע  לבוא  הציבור  את  מזמין  חב"ד  בית 
נרות  הדלקת  במצוות  ישראל  ועמך  צה"ל  חיילי 

חנוכה.
חב"ד  בבית  ערב  מידי  נתאסף  החנוכה  בחג 
חשמונאים רח' ערבי נחל 2 בשעה 18:00, נתחלק 
לקבוצות ונצא לבקר את חיילי צה"ל במחסומים, 
בבסיסי צה"ל הקרובים ואת עמך ישראל במרכז 

קניות שילת לזכותם במצוות הדלקת נרות חנוכה.

מסיבת חנוכה לילדים
מסיבת  אי"ה  תתקיים  כסלו  כ"ט  חמישי  ביום 
הנוער  במועדון   12 עד   3 לגילאי  לילדים  חנוכה 

בשעה 17:00.
מחיר  פרסים.  הפתעות,  הגרלות,  מרתק,  מופע 

ִסמלי לדמי כניסה־ 5 ש"ח.

נוער 
חשמונאים

נעה גרוס

אחר קיץ עמוס בטיולים אינספור, קורסים ל
מקצועיים, שבועות התנדבות ובעיקר הרבה 
גיבוש וכיף, פתחנו לנוער את שנת תשע"ג 
על ידי עשיה משמעותית ומיוחדת במינה: זה כבר 
כמה שנים שאנו מצטרפים למנייני צֹהר לתפילות 

יום כיפור בקיבוצים חילונים ברחבי הארץ.
רב  מספר  ובעזרת  לוינסון,  מילטי  של  ביוזמתו 
של גברים מהיישוב הצלחנו ב"ה להרכיב השנה 
ָּבחן  שבצפון,  יפתח  קיבוצים:  בשלושה  מניינים 
שבעמק חפר, וחוָרשים במרכז הארץ. את הקשר 
המרתק והמיוחד עם הקיבוצניקים, את המניינים 
לשנה, את תחושת המשמעות  שגדלים משנה 
שיום הכיפורים מקבל מתוך חוויה זו, אנו בטוחים 
להמשך.  מכוננת  כחוויה  איתו  יקח  שהנוער 
המסורים  והבנות  הבנים  לכל  עצום  כח  יישר 

שהשתתפו איתנו.
מעגלי  את  להגדיל  מקוים  אנו  זו  שנה  בהמשך 
הפעילות לנוער, ואת מגוון תחומי הפעילות. מטרתנו 
את  ימצאו  בחשמונאים  נוער  בת  או  בן  היא שכל 
התחלנו  כך  מתוך  לו.  המתאים  השייכות  מעגל 

מספר פרויקטים:
ט'־י"א'  לכיתות  צעירים:  כדורגל  	 קורס מאמני 

בנים.
לכיתה  אתגרית:  ימית  פעילות  לצה"ל־  	 הכנה 

י"ב בנים.
	 לקראת שירות: לכיתה י"ב בנות.

	 קורס אימפרו־ אילתור בדרמה: לכיתות י־יא.
ט־י  לכיתות  ועוצמה:  העצמה  "ליבי"־  	 מפגשי 

בנות.
ובפעילות הקבועה, נאחל הצלחה לצוות המסור 

שלנו:
שרי זדה, בת שירות לאומי שהיא גם בת היישוב  — 

– רכזת כיתות ז־'-ח',
דניאלה זייציק – רכזת גרעין נחשון, שבט איתן. — 

שבט  נחשון,  גרעין  רכזת   – טיקוצינסקי  רננה  — 
נעלה.

– קומונרית  רננה קופלוביץ, בת שירות לאומי  — 
בני עקיבא.

שיהיה לכולנו חורף טוב,
עמוס פעילות ומוצלח.
אברמי ונועה, רכזי נוער

הקפות שניות מאורגנות על ידי בית חב"ד
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מעשה בפח 1
בו  נעלמה  יד  אשר  ומיוחד  יחיד  בפח  מעשה 

חשקה
וכיצד מתחיל הסיפור?

הרי זה ממש ברור!
בבוקר בהיר אחד

יצאתי החוצה לזרוק את האשפה לפח
ומה מאוד נדהמתי

כשלפתע ראיתי
פֵחנו היקר ממש נעלם,

כן ממש כך!
ואני עם השקית הגדושה ביד נשארתי.

נו אז מה עושים עכשיו?
ה וכֹה פונים ֹכּ

ומחפשים שכן טוב.
מיד רשות ביקשתי

וכשאישור לכך קיבלתי,
בפח השכן השתמשתי.

יכול  לא  כך  המצב  אבל  ונחמד  יפה  כאן  עד 
להשאר

 וחיפשתי פתרון אחר.
משתמע  שאינו  חגיגי  באופן  הודיעו  במזכירות 

לשתי פנים:
פחים איננו מחלקים!

כי כל שבוע על סיפורים כאלה אנו שומעים,
את הפח נא לרכוש בעצמך
ואנו כבר את חשבונך נחייב.
אז שאֹול שאלתי בהססנות

ומה מחיר זו ההיעלמות?
מחיר רב ולא זול בכלל, נעניתי בֵכנות

אבל יש פח אי שם
קצת סדוק, ללא גלגלים ואולי גם ללא מכסה

שאיש בו אינו רוצה,
קחו אותו ובו השתמשו

עד אשר ימצא פתרון ופח חדש תקבלו.
אז אני אתכם שואלת,

מה מצאה אותה יד נעלמת
אשר את הפח - העלימה
האם זהב בו או יהלומים?

את זה איננו יודעים,
מה שברור וזה ממש סגור

כרגע אין לנו פח
ולגבי התשלום־ אנו רוצים מהפך!

החזירו לנו את הפח!
והנה רגע לקראת סגירת העיתון

באחד הימים,
בחצר בתינו עומד לו הדּור וחגיגי

פח חדש־ ממש אמיתי
לא האמנו למראה עיננו־

מה פח כל כך מבריק עושה בחצרנו?
התברר שמוטי המזכיר
הסתובב ברחבי ה"עיר"

ולאחר שערך תחקיר
הבין מה שהבין

ואנו קבלנו פח חדש למהדרין!
תודה על הטיפול המסור והיעיל.

משפחת דביר
נ.ב. כדאי ומאוד רצוי

לרשום באותיות מאירות עיניים
את שמכם על הפח

כדי שלא ימצא את מקומו
פעם נוספת בידיים לא רצויות.

שלום רוזנבלט

מתארח מ אני  זו,  שנה  יולי  תחילת  אז 
באתר של חשמונאים ונהנה מהכנסת 
יונג, שם קיבלתי  אורחים של חיים דה 
טובה  )הזדמנות  לכותרת  דומה  שם  עם  פינה 

להודות על האירוח!(
זמן  הרבה  לאחר  הזו  האכסניה  את  ביקשתי 
מצב  הוא  להם  שהגורם  וצרבות  בטן  כאבי  של 
הניקיון והתשתיות של היישוב אשר לעניות דעתי 
אם  כי  בתמימותי  חשבתי  והולכים.  מתדרדרים 
בתמונה  לי  שמפריע  מה  את  להעביר  אצליח 
אוזן קשבת אצל רבים  ובכמה משפטים, אמצא 
וביחד  כמוני  וחשים  מרגישים  אשר  מהתושבים 
בהנחה  טעיתי  כי  לי  נראה  שינוי...  לעשות  ננסה 
ממה  בהרבה  מעטות  היו  התגובות  לצערי,  הזו. 
שציפיתי, ולא, איני חושב שהאחריות בעניין שייכת 
היא  לנעשה  שהאחריות  חושב  אני  לוועד,  כולה 

בראש וראשונה על התושב.
ביישוב פועלת שיטת פינוי אשפה אשר בבסיסה 
מיכלים ביתיים אשר אמורים לתת מענה לאשפה 

מידות,  גדולי  ומיכלים  אשפה  גזם,  לצורך  ביתית. 
הוכנו בכמה פינות ביישוב מתחמי איסוף מגודרים 
אשר התושב התבקש להשתמש בהם ולהשליך 
לתוכם גזם פסולת ומיכלים גדולים, ]כאן אבקש 
להעיר כי אני אישית כמי שעסק שנים רבות בניהול 
מוניציפלי, בפיתוח ומתן שירותים ליישובים וכן... גם 

בפינוי אשפה... איני חסיד של השיטה[.
היישוב  ונקיון  שמראה  התושבים  כל  על  חזקה 
הסביבה,  ממראה  לכולם  ואיכפת  להם  חשובים 
ובכל זאת, למרבית הפליאה, יש תופעות צורמות 

של השלכת אשפה וגזם למתקני האיסוף.
שמתכוון  מביננו  מי  מדוע  להבין  מצליח  איני 
להשליך לפינות האיסוף ולו שקית גזם אחת לא 

בודק קודם האם ...יש מקום.
נכון, קשה לשמור בחצר או בבית את מה שראוי 
אין  אבל אם אין מקום בפינת הגזם, אז  לזרוק, 
מתוכנן  מתי  המזכירות  עם  לבדוק  ניתן  מקום! 
פינוי ולתאם את השלכת האשפה. מעשה פשוט 

לא מסובך ובעל אחריות ציבורית.
שפרסמתי  לתמונות  הגיב  שכן  מהציבור  חלק 
יד  אזלת  או  אותי" באשמת  "לנחם  ניסה  באתר, 

הסביבהאיכות 
האם תסכים שביתך יראה כך?
האם צריך והכרחי שנראה כך?

של  המוניציפלי  לניהול  האחריות  נכון,  הוועד.  של 
שהוועד  חושב  אני  נכון,  הוועד!  על  מוטלת  היישוב 
יכול וצריך לדרוש מקבלן האשפה שירות יעיל וטוב 
יותר. אבל, וזה אבל חשוב וגדול, מי שמשליך אשפה 
ברשות הציבור ללא אחריות לסביבתו ולשכניו אל 

יבוא בטענות אלא לעצמו.
ניסיתי להעלות דרך הפינה באתר  עניין אחר אותו 
ב... הסוגים  מכל  פסולת  השלכת  עניין  הוא 
מגרשים ריקים, פשוט לא מובן! יש מקום מסודר 
לגזם ואשפה גדולה, יש בכמה פינות ביישוב אשר 
למי  גורם  מה  ממילא...  גדולים  אינם  בו  המרחקים 
מי  השכן?  אצל  להשליך  כך?!  להתנהג  מאיתנו 
להציב  הציע  כך,  על  איתו  שדיברתי  מהאנשים 
מצלמות ולחברם לאתר של היישוב, שכולנו נראה 

מי השכנים החביבים והמתחשבים הללו...
פה לעניות דעתי, הוועד אינו נוהג נכון, מזה זמן צריך 
להתחיל  הריקים  המגרשים  בעלי  על  לאכוף  היה 
המגרש.  את  לגדר  יקרה  שזה  ועד  בנייה,  ולסיים 
בעקבות לחץ ממושך על הוועד, הוועד דרש מבעלי 

מגרש לגדר. המגרש גודר - פשוט ומעשי.
יש עוד כמה מגרשים שאינם בנויים? הרי פתרון. צריך 

רק לבצע.
שימור הסביבה הפך להיות נושא שכולנו מודעים 
לו יותר ומנסים להתאים את אורחות חיינו מתוך 
רצון לשמור על הפקדון שהקב''ה העניק לנו גם 
לדורות הבאים. חלק מזה בא לידי ביטוי במיכלי 
איסוף הבקבוקים, אלה הוצבו בכמה פינות ביישוב, 
ו...הפכו להיות נקודות מכוערות ומעוררות דחייה, 
נכון, יש בעיות עם החברה שמרוקנת, נכון, הקצב 
בו אנחנו מרוקנים בקבוקים ומיכלי פלסטיק מהיר 
יותר מקצב הריקון של מיכלי האיסוף, עדיין, איני 
מבין את אלו שמגיעים למיכל מוצאים אותו מלא 
את  רבה  בעדינות  מניחים  ו...  מקום,  אפס  עד 
המיכל,  למרגלות  הקשת  צבעי  בכל  השקיות 
יש שקיות בכל גווני הקשת, מה שאמור להוסיף 
לקשור  טורחים  הנחמדים,  היישוב?!  לנוי  כנראה 
את השקיות למנוע התפזרות או פיזור ע''י בע''ח, 
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את  אני  המבול.  אחרי  ו...  מניחים  המזלזלים 
חלקי בשמירת הסביבה עשיתי, הבאתי את 
הבקבוקים למיכל הִמחזור. ואנה אנחנו באים? 
נוף לא  מראה משובב עיניים ששום אדריכל 
יצירת פאר ארכיטקטונית...  חשב עליו קודם, 
רק  זה  ומעוכים  מפוזרים  ובקבוקים  טינופת 

הבונוס...
 אם אבקש לסכם את מחשבותי בנושא, הרי 
חלק  לו  יש  מאיתנו  ואחד  אחת  כל  כי  ברור 
במראה ובניקיון של היישוב, נכון. גם לוועד יש מה 
לעשות ולשפר, אבל העיקר הוא ִאכפתיות של 

כל פרט ביישוב.
אין פה ליד או בערך, זה בדיוק זה, אם ננהג ברשות 
הרבים כפי שחזקה עלינו שאנחנו נוהגים ברשות 

היחיד הרי שירבו כוכבי היופי של היישוב.
זה תלוי בנו!!!

הספרייה היישובית
רינת לאה בהר הספרנית

כלל לא ידענו שיש ספרייה ביישוב...""ב
"פעם ראשונה שאני כאן..."

כמה פעמים שמענו את המשפטים האלו? מבוגרים 
נוער וילדים עוברים ליד הספרייה המוארת, נכנסים ומתפעלים. אז 

למי שלא ידע ולמי שכבר שכח:
יש ביישוב ספרייה! ספרייה גדולה ויפה ובה ספרי קריאה בעברית 

וגם באנגלית ולכל הגילאים. בואו להתרשם להירשם וליהנות!
פרטי נהלים ועלויות תוכלו לקבל מהספרניות בספרייה, רינת־לאה ותמר

תחרות הסיפור הקצר

www.binyamin.org.il :הפרטים והתקנון באתר מועצת בנימין
התחרות נושאת הפרסים, תהיה השנה לזכרה של רחלי לוין ז"ל. 
אם ִתשלח כמות סיפורים גדולה ביותר מיישובנו, תזכה הספרייה 

במענק מיוחד.
מהרו נא וכתבו!

ואם במענקים עסקינן

אלינו  שמגיעות  הנפלאות  ובמתנות  ביוזמות  אתכם  נשתף 
מהספרייה האזורית:

2000 ₪ )מול 1000 ₪ שלנו( לקניית ספרים והשנה תקצוב של 
1000 ₪ נוספים, סבסוד של שש ְשעות סיפור במסגרת תוכנית 
להצלחה  "קריאה  תוכנית  של  גדול  מימון  בבנימין",  "מספרים 
במתנה,  וספרים  ספרים  לעטיפת  ניילונים  חבילות  בבנימין", 
- ארונית  והשנה  ריהוט בשווי 1200 ₪. לפני שנה קיבלנו פופים 

על גלגלים.
לרווחת  אינטרנטית  לתוכנה  הספרייה  תוכנת  הסבת  בקרוב 
הקוראים וכלל התושבים, וגם מתנה מיוחדת לספרייה החדשה 

שלנו: מימון חלקי לקניית וילונות.
ולכל  ולרבקה, לעמית קדמון  תודה רבה לאלישבע, לסלעית 

העוסקים בקידום הספריות בבנימין. יישר כח!

תודה מקרב לב

הספרייה פועלת בעזרתם הנהדרת של מתנדבות ומתנדבים מכל 
שכבות הגיל ביישוב, מוותיקי הקהילה ועד ילדים וילדות צעירים, 

דרך הדור שביניהם:
בקביעות  שמתנדבת  שץ  לפרידה  תודה  ובראשונה  בראש 
ובהתמדה ראויים להערצה וממש מחזיקה את הספרייה – מתקנת 
ספרים, מכינה ספרים חדשים להשאלה, מסדרת מדפים, מייעצת 

ותורמת מניסיונה ומידיעותיה. אין ספור תודות!
רוזנברג  ברכה  הימלפרב,  שרון  היקרות:  לנשים  רבה  תודה 

שתורמות מזמנן לסדר את הספרייה. יישר כח!
לבנה  למלכה  באנגלית,  ספרים  שמקטלגת  ליזר  ליעל  תודה 
מקצועית,  ספרנית  של  דעת  חוות  שדרוש  עניין  בכל  שעוזרת 
לטליה חסין שקוראת את ספרי הילדים והנוער, בודקת את תֹכנם 
ועוזרת להתאים אותם לגילאים השונים )ויועצת ראשית( ותודה 

לכל האחרים שעוזרים פה ושם במה שאפשר.
תודה לילדים שבאים לעזור – כיף לראות שיש ילדים שאכפת 
להם ושנהנים לעזור: אוהד מרמרוש מתנדב קבוע, קובי נתן ואורי 

לביא וגם אחרים שעוזרים כשיש להם פנאי.
תודה לעידית שמואל ומיכל הימלפרב על עזרתן המיוחדת.
וסליחה ממי שלא הזכרנו את שמו. לכולם התודה והברכה!

מספרים בבנימין־ שעת סיפור מומחזת לילדים.

– בשעות סיפור  יפעת סגל, מיה סהר  חזן,  יהל  היו אצלנו  כבר 
לגילאים שונים. אל תחמיצו!

עוד מהספרייה אי"ה בפעם הבאה...

 

 

 

 שעות פתיחה
 יום ראשון

17:00 – 20:00  

 יום שני

13:00 – 16:00  

 יום שלישי

16:00 – 19:00  

 יום חמישי

18:00 – 21:00  

בכל יום אפשר לשאול 
דקות  10ספרים עד   

!לפני סגירה  

 

 

 להתראות בספרייה

 
 

"הרי יודעים אתם 
כוחם של ספרים 

טובים, 

לעולם אין יוצאים מהם 
ריקם. 

כל ספר שפותחים 
מוצאים בו מה שלא 

מצאו בו קודם. 

ואפילו קראו בו פעמים 
הרבה ואפילו יודעים 

אותו על פה, 

כיוון שחוזרים וקוראים 
  –בו 

מגיד לך חדשות" 

(שירה, ש"י עגנון) 

 

ספורו של 
פח 2
יונינה סיימון

מה קורה כשהאשפה חשופה?
באים חתולים ונהנים מארוחה.

לפעמים את הפח מפילים בקלות,
ואת הלכלוך מפזרים בהתלהבות.

הסירחון עולה ללא מעצר
והמראה של הבית נהרס לכל מי ששם 

גר.
החיידקים חוגגים, ללא שאלה
והעצבנות עולה עולה ועולה.
כשאין מכסה לפח החיצוני
כולם סובלים ובעיקר אני.

פונים למזכירה, והיא מרחמת
אך פתרון אין, והבעיה לא נעלמת.

פונים למזכיר, והיא מהנהן
לא עושה כלום אבל אומר כן, כן.

חברת  להחליף  "קשה  יודעים,  אתם 
אשפה".

למה? אני שואלת, בתמימות והקשבה.
ואין תשובה...

כבר  הִמחזור  מיכלי  סביב  הבלגן  על 
דיברנו,

כבר  הריקים  במגרשים  הזבל  על 
חרשנו.

על הלכלוך מהמדורות כבר הארנו,
על הפינות המוזנחות כבר ביקרנו.

אז מה נעשה אנחנו האזרחים לשנות 
את המצב?

מה צריך להיעשות כדי לעבור משלב 
לשלב?

שנוכל  כדי  למי  מה  להגיד  צריך  מי 
לחיות בסביבה נקיה?

עד מתי אני צריכה לחכות כדי לקבל 
מכסה לפח אשפה?!
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הקלטת שיחה: יונה פרידמן
תמלול: אתי דביר

לאחרונה ב לב  שמתם  ודאי 
הרוכבים  נערים  לקבוצת 
על אופניהם ברחבי היישוב. 
וקסדת  צהוב  אפוד  עם  כולם 

בטיחות.
את  שאלתם  פעם  לא  ובוודאי 
הגיעו  ואיך  מי הם החבר'ה  עצמכם 

לכאן ?
אם כן אלו תלמידי ישיבת "מאורות 

נתן".
בעזרת שיטת חינוך ייחודית מצליחים 
להאמין  נושרים  נערים  להחזיר 

בעצמם ולגרום להם להצליח.
הרב אברהם שטרייהרטר איש חינוך 
"שובו  מוסדות  מנכ"ל  שהיה  אמיתי 
שלו  השלישית"  ב"עין  ראה  בנים", 
הרבה עוולות ומחדלים המתרחשים 
אחד  הוא  חרדיים,  חינוך  במוסדות 
יחד  המקום  את  המנהלים  הרבנים 
במסגרת  אנשל.  מתי  הרב  עם 
עיסוקם החינוכי, הם ראו שתלמידים 
מהמוסדות  ונפלטו  הוזנחו  מסוימים 
מענה  לתת  יכלו  לא  כי  החרדיים 
לצרכים שלהם והחליטו לאחר שיחה 
וכואבת, שאם יש כל כך  משותפת 
הרבה נוער נושר מהמסגרת - צריך 

להרים את הכפפה.
שלו  מהמסגרת  אדם  "כשפולטים 
ואז  אחר,  מענה  לחפש  הולך  הוא 
רצויים.  לא  למקומות  מגיע  הוא 
הזו  הנשירה  את  לעצור  אפשר 

לפני שקורה משהו".
שהיו  בחורים  ארבעה  עם  התחלנו 
שנזרקו  בחורים  אלינו,  קרובים  הכי 
ברחוב  בית  שכרנו  לנשור,  והתחילו 
הצרי, בחשמונאים )לא רצינו להיכנס 
יוכלו  שהבחורים  כדי  חרדי  ליישוב 
חיצוני(  לחץ  ללא  ולגדול  להתפתח 
והחלטנו שאנו נהיה בשביל החבר'ה 
דודים  גם  ואחים  הורים  גם  האלו 
וגם חברים. ניתן לנוער הזה מסגרת 
שהפוטנציאל  שיבינו  כדי  ייחודית 

שלהם יכול להתממש.
השתנה  הכל  קצר  זמן  לאחר  ואכן 
עובדים  שאנחנו  להם  אמרנו  בבית, 
בשבילם וזה מה שאכן עשינו. דיברנו 
על  העתיד  על  העולם,  על  איתם 
ואז כשקרה הלא  ועל הכול.  אהבה, 
לתפקד  התחילו  והחבר'ה  יאומן 
אדיר  לחץ  התחיל  חיובית,  בצורה 
השמועה  ישיבות.  וממנהלי  מהורים 
לאוזן  מפה  עברה  ההצלחה  על 
הרבה  הדלת  על  להידפק  והתחילו 
כיוון  כאלו.  ילדים  להם  שיש  הורים 

לתלמידים  מענה  לתת  שרצינו 
כל  הוספנו  לאחרים,  וגם  הקיימים 
המספר  אחד.  תלמיד  רק  חודש 
גדל והיום יש לנו 30 תלמידים בלבד. 
)למרות שהדרישות והלחצים גבוהים 
 100 כ־  לנו  יש   - עוד  שנכניס  כדי 
נוסף  בית  שכרנו  נוספות(.  בקשות 

ברחוב החרמון.
קפדני  יום  סדר  ההצלחה:  סוד 
מאורגן לפרטי פרטיו והרבה אהבה 

ואימון ביכולתם.
בבוקר.  ב־7:00  מתחיל  היום  סדר 
קמים )אחד מעיר את כולם(, יוצאים 
לטבול במקווה לא לפני שמסדרים 
)היציאה נעשית  את המיטות כראוי 
לכל  קבוצות.  וראשי  קבוצות  לפי 
קבוצה  ראש  יש  תלמידים,  ארבעה 
ההנהלה(.  מטעם  והוסמך  שנבחר 
עם חזרתם, יש שיעור וארוחת בוקר 
בזמן  מכינים.  עצמם  שהתלמידים 

הארוחה לומדים הלכות .
ללמוד  מתחילים  מכן,  לאחר 
שלהם  הקודמות  גמרא)במסגרות 
אנו  וכאן  היסוד  עד  אותם  הזניחו 

מכוונים אותם ללמידה מחדש(.
אחד  כל  סיכום,   - השיעור  לאחר 
שלמד  מה  את  נאה  בצורה  מסכם 
ומראה למגיד השיעור )אין מבחנים!( 
התלמידים  מּוסר,  שיעור  לאחר 
המוקפדת  צהרים  ארוחת  אוכלים 
והתפריט  הניקיון  מבחינת  מאוד 

העשיר ברמת מסעדה .
ואז  חובה!  מנוחה,  הארוחה,  לאחר 
כולם   - נגינה  בית,  שיעורי  הכנת 
קלסיות  וגיטרות  אורגן  על  מנגנים 
)יושבים 30 חבר'ה שרים ומנגנים על 
מטפלים  מדהים!(  משהו   - גיטרות 

בבעלי חיים, בגינה באופניים ועוד.
מדי  יוצאים התלמידים  היום  במשך 
בכל  היישוב,  בשבילי  לרכיבה  פעם 
רכיבה יש שני פקחי תנועה סמויים 

המוחלפים על ידנו כל פעם.

וארוחת  ערבית  לימוד,  שוב  בערב, 
ערב.

ארוחת ערב זוהי חוויה, כל יום מישהו 
אחר מכין אותה, הארוחות מושקעות 

ממש כמו בבית מלון!
תלמידי  כל  הערב  ארוחת  אחרי 
הישיבה מתיישבים ליד שולחן ארוך, 
חדש  פורום  ראש  יושב  יש  יום  כל 
ולאחר שכולם שרים יחד, הוא שואל 
את השאלה שעליה הוא רוצה לקבל 
תשובה. את הדברים האישיים ביותר 
כל  מול  השולחן"  על  "שמים  הם 

התלמידים ומקבלים מענה מיידי.
לישון!  הולכים  כולם  בדיוק  ב־23:00 
משמעת  להם  יש  משגיח!  ללא 
לא  מעולם  מאוד.  גבוהה  עצמית 
שמענו תלונות מן השכנים על רעש! 
החניכים  שני  הסמכות,  בתוקף 
בית  כל  על  אחראים  הבוגרים 

בנפרד.
ללא  התלמידים שלנו הם בחורים 
בחורים  מנצלים,  לא  פלילי,  עבר 
ליום  מיום  שמתעלים  עדינים 

באישיות, באכפתיות, באנושיות.

מן  ומתפעלים  משתוממים  כולם 
השורר  והניקיון  המופתי  הסדר 
בדירות ומן האחריות והיכולות של 
התלמידים. יש להם עוצמות בלתי 
חלק  הם  כאן  החניכים  רגילות. 
שיתופיות  כאן  יש  המערכת.  מן 
הבית,  של  התפעול  בכל  מוחלטת 
זוהי יצירה חדשה שאין כמוה בארץ 
להם  נותנים  ואנחנו  בעולם.  ואף 
כמעט  בעבר,  לחיים.  כלים  הרבה 
היום   - רטלין  ולקחו  עישנו  כולם 
בזכות השיטה החינוכית המיוחדת 

אף –לא אחד!
לאיזה  אבחון  עובר  מהם  אחד  כל 
יוצאים  והם  מתאים  הוא  מקצוע 

פעמיים בשבוע ללימודי חוץ.
אחד  חשבון,  ראיית  לומד  אחד 

חשמל, אחד הדרכת טיולים ועוד.
בחור אחד מנהל את החשבונות של 
המשרד. אחד אחראי על הניקיון, וכן 
על הטיפול באופניים, בחצר וכו'. גם 

על הבישולים אנחנו אחראים.
את  להוציא  הישיבה:  מטרת 
ובחור.  בחור  מכל  היכולות  מירב 
את  מנצל  שהוא  יודע  תלמיד  כל 
היכולות הטמונות בו כי יש לו זהות, 

מטרה, יעד בחיים, ועתיד,
חדר  ספורט,  חדר  לתלמידים  יש 
מוזיקה משוכלל, ואין דבר כזה שלילד 
משעמם! אם משעמם – הוא יעשה 

ספורט, ינגן, יקרא וכו'.
פעם בחודש יוצאים כולם לטיול, הם 
מגיעים לכל הארץ ובזמן הטיול מקנים 
היסטוריים  חקלאיים,  ערכים  להם 
ועוד. לכולם יש את כל הציוד הנדרש.

התלמידים  של  ההתנהלות  עצם 
אפודים  )עם  היישוב  בתוך  ברכיבה 
צהובים, קסדות, רכיבה לפי הכללים( 
זה דבר המעורר כבוד והערכה ואכן 
נותנים להם. זה קשור לחינוך שאנו 

על אופניים צריך לשמור, יש לתחזק 
כללי  את  היטב  מכירים  והם  אותם 
הברזל בבטיחות ובשימוש באופניים.

מפורשת:  הוראה  ִקבלו  התלמידים 
לא ליצור קשר עם אנשי היישוב על 
מיותרים  לויכוחים  להגרר  לא  מנת 
עליהם  לענות  יוכלו  לא  שאולי 
תשובות ראויות, אם מישהו מהיישוב 
פותח בויכוח או שואל משהו, עליהם 

להפנות אותו אל האחראים.
הייתי מצפה מאנשי  ולסיכום: מה 

היישוב?
הכי חשוב שהיישוב ידע במי מדובר. 
לא  גדולה  ישיבה  להקים  באנו  לא 
קרקע,  עתודות  על  עין  לשים  באנו 

ולא באנו לנצל את היישוב.
יישוב לא חרדי כדי  "חיפשנו בכוונה 
החיים  את  לנהל  יוכלו  שהבחורים 

שלהן כפי שהם מנהלים היום".

תחקיר
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ציונה שרוני

הלימודים ע שנת  פתיחת  ם 
תשע"ג פתחנו גם אנו את 
הנמצא  היישובי  המוזיאון 
המוזיאון  אל  תמיד".  "נר  בישיבת 
הוזמנו תלמידי כתות א' ו־ ב' מבית 

הספר היסודי .
ילדי  היישוב־  ילדי  כל  השנה,  במשך 
היסודי,  הספר  בית  תלמידי  הגנים, 
במוזיאון.  מבקרים  הישיבה  תלמידי 
למסור  כדי  מוזמנים  הגמלאים 
ביתם  בניית  על  שיחות  לתלמידים 

ביישוב ועל עלייתם ארצה.
מדגישים  אנו  במוזיאון  ביקור  בכל 

נושא אחר.
לתלמידים,  להסביר  בחרנו  הפעם 
המרהיבים  הברכה  כרטיסי  על 

והמשמעותיים עליהם גדלנו בעבר.
על הכרטיסים הופיעו איורים שתיארו 
לתקומת  הקשורים  שונים  נושאים 
היה  הצעירה. אפשר  והמדינה  העם 
ללמוד על אישים שלקחו חלק חשוב 

בהקמת המדינה, העליות הראשונות 
נופיה  תרבות,  ובאוניות,  במטוסים 

היפים של הארץ, צה"ל ועוד.
כרטיסי הברכה נמכרו בדוכנים שונים 
עליהם  כתבנו  ואנחנו  רבות  בערים 
ברכות מכל הלב ומסרנו או שלחנו 

לכל חברנו ולבני משפחתנו.
למוזיאון נרכשו כרטיסי ברכה רבים 

המוצגים לעיני המבקרים.
הרב פלטי גרנות ראש ישיבת "נר תמיד", 
כיבד אותנו בנוכחותו לשמחתנו וכמובן 

גם לשמחת בנו הלומד בכתה א'.
מן  סופגים  במוזיאון  המבקרים  כל 
שמטרתו  להווה  מתחברים  העבר 

להבטיח את העתיד .
בבחינת :"זכור ימות עולם בינו שנות 
דור ודור שאל אביך ויגדך זקנך ויאמרו 

לך "}דברים לב' ז'{

המוזיאון שבישיבה, פתוח מדי יום 
גם  הישיבה  פעילות  בימי  שישי, 
מראש  לתאם  רצוי  הרחב.  לקהל 

איתי.

"איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק"

מבצע לקט יישובי 
הצלת פרי־עץ 

וחלוקתו
השתתפו  ביישוב  פרי  מעצי  פירות  לקטיף  חשמונאים  לקט  במבצע 
הפירות  כל  את  בקטיף.  עזרו  חלקן  פירות,  תרמו  חלקן  רבות,  משפחות 
שקטפנו עישרנו והעברנו לגמ"ח של שירה גילאור. היא העבירה למי שזקוק. 
פירות  לכם  יש  אם  בעתיד,  גם  לכל המשפחות המשתתפות.  כוח  יישר 
מיותרים ואתם רוצים לעזור לאחרים, נשמח אם תודיעו לי על מנת שנבוא 
יש מתושבי  ולהעביר למי שצריך. אם  עם צוות המתנדבים שלנו לקטוף 

היישוב המוכנים לעזור בקטיף, נשמח אם תצרו קשר.
חני טבק 052-637-4602, 08-979-1442

גילי צרפתי

עקיבא ת בני  ישיבת  למידי 
"נר תמיד", השתתפו בכנס 

.FLL הפתיחה של תוכנית
ו־ ט'  ז'  תלמידי פרויקט אמירים מכיתות 
למפגש  בהרצלייה  החייל  בבית  התכנסו 
המיוחדת  התוכנית  עם  והיכרות  חשיפה 
לעולם  צעירים,  תלמידים  שחושפת 
האמיתי של אתגרים הנדסיים על ידי בניית 
רובוט אוטונומי לביצוע מספר משימות על 
גבי לוח משימה מרובת אתגרים ונושאים. 
בהנחיית מדריכים ובזכות דמיונם הרב של 
עולם   FLL קבוצות  מגלות  התלמידים, 
מרגש של אפשרויות. באמצעות התהליך 
לומדים התלמידים גם את מהות התרומה 

לקהילה.
השנתי  לפרויקט  נחשפו  התלמידים 
גם  )ביניהם  אתגרים  שלושה  הכולל 
בניית רובוט( בד בבד עם פרויקט מוצר 

העוסק בסיוע לקשישים.
אחד הדברים היפים בתוכנית הם ערכי 

: FLLה
	 אנחנו קבוצה.

	 אנחנו עובדים כדי למצוא פתרונות 
מהמדריכים  הדרכה  בעזרת 
האישי(  )המדריך  והמנטורים 

שלנו.
שהמדריכים  יודעים  	 אנחנו 
יודעים  לא  שלנו  האישי  והמדריך 
לומדים  אנו  התשובות,  כל  את 

יחד.
של  הרוח  את  מכבדים  	 אנחנו 

תחרות ידידותית.
חשוב  יותר  מגלים,  שאנחנו  	 מה 

ממה שאנחנו זוכים בו.
החוויות שלנו  את  חולקים  	 אנחנו 

עם אחרים.
המקצועיות  את  מיישמים  	 אנחנו 
הפעולה  ושיתוף  האדיבה 

תוכנית FLL - תוכנית מלאת אתגרים

הרצאות בנושא חסידות
השנה, נפרדנו לצערנו הרב מחברנו היקר והאהוב ר' ישראל שלום אייל ז"ל, 

ממקימי ומייסדי בית כנסת ה"רימון" שעלה לגנזי מרומים.
במשך שנת הזיכרון בית כנסת ה"רימון" ומשפחת אייל מקיימים סידרה של 
מפגשים חודשיים בנושא חסידות שהייתה חלק מנשמתו של ישראל ז"ל. 
עד כה התקיימו ארבעה מפגשים של הרצאות מרתקות מפי אבי ַרט. על 
מפגשים קרובים נפרסם תזכורות ביישוב ובבתי הכנסת. יוגש כיבוד קל, כל 

הצבור מוזמן.

התחרותי בכל המעשים שלנו.
	 אנחנו נהנים.

בד  בתוכנית  יצלחו  תלמידנו  כי  נקווה 
בבד עם המשך עשייה מרובה.
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תפילת יום 
כיפור בקיבוצים 

חילוניים
מילטי לווינסון

פני שנים, הרב קוק זרע את הזרעים לתנועת ל
התשובה לקיבוצים ולמושבים החילוניים. הוא 
השלב  היא  שלהם  האדמה  שעבודת  אמר 
הראשון בגאולה, ובעוד כחמישים שנה לערך תתחיל 

הגאולה הרוחנית. הוא ידע על מה הוא מדבר.
ביום כיפור, לפני חמש שנים הייתי בקיבוץ דפנה, 
בקיבוץ  היינו  שנים,  ארבע  לפני  צוהר.  רבני  דרך 
יפתח יחד עם אופיר שטרית ו־25 בני נוער מהיישוב, 
קיבוצים  לשני  ונסענו  התרחבנו  כך  אחר  שנה 
נוער,  בני   56 של  ולקבוצה  גרוס  לאברמי  הודות 
והשנה הובלנו מניינים בשלושה קיבוצים בעזרת 80 

משתתפים מהיישוב.
בכל שנה אני שואל את עצמי מי מקבל יותר, הם או 
אנחנו. השנה כאשר התחלנו את תפילת כל נדרי היה 
עם  אחת  קבוצה  היינו  ו"אנחנו",  "הם"  שאין  ברור  לי 

הרבה מהמשותף.
בעלי התפילה מהיישוב יחד עם רכז הנוער ובני הנוער 
לתכנית  בודדים  של  עשייה  מ־  המעשה  את  הפכו 
החלו  הנוער  ורכזי  היישוב  וועד  היישוב.  של  רשמית 
כדי  השנתי,  בתקציב  האוטובוס  עלויות  את  לתקצב 

להבטיח את המשך התפתחות התכנית.
כאשר  בייחוד  חשמונאים  בנוער  גאה  כך  כל  אני 
ומזכירים  פסח  בסביבות  ברחוב  אותי  עוצרים  הם 
ביום  לקיבוץ  הנוסעים  ברשימת  אותם  לרשום  לי 

הכיפורים.

ויסות חושי – מה 
זה בעצם אומר?

יעל כהן – מרפאה בעיסוק

עלייה ב קיימת  האחרונות  שנים 
במודעות לקשיים בוויסות החושי. אבל 
למה הגננת מתכוונת כשהיא אומרת 
להורים שלילד יש בעיה בוויסות, ומה עושים 

במצב כזה?
מה זה פרופיל סנסורי?

לכל אחד פרופיל סנסורי ייחודי לו. הכוונה היא 
לאופן בו החושים שלו מבחינים בגירויים השונים 
בנוסף  בהתאם.  ומגיב  אותם  מעבד  והמוח 
לחמשת החושים הידועים )ראייה, שמיעה, טעם, 

ריח, מגע( קיימים ערוצי חישה נוספים:
לתחושה  הכוונה   – הפרופריוצפטיבי  הערוץ 
והשרירים,  המפרקים  העמוקות,  הרקמות  של 
התפתחות  על  אחראית  זו  חישה  מערכת 
ביחס  הגוף  תנוחת  הבנת  וכן  הגוף,  סכימת 

למרחב.
הערוץ הווסטיבולרי – אחראי על תחושת שיווי 

משקל ותנועה.
מצליח  האדם  תקין  הסנסורי  הפרופיל  כאשר 
ולווסת  הקיימים  הגירויים  מגוון  עם  להתמודד 
אותם , המוח מסנן את הגירויים שאינם וכך ניתן 
לתפקד בלימודים, בעבודה, בפעילויות יום־יומיות 

וכו'.
מה קורה כשיש קושי בוויסות?

תגובתיות יתר – ילדים אלה יחושו גירויים שונים 
בעוצמה חזקה ויגיבו להם בצורה אינטנסיבית 
ולא מותאמת, ולכן יהיו כאלו שיתקשו להתרכז 
בכיתה משום שכל רעש קטן יפריע לו. אחרים 
חול,  כמו  שונים  בחומרים  ממשחק  יימנעו 
החוששים  כאלו  ויהיו  או  ועוד.  פלסטלינה 
ומתקני  נדנדות  על  מלעלות  ויימנע  מתנועה 

חצר שונים.
– הכוונה לילדים הזקוקים לגירוי  תת תגובתיות 
חזק על מנת לשים לב אליו ולהגיב בהתאם. הם 
נראים שקטים ופאסיביים, אך בתגובה לגירוי חזק 
וממושך נראה עלייה ברמת העוררות. תופעה זו 
מה  הגוף,  סכימת  בהתפתחות  לקושי  תגרום 

שיכול להשפיע על התארגנות ותכנון תנועה.
חיפוש סנסורי – ילדים אלו יהיו עסוקים באופן 
למערכות  גירויים  אחר  בחיפוש  אינטנסיבי 
נמצאים בתנועה מתמדת,  החוש השונות. הם 
רצים, קופצים, מפילים את עצמם או מתנגשים 

בחפצים.
אז מה עושים?

להיות  לילד  מאפשר  אינו  חושי  בוויסות  קושי 
פנוי למשחק וללמידה ויכול לגרום אף לקשיים 
רגשיים וחברתיים. אם אחד או יותר מהתיאורים 
לעיל נראים לכם מוכרים, כדאי לפנות למַרְּפאה 
בעיסוק  המרפאה  בתחום.  המתמחה  בעיסוק 
תאבחן את הילד על ידי מפגש איתו ועם ההורים, 
ואם אכן יש קושי בוויסות חושי היא תבנה תוכנית 
טיפולית ייחודית לילד. חשוב לציין כי מכיוון שכל 
ילד הוא יחיד ומיוחד גם הטיפול יהיה שונה מילד 

לילד ומותאם לפרופיל הייחודי שלו.
יעל כהן היא מרפאה בעיסוק,

תושבת היישוב.

טיפים לשיפור חיי הנשואים

ספר לעניין
הספר: אם רק נאמין 

הסופר: מיץ' אלבום
רויטל פולק

סופר שעובר מהרב  על  בספר מסופר 
של הקהילה בה נולד וגדל, לחבר אחר־ 

כומר מטיף בכנסייה.
נשמע מוזר?

עד  וקוראים  ליד  שלוקחים  ספר 
שמסיימים.

התסכים  המספר:  את  שאל  הרב 
להספיד אותי?

עליו  לדעת  צריך  מישהו  להספיד  כדי 
משהו.

ומאז אותה השאלה, המספר נפגש עם 
שאלות,  שואל  שנים.  כמה  לאורך  הרב 
רגע  מגיע  ולבסוף  תשובות,  מקבל 

הרב  האמת 
נשמתו  מוסר 
והסופר  לבורא, 

מספידו.
על מה ההספד? 
מה נלמד ממנו?

לספרייה  גשו 
וקחו את הספר.

שווה קריאה!

ד"ר שמחה שלדן

הוא מ הנישואים  צב 
מהאלמנטים  אחד 
החשובים ומשפיעים 
על  משפיע  הוא  בחיינו. 
הבריאות, האושר ואיכות החיים 
וכמובן על ההורות. כאשר יש 
להורים חיי נישואים מוצלחים, 
שהילדים  יותר  גבוה  סיכוי  יש 

יגדלו בבריאות רגשית.
בנישואים  המשותפים  החיים 
כמו   – מתמיד  לטיפול  זקוקים 
וחייבים   – ומורכבת  יפה  בגינה 
גיוון ותשומת לב. בעיות חייבות 

הכרה ופתרונות.
שינויים   – לשינוי  היחס 
הם  האדם  בהתפתחות 
שינוי  ללא  כי  ורצויים,  צפויים 
לעיתים  אבל  התפתחות.  אין 
קרובות אנו מצפים מבן או בת 
הזוג להשאר בדיוק כפי שהיו 
מתחת לחופה, וזה כמובן בלתי 
שינויים,  עוברים  כולם  סביר. 
גם פיזיים, גם רוחניים ורגשיים, 
והזוג חייב להביע הבנה, קבלה 

ותמיכה במצבים אלו.
חשוב לחזק את הקשר החם 
והאוהב בין בעל ואישה – ולא 

לחשוב שהכל מובן מאיליו.
מלאים  נשואים  על  ִשמרו 
זמן  מצאו  ומעניינים.  אנרגיה 
ללא  השני  עם  אחד  לדבר 
דעת  הסחת  וללא  הפרעות 

של בעיות יומיומיות.
בריאים  מקורות  חפשו 
את  המבססים  אושר  של 
עמדתכם ודרך הגישה שלכם. 
לא כדאי לחשוב איך בן הזוג 
השני צריך להתנהג לפי דעתך. 
או  בן  של  בשאיפות  תמיכה 
בת הזוג היא אחת מההיבטים 

הכי תורמים ליחס בריא.
שים דגש על שיפור המידות 
ופחות על דרישות מבן  שלך 
או בת הזוג לשפר את המידות 

שלו.
רוחניות  בפעולות  התעסקות 
כל אחד  וגם  ביחד   – ובלימוד 
לחוד – גורמים לסיפוק והנאה.

שלום  על  לשמור  חייבים 

לומדים  בתורה  הבית. 
לקבלת  הכלי  הוא  שהשלום 
ל'שלם',  קשור  שלום  ברכה. 
להתיחס  לומדים  אנו  כאשר 
ולייצר  השונים  החלקים  לכל 
אווירת  לספק  נוכל  אחדות, 

חוויה של ברכה.
קשיים  על  להתגבר  אפשר 
בחיי הנישואים כאשר עומדים 
אפשר  לעיתים  אתגרים  מול 
לפעמים  לבד,  להסתדר 
וחברים.  משפחה  בעזרת 
להעזר  צורך  יש  לפעמים  אך 
ביועץ נישואים מקצועי שיסייע 
בשלבים  ולזוגות  ליחידים 

שונים של החיים.
החתונה  לפני  ייעוץ   - כמובן 

עצמה הוא רעיון טוב במיוחד.
ה' יברך את כולנו ליהנות מבית 
נאמן מלא אהבה שלום ואושר!

ד"ר שמחה שלדון הוא 
ופסיכולוג קליני המטפל 

בבעיות נישואים,
משפחה וילדים,

תושב היישוב
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יום בטיחות בבית 
הספר היסודי

המורה חני מאיר

"ונשמרתם ב בנושא:  עסקנו  כסלו  בתחילת  שנערך  הבטיחות  יום 
לנפשותיכם בדרך".

כל כיתה צפתה בסרט העוסק בנשוא זה"ב וממחיש את כליי החצייה 
הבטוחה וכללי נסיעה ברכב. לאחר הסרט, השתתפה כל כיתה בחידון בנושא. 

לכיתות ג־ד הכנו משחק טרוויה, וכיתות ה־ו נהנו מחידון "אמת ושקר".
אחר כך יצרו התלמידים יצירות הקשורות לנושא: כיתות א־ הכינו שעווית לשולחן, 
כיתות ב־ג הכינו את תפילת הדרך למכונית. כיתות ד־ה סימניות של מעבר חצייה. 
לעצמו מדליה שבה התחייב  הכין  ילד  כל  זה"ב.  בנושא  בולים  יצרו  ה־ו  כיתות 

לשמור על הכללים.

שיבת בני עקיבא נר תמיד בחשמונאים פועלת לקידות י
קליטת העליה. במסגרת זו קלטה את כיתת אופיר שבה 
ישנם ילדים עולים מאתיופיה. את הכיתה הזו מוביל הרב 

יעקב פוזנר.
לפני זמן מה חגגו עולי אתיופיה את חג הסיגד שמשמעותו 
יום  לאחר  יום   50 המקדש  בית  ולבנין  לירושלים  הציפייה 

הכיפורים מנהג המזכיר מאוד את הכתוב בספר נחמיה.
במסגרת ארועי חג הסיגד שיתפו תלמידי כיתת אופיר את 

הישיבה למשמעותו של החג ולתכנים המיוחדים שלו.
)דמות  אדוניה  הכיתה  מגשר  של  בהרצאתו  נפתח  היום 
את  שמלווה  האתיופית  לעדה  בת  שבעצמה  חינוכית 
השתלבות התלמידים( שבה הסביר לכלל התלמידים על 
אתיופיה, ועל קהילת ביתא ישראל ועל משמעותו של חג 

הסיגד.
כיתת  לאחר מכן היתה פעילות שאותה הפעילו תלמידי 
כלים  תערוכת   : שונות  תחנות  שכללה  בעצמם  אופיר 
מסורתיים, תערוכת תמונות, אוכל של העדה, שאלות ידע 
על אתיופיה והעדה האתיופית, סדנת מוזיקה וריקוד אתיופי.

וכן הכרות עם הא־ ב' האמהרי כאשר כל תלמיד כתב את 
שמו באמהרית.

שנזכה בעז"ה ללמוד על מנהגי הקהילות השונות וללמד על 
הקהילות הנוספות.

תרומת זיתים למסיק
עקבות המודעה של מדריכי שבט מעלות למסיק זיתים נענו מספר ב

משפחות לאתגר. כל חניכי שבט מעלות )כיתה ז'( עברו בין החצרות 
וקטפו את הזיתים. נקטפו 65 ק"ג שנשלחו לבית הבד בטלמון. מכמות 
והכסף  בקבוקים   10 כ־  להפיק  הצלחנו  החניכים  שאספו  האיכותי  השמן 

שיתקבל ממכירתם, יעבור בע"ה לצדקה כפי שהבטחנו .
יישר כח לחניכים!

בשם מדריכי שבט מעלות נועם טרגין

חג הסיגד בישיבת בני עקיבא נר תמיד בחשמונאים

חניכי שבט מעלות בתום המסיק

בנות כיתה ו' עם בולי זה"ב שעיצבו
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חווה בר יוסף

גיע הזמן, שתושבי חשמונאים הותיקיםה
יכירו את חלקי ארץ התנ'ך הקרובים, 

והרחוקים.
ולכן, נוסעים ליישוב חלמיש הוא נוה צוף

ומעלים כמה חברות, במקום האיסוף.
יישוב ותיק, כולו ירוק ופורח

מקבל בשמחה כל אדם ואורח.
ממשיכים להצפין וחשים את החום

רואים כביש, המתחיל ונגמר בשום מקום,
איש לא יודע למה נסלל

וזה לא חשוב לנו כלל וכלל.
עוברים ליד מערות ובהם קברים

חזקי מסביר שהקברים מאד שמורים
כי איש לא יודע על ִהמצאם

לכן הם מוגנים במקום מחבואם.
ממשיכים לעיר הכהנים גופנה

שם גדלו גפנים בני הכהנה.
הנות 80 ּכֹהנים ִנשאו ל־ 80 ֹכּ
כולם אחים שִנשאו לאחיות,

כדי לשמור על שושלת המשפחה
שתהיה מאוחדת ותזכה להצלחה.

חולפים על פני "ואדי השודדים"
שהיו מתנפלים וחומסים את הנוודים,

המקום הטיל מורא ופחד
בעיקר מאבו ג'לדה בעל העין האחת.

עוברים ליד היישוב "לבונה", וצומת תפוח,
ומגיעים לגבעות "איתמר", שם נושבת הרוח.

יישוב קטן בין כל האויבים העוינים

שעלה לגאול את אדמת הטרשים 
ולסקל אבנים,

הם פשטו על הגבעות,
ויצאו מהיישוב לתפוס עוד קרקעות.

שם יורדים למשק קטן "אלומות"
לראות כיצד מכינים גבינות טעימות.

שומעים הסברים על המקום ועל 
המגורים

על המתנדבים שבאים לעזור
 ומביאים אתם הרבה שמחה ואור.

רואים גדיים חמודים
מלטפים, מחבקים ומצטלמים.

משם ממשיכים לגבעה 777
ששמה כמידת גובהה, כרגע.

נפגשים עם היינן שמואל
שמראה לנו חלקה, בה כרמו שוכן.

נכנסים אל ה"יקב" בביתן קטן
שם הסבר מפורט ניתן

כיצד הופכים הענבים ליין,
וגם שותים ממנו "לחיים".

נפרדים אנו מגבעות איתמר
וממשיכים לנסוע על גב ההר.

מגיעים לבסוף לעיר שכם, בירת השומרון,
זה בטיול שלנו, המקום הכמעט אחרון.

בדרך עוברים ברחוב של שומרונים
רואים כתובת בעברית על אחד הבנינים,

דתם מאד מענינת ושונה מכולם.
פעם היו רבים והשומרון קרוי על שמם.

אך הם נאלצו להתאסלם
כדי שחלילה לא יעלמו כולם.

מעפילים על הר גריזים, הוא הר הברכה
ומשקיפים למטה על מחנה הפליטים במבוכה.

צפינו משם על כל העיר הגדולה
על הר עיבל הר הקללה.

שומעים הסברים מפי מדריכנו
על מסעותיהם של אבות אבותינו.

גם על קבר יוסף משקיפים
אך בקושי משהו רואים בין הבתים הצפופים.

מכאן חוזרים דרך "הר ברכה"
שגדל והתרחב ולהרבה הצלחה זכה.

ממשיכים להר כביר, ומגיעים כמעט באפלה
מלמעלה רואים אורות מנצנצים מהשפלה.

כל היישובים למטה הם ערביים
נקוה שבפעם הבאה יהיו יישובים עבריים.

הכרנו בטיול את יישובי הגבעות וההר
הטיול היה מהנה וממש נהדר.

אי'ה נמשיך לטייל בארצנו המובטחת
ונזכה להנות בה משלווה ונחת.

ציונה שרוני

שנים כ זה  הרגלנו 
מקיימים  אנו 
בחופשת  טיולים 
הפכו  הטיולים  החגים, 
אוהבי  אצלנו־  למסורת 
הטבע, הנוף וההליכה מאומצת.

אהרון  רמון.  למצפה  הדרמנו  הפעם 
התחיל מיד בהסבר על מה נראה והיכן 

נבקר.
בסוכת  אכלנו  הבוקר  ארוחת  את 

היישוב של "יד בנימין".
גידולים  לחממת  פעמינו  שמנו  משם, 
ופלפלים  מטפסות  שרי  עגבניות  של 

מתוקים בצבעים שונים.
שם  העובד  מדריך  קיבל  פנינו  את 
והסביר לנו על הְצלחת גידולי העגבניות 
מים  על  גדלות  המתוקות משום שהן 
מלחים ובגלל תכונה זו משוקים אותם 

לחו"ל.
יש שפע  כי באדמת הנגב,  ר  ועוד סיֵפּ

מטיילים 
בחשמונאים

עוד לא תמו כל פלאיך

של מים שיכולים להספיק לכל תושבי 
שנים,  עשרות  במשך  ישראל  מדינת 

הבעיה שמים אלו מלוחים.
בודדים  חוות  אל  פעמינו  שמנו  משם, 
בה מגדלים עזים מניבות חלב שממנו 
מייצרים בעלי החווה מוצרי חלב ומכאן 

פרנסתם .
ִממצפור  צפינו  רמון  למצפה  בהגיענו 
המדהים  מיופיו  התלהבנו  המכתש. 

וִמגודלו העצום.
במצפה רמון קיבלו אותנו אנשי חב"ד - 
מכניסי אורחים שאין כמותם. בסוכתם 

אכלנו ארוחת צהרים וקיבלנו גם שתיה 
הארוחה  סיום  עם  המלך.  כיד  חמה 
פצחנו בשירה וריקודים בתוך הסוכה - 

שמחת חג כהלכתו.
סהרונים.  בעין  לביקור  נסענו  משם 
הלכנו בו במזג אויר מדהים ואף שתינו 
היו  המים  ספלולים.  מתוך  גשמים  מי 
ממש טעימים ומזוקקים כי מי גשמים 

ירדו שם לא מכבר.
רבים  חברים  הנעימו  הנסיעה  את 
שהעשירו אותנו בדבר תורה ובדיני חג 
חברים  מפי  שמענו  כן  כמו  הסוכות. 

משפחתם.  ובניית  ביתם  על  סיפורים 
ובסיפורי  בשירה  הצטרפו  אליהם 
בדיחות, הילדים הצעירים שנלוו לסבים 
תרמו  והבדיחות  הסיפורים  ולסבתות. 

ליצירת קשר בין האנשים .
הטיול,  סוף  שחקנים מלידה: לקראת 
העלו בפנינו מאיר חדד ואהרון שמעוני 
בכשרון רב מחזה קצר על המאבק בין 
נהדר  היה  הטיול   . והנבטים  הרומאים 

ומעשיר ונשאר טעם של עוד .
חדד  למאיר  לאהרון שמעוני  תודה  אז 

ולכל המטיילים אוהבי אדם וטבע ונוף.

טיול לשומרון
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שרה פלדמן

וויות מהטיול במסגרת ח
קתדרה,

שהיא לכולנו תוספת 
השכלה

ומפגש מהנה בחברה מקסימה.
לטיול המדהים! כן יצאנו

ומופתעים להיווכח כי זוהי ארצנו.
איזור איתמר והגבעות

המתיישבים שם אוהבי הרפתקאות,
חיים בפיקניק ונהנים,

ואת אדמת ארצנו מיישבים,
עוסקים לפרנסתם ואוהבים

גבינות ויוגורטים מחלב עיזים.) משק 
אלומות( היין שהוא בכל העולם מן 

המשובחים,)גבעת 777(
בגלל המיקום הגובה והאקלים.

עוד מתקופת החשמונאים היו 
מומחים

ובגתות שבסלע חצובים,
את היין היו משמרים.

הר כביר
מראה נדיר

בזמן השקיעה
אורות ואוירה

ישבנו במרומים
קרובים לאלוקים

ולכל ארצנו משקיפים,
לבקעת הירדן ועמק יזרעאל,

את מגדל העמק ועפולה נצלם,
גם את אזורי המלכים

שם אבותינו היו צועדים, ולכן חד 
משמעית את מרכז ארצנו העברנו 

רשמית
מתל אביב - לשומרון.

 טיול משפחות
לשילה בסוכות

חנה קורן

־חול המועד סוכות, יצאו כ־ 150 מתושבי חשמונאים לסיור מרתק ב
באתר שילה העתיקה. כשהגענו למקום חולקנו לשלוש קבוצות 
המדריכים  באנגלית.  ושתיים  בעברית  אחת  והדרכה,  הסבר 
המחישו את העבר בסיפורי תנ"ך, הסבירו את חשיבות הִמתקנים במקום 
התקיימו  ההדרכה  בסוף  למודרכים.  האתר  של  חשיבתו  את  והעבירו 
ועוד. אנשי  סדנאות של קליעת סלים, החתמת עור, הכנת מיץ ענבים 
האתר היו אדיבים ועזרו למבקרים להפיק את המיטב מהביקור מן הצד 

ההיסטורי וגם מבחינת ההנאה והכיף לילדים.
אם פספסתם את הטיול הזה, אל דאגה ככל הנראה יהיו עוד טיולים עם 
הדרכה בעברית לאזורים ה־ ְמטּויילים והמוכרים פחות! בפעם הבאה בואו 

והצטרפו ותהנו לא רק מארצנו היפה אלא גם מחברת השכנים.
יישר כח לחנה שוסטר שארגנה את הטיול.

יעקב גוטליב

התחלנו בנווה צוף / חלמיש
המשלב  ביותר  "הירוק"  היישוב  זהו 

צמחייה טבעית עם בתי מגורים.
התנ"ך(  )דרך   60 לכביש  הגענו 
המתחיל מבאר שבע, ומגיע עד נצרת. 
בכביש זה יש מעבר צר, "ואדי חרמיה" 

)ואדי השודדים(.
הפלסטיני,  הכפר  דרך  עברנו 
ישראל,  מאוהבי  שאיננו  חווארה, 
וממנו יצאו "שאהידים" שתמונותיהם 
שעל  תאורה  גופי  על  מתנוססות 

עמודי החשמל.
נכנסנו לאיתמר, ולאחרונה נבנתה בו 
להנצחת  אהוד"  "משכן  בשם  ישיבה 
היישוב  שנרצחה.  פוגל  משפחת 
התפרס ל"שלוחות" בגבעות מסביב. 
תולדות  את  סיפרה  משולמי.  יפעת 
שהיו  הקשיים  ועל  אלומות  חוות 
ב"עשר  הוקם  כשהכל  בהתחלה 

אצבעות".
כשיש ראות טובה אפשר לראות את 
הים התיכון , ים המלח ואת ים כינרת 
גם  הימים,  שלושת  מצפה  מתצפית 
את הר החרמון. )מישהו יודע מתי יש 

ראות טובה?(
השם־   ( ארנון  גבעת   -  777 בגבעה 
הים(  פני  מעל  המקום  גובה  בגלל 
אנשי  ע"י  משק  שנה   14 לפני  הוקם 
קבוצה  לישראל".  יהודי  "חוסן   - חי"ל 
חילונית. הם פונו מספר פעמים, אבל 
חזרו! ביישוב מתגוררות 17 משפחות 

חילוניות ודתיות.
שמגדל  ברק,  שמואל  עם  נפגשנו 
כרמים, מייצר ומוכר יין וקיבלנו לטעום 

מן היין המשובח.
המדריך  והסביבה:  הטבע  הגנת 
לגבעות  שמתחת  סיפר  "חיזקי" 
מאגר  זהו  ההר.  אקוויפר  "מסתתר" 
יותר  גדול  במדינה.  הגדול  המים 
מהכינרת! לטענתו, התושבים הערביים 
במים  לפגוע  מנת  על  הכול  עושים 
שמסופקים גם להם! הם לא מוכנים 
שלהם  הביוב  תשתיות  את  לחבר 
למערכת הביוב הארצית, הם שורפים 
חומרים )ככל הנראה גם לידינו, בכפר 
חומרים  של  משרפה  ככל  יש  נעלין 

רדיואקטיביים(. ואין דין ואין דיין!
בהר  השומרונים  בשכונת  עברנו 
א־ )תל  תצפית  ומנקודת  גריזים, 

"בלטה"  צפינו במחנה הפליטים  רס( 
ובשכם העתיקה וכמובן ראינו גם את 
נוספת  תצפית  מנקודת  יוסף.  קבר 
השתוממנו לראות את שכם החדשה, 
הבורסה.  ובניין  הגבוהים  הבניינים  עם 
)אין שום קושי להיכנס לשכם. הבעיה 

היא לצאת משם(.
מנגד, ראינו את הר עיבל )הר הקללה(, 
והמדריך תיאר בפנינו את משה ואת 
שבטי ישראל עומדים על שני ההרים, 

ושומעים את הברכות ואת הקללות.
בו שכנה עיר הלניסטית  בהר גריזים 
למקדש  מְתחרה  מקדש  נבנה 
על  השתלט  ינאי  המלך  שבירושלים. 

"הכותים" והרס את המקדש הזה.
ההר  בראש  כביר,  במצפה  סיימנו 
מרהיבות  תצפית  נקודות  מספר  יש 

ביופיין.
הארוך  המתלול  זהו  המדריך,  לדברי 
מכאן  לראות  ניתן  ולכן  בארץ,  ביותר 

למרחק רב!

ואף מאגרי מים במעמקים
ומעיינות לא מעט מבצבצים,

את המידע המרתק

קבלנו מחזקי בצלאל
שהוא מלך הארץ

ולו ההלל!

תקציר רשמים מטיול 
אתרים ונופים בשומרון

תצפית מהר גריזים לעבר קבר יוסף בשכם



עמותת 
"ותיקים 
בקהילה"

ותיקים בקהילה 
צועדים לקראת 

אתגרים חדשים, 
עמותת ותיקי 

בנימין ובית אל 
פועלת זו שנה 

שלישית ברציפות.
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ותיקים ה עמותת  קמת 
מתוך  נבעה  בקהילה, 
של  אמיתי  צורך 
בבנימין  הותיקים  אוכלוסיית 
ובבית־ אל, למסגרת אשר תיצוק 
תוכן משמעותי לזמן הפנוי ותיתן 
למגזר  הייחודיים  לצרכים  מענה 

זה.
הדור  הינה  הותיקים  אוכלוסיית 
ההתיישבות.  של  המייסד 
בכוחות  מאופיינת  זו  אוכלוסייה 
שתרומתם  ייחודיים  ויכולות 
החוסן  את  מחזקת  לקהילה 
הקהילתי ביישובים ומוסיפה גאווה 

ועוצמה לאזור כולו.
מיישובים  הנהלה  חברי  לעמותה 
עבודתם  את  העושים  שונים 

בהתנדבות וכן רכזת שמובילה.

חזון העמותה:
רחב  לחתך  מתאים  מענה  מתן 
האוכלוסייה  של  האפשר  ככל 
בתחומי  ומעלה   55 מגילאי 
מקצועית,  העשרה  תרבות, 
מערך התנדבויות ומעגלי תמיכה 

קהילתיים.
לאפשר  היא  העמותה  מטרת 
להישאר  הבוגרת  לאוכלוסייה 
לגור בבתיהם שביישובים עד 120 

בחיים מלאים ומכובדים.
בתמיכתם  פועלת  העמותה 
ובעידודם של מועצות בנימין ובית 
אל. המקצות תקציבים, תשתית 
ארגונית וליווי מקצועי של עובדות 
סוציאליות קהילתיות. בניית מערך 
פעילות העמותה נעשית בשיתוף 
הרווחה  מחלקות  עם  פעולה 
יצירת מקסימום שיתוף עם  תוך 

הקהילות ביישובים.
כמו כן העמותה מתקצבת סכום 
מסוים לפעילות הותיקים ביישוב 

וזאת תמורת שקל מול שקל.

הקתדרה:

עמותת  מטעם  וסיור  לימוד  בוקר 
שרוצה  מי  לכל  בקהילה"  "ותיקים 
המעגל  את  להרחיב  דעת,  להרחיב 

החברתי ואת תחומי העיסוק.
רביעי  בימי  מתקיימים  הלימודים 
בבוקר, בין השעות 9.00־12.45, עשרה 
הרצאות  שש  הכוללים  מפגשים 
וארבעה סיורים. ההרצאות חווייתיות 
הסיורים  וגם  המרצים  מיטב  עם 

ההיסטוריים מרתקים .
פעילותה  את  הרחיבה  העמותה 

שי"ל  מרכז  והקימה  הותיקים  למען 
- שרות ייעוץ לאזרח שמטרתו מתן 
שירות מידע וייעוץ לאזרח על זכויותיו 

בתחומים שונים.
עמותה  שבתות  עורכת  העמותה 
אלה  שבתות  שונים.  במקומות 
מיוחדת  שבת  באוירת  מאופיינות 
מבחינת  והן  המרצים  מבחינת  הן 

החברים המשתתפים.
תרבות  ארועי  נערכים  כן  כמו 
משותפים או נפרדים, למזרח ומערב 

בנימין.

ב־25/12  יערך הארוע השנתי  השנה 
בבית המלון באריאל

בבית  ב־25/1/2013  עמותה  ושבת 
הארחה עין –גדי

העמותה  במייל  לפרטים 
 vatikimbakehila@gmail.com
אצל  או   0527906321 בטלפון  או 

רכזות הקהילה.

לאה מדעי,
חברת הנהלת העמותה.

חניכי שבט נבטים בשבת הארגון
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הרבה תלוי 
בעשיה 

ולא 
בדיבורים
"שב בתוך עמך, לך אל 
האנשים, חיה בינותם, 

למד מהם. קח את אשר 
הם יודעים ובנה את הטוב 

שיש בכוחם לתת. הצלחתך 
תימדד כאשר בלכתך יאמרו 

האנשים: כל זאת עשינו 
בעצמנו" )קטע עממי(

בריינה הרטמן רכזת קהילה

את תפקידם ל להגדיר  ניתן  א 
חד  בצורה  קהילה  רכזי  של 
ליישוב  מיישוב  משמעית. 
היישוב,  צרכי  לפי  התפקיד משתנה 
את  לסכם  צריכה  הייתי  אם  אבל 
אומרת  הייתי  התפקיד  מהות 
אי  הרבה.  אומר  למעלה  שהכתוב 
ואירועים  פרויקטים  להרים  אפשר 
והרבה  מתושביו  עזרה  ללא  ביישוב 
ולא  בעשייה  חלק  בנטילת  תלוי 

בדיבורים והטלת ביקורת.
כל הנושא של חוסן משפחתי תופס 
רכזי  של  בעבודה  מרכזי  מקום 
ממדור  תקציבית  ובתמיכה  הקהילה 
אנחנו  בנימין.  מתנ"ס  של  הקהילה 
נושאים  בפניכם  לחשוף  מנסים 
אקטואליים וחשובים וכל הזמן מנסים 
להציע דברים חדשים ומעניינים. כדאי 
מידע  בדפי  לפרסומים  לב  שתשימו 
של  באתר  היישובי,  במייל  שבועיים, 
שלא  כדי  המודעות  ובלוחות  הישוב 
בשנה  פעם  טובה.  תכנית  תפסידו 
יהודה  רכזי קהילה מכל  כנס של  יש 
כמה  לראות  מדהים  וזה  ושומרון 

התפקיד הזה התפתח.
חוץ מהנושא של חוסן משפחתי אנחנו 
תרבות,  צח"י,  של  בנושא  מטפלות 
מחלקת  עם  קשר  ולפעמים  חוגים 

הרווחה בבנימין .
במטה בנימין יש כ־ 35־40 רכזי קהילה. 
את  ללמוד  צריכה  קהילה  רכזת  כל 
היישוב בו היא גרה, למפות את צרכיו 

ולנסות לספק שירותים לפי זה.
נושאים שהתמקדנו בהם השנה:

שנעשה  האחרון  הצרכים  מיפוי  לפי 
הבנו,   ,2009 בדצמבר  שלנו  ביישוב 
שתוכל  קליטה  ברכזת  הצורך  את 
אוכלוסיית  של  בצרכים  להתרכז 
וגדלה  שהולכת  הגדולה  העולים 
חנה  האחרונות.  בשנים  ביישוב 
שוסטר, רכזת הקליטה שלנו, שמה לה 
לתרבות  העולים  את  לקרב  למטרה 

 תשבצמונאים
 יהודית פרידמן

 .אפשר לקבלם במזכירות היישוב ,בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים
מי מהחניכים זוכר למה קוראים לסניף רמת . (בני עקיבא סניף רמת מודיעין... שנה ל 25השנה אנו חוגגים 

 )זה סיפור ארוך. שאלו את הוותיקים בישוב? מודיעין
סדרו את , אחרי שסיימתם. השנים האחרונות 25כל שמות השבטים של  בכל אופן המשימה היא לשבץ את

תוכלו לסדר את השבטים לפי הסדר  –אפשר להוסיף עוד אתגר ? מה קיבלתם.    האותיות המסומנות ב
 ?השנתון הנכון

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              
 

               

               

               

 
 ,לביא, אחיה, נצח, שבות, דביר, הגבורה, להבה, נעלה, איתן

, אחדות, אמונה, שלם ,נריה ,התקומה, יחיעם,עוז , קוממיות, עמיצור, אלעד 
 .נאמן  ,עצמאות, הצבי ,המבשר, עמישב, נחלה, ברמה

 

 נצח
 עוז

 שלם
 אחיה
 איתן
 אלעד
 ברמה
 דביר
 הצבי
 לביא
 להבה
 נאמן
 נחלה
 נעלה
 נריה
 שבות
 אחדות
 אמונה
 המבשר
 יחיעם
 עמישב
 הגבורה
 התקומה
 עמיצור
 עצמאות
 קוממיות

תשבצמונאים
יהודית פרידמן

להם  לדאוג  א"י,  של  ולהיסטוריה 
שיעזרו  תכניות  להם  ולספק  לאולפן 
שלהם.  לעלייה  הקשורות  בסוגיות 
וועדת חיבורים שהקימה חנה, מנסה 
לחבר בין אוכלוסיות היישוב ותוך כדי 

לעזור בקליטת העולים ביישוב.
ופנסיונרים  הותיקים  אוכלוסיית 
ביישוב הולכת וגדלה וכדי לתת להם 
מענה, יש פעילויות מיוחדות לגילאי 55 
הפעילות  על  לקרוא  )תוכלו  ומעלה. 

בכתבה שכתבה לאה מדעי(.
פה,  שגרים  הרבים  צעירים  לזוגות 

לתת  מנסים  אנחנו  בשכירות,  רובם 
מענה למפגשים חברתיים, עד עכשיו, 
לאחרונה  המשחקייה.  דרך  בעיקר 
לצור  מנסים  והם  האש"  "על  יזמו 
בקרוב  ביניהם.  שיפגישו  תכניות 
הרך  לגיל  להורים  מפגשים   4 נקיים 
שטיין.  חני  הורים,  קבוצות  מנחה  עם 
ולהצגה  האלו  למפגשים  סבסוד 
י'  ובנות  )לאימהות  אומרת"  "מה את 
ומעלה שהיה במוצ"ש פר' ויצא( מגיע 
הקהילה  מדור  של  מעגלים  מתכנית 

של מתנ"ס בנימין.

סדרת  הוצע  למתבגרים  להורים 
מפגשים עם מנחה קבוצות הורים, רונן 
וסוגיות  בנושאים  לדון  כדי  יעקובסון, 
הקשורים למתבגרים. הסדרה הזאת 
אמורה להתקיים בתמיכה אדיבה של 
התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 

ומחלקת הרווחה של המועצה.
אלו  ובימים  שנעשה  הרבה  עוד  יש 
אנחנו מתכננים את הפעילות והיעדים 
רעיונות  הרבה  יש  הקרובה.  לשנה 
חלק  שתיטלו  מקווה  ואני  ורצונות 

בעשייה!




