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ז בניס תשס"ח
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סדר ליל הפסח מלמד אותנו שהגור שהופ& מה ולח
עוני ללח של חירות ורווחה ,הוא נכונותנו לחלו אותו
ע האחר; לא הטע או ההרכב הכימי ובע את טעמו
של הלח אלא מבו הנפשי של האד האוכל אותו .מבו
הנפשי מאפשר לו לעזור לזולת ,לרבו ולהזמי $אחרי
לשולחנו; תכונות אלו מיינות סמל לסולידאריות
יהודית .כ& מתנהגות הרבה משפחות בחשמונאי:
מרבות משפחות חדשות ,עוזרות למשפחות שר עכשיו
עלו ארה ומליחות ללוט אות בסבר פני יפות ולתת
לכל אחד ואחת הרגשה של שייכות ליישוב.
עשרות משפחות הגיעו בשנה האחרונה לחשמונאי מכל
פינות תבל ,התבלו והודרכו בעי $יפה ע"י ועדת ליטה.
בעיתו $הבא נספר לכ על מסיבת בלת פני שארגנו
לה בוה "וו*" באול יפה .את מוזמני לראות
בעמכ באינטרנט סרטי מאוד מחיי מהערב
המולח כל כ&.
כמו כ ,$בגיליו $הנוכחי ישנ מספר כתבות על מה שנעשה
ביישוב בחודש אדר ,אי& מאות תושבי חגגו ביחד חג
הפורי ,באווירה מהנה וע הרבה ,הרבה הומור בהגות
שהכינו התושבי ע טוב טע .ג תמאו תואות
מבע משלוח מנות היישובי המאפשר לכל המשתתפי
ליי מוות מת $דה בעי $יפה.
ג ע התרבות כ"ו ניס ,$הועד המומי בשיתו +ע
ועדת הנוער ,מכיני טס לזכר של מיליוני היהודי
שנספו בשואה ,וכ& תושבי חשמונאי יוכלו להתאחד
לזכר הדושי.
לראת חודש אייר חברי המערכת בשיתו +הוות להכנת
חגיגות  60שנה למדינה ,מכיני גיליו $מיוחד לראת
הטסי שיתיימו ביישובינו .מכא $אני מזמינה כל
תושב/ת שהיה בימי הה באר* לשת +בחוויותיו .נשמח
לפרסמ $בעיתוננו.
חברי המערכת מאחלי לכל תושבי חשמונאי פסח כשר
ושמח.
שרה טאניס

מרא דאתרא הרב איתמר אורב
שתי שיטות בסמיכת גאולה לגאולה
זריזי מדימי למוות זהו כלל מפורס ומורו
בעבודת ה ,מאו לו מור חכמי ב"וישכ אברה
בבור" לעשות רו $ונו.
לפי עירו $זה היינו ריכי לחגוג את פורי באדר
הראשו ,$אול חכמי העדיפו להמיד את פורי לפסח
על מנת לסמו& גאולה לגאולה ולכ $בשנה מעוברת חוגי
את פורי באדר השני ,לסמו& גאולה לגאולה ,גאולת
אדר לגאולת ניס ,$ניסי פורי לניסי פסח.
רש"י מפרש שאנו סומכי את פורי לפסח ,וכוונתו היא
שפסח וייאת מירי ה המור הראשוני הבסיסי
לאמונת הגאולה ,ומרדכי ואסתר מדריכי ומנהיגי גאולת
פורי ,שאבו את השראת ביטחונ ואמונת מייאת
מירי ואותותיה.
"שמור את חדש האביב" נאה דרש הרב ו ז"ל ייאת
מרי תישאר לעד האביב של העול ,היא מור לכל
התוות האנושיות להסרת העוול ,השעבוד ולמחית
הרוע ולהופעת הטוב.
המש& בעמוד הבא

תוכ עניני
עמ 1
עמ 2
עמ 3
עמ 4
עמ 5
עמ 6
עמ 8
עמ 9
עמ 10
עמ 11
עמ 12
עמ 13
עמ 14
עמ 15
עמ 16

העיתו הבא מס  122יא לאור ל"ראת יו
הזיכרו לחללי ה"ל ויו העמאות השישי
של המדינה ,יופ #ל"ראת ר"ח אייר.

הודעות למדור מזל טוב שלאו פורסמו בגיליו $הנוכחי,
יפורסמו בגיליו $הבא ,נא להעביר ההודעות בטל:
9760771
כתבות ,תגובות ופרסומי נית $לשלוח עד כ"ב ניס$
תשס"ח 27/04/2008 .
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דבר המערכת ,סמיכות שלשת הגאולות
הספריה היבורית
הלכות פסח תשס"ח
דרשות שבת הגדול
נחשונית ,זמני מכירת חמ*
משולח $המזכירות
לתור אר*
פירושי התנ"&
מלווה מלכהה בישיבת נר תמיד
מסיבת פורי במפדת עובת הספרדי
מי זכה בתואר הרימו $הגדול הבא?
לטיול יאנו ,מפגשי בי $דוריי
סיכו פרוייט משלוח מנות יישובי
ספר לעניי ,$מתכו$
חידו ,$ברכות ואיחולי

ר דו הכה $מלובלי $נות $נופ& אחר לסמיכות גאולה
לגאולה ,פורי מהוה הכנה לפסח ,בפורי אנו מתחנכי
להתבונ $בעומ על המיאות ,אנו מסירי ומשילי את
הליפות החיוניות ומגלי את התו& את הפנימי ,ארמו$
המל& ופעילותיו ה תפאורה ותכסית למשהו יותר פנימי,
למלכו של עול ,המנהיג ומשדד מערכות עול ומיאות
ומוביל לגאולת של ישראל מעא מעא.
היכולת שלנו להתבונ $במבט נכו $על המיאות משרת
אותנו ומעלה אותנו לשיאי שלרוממות בגילוי שכינה
שראתה שפחה על הי מה שלא ראה יחזאל ב $בוזי
במעשה מרכבה.
א כ $לפנינו שתי גישות שונות ,שני מבטי ,מתו& פסח
אנו מביני את פורי,וימי הפורי מכיני אותנו להבנה
נכונה מהי מהות של ימי אתנו ממרי.
איחוד התפיסות
א נאחד את שתי התפיסות תבע בנו חזה של גאולות,
גאולות מרי ופורי בביעות סמיכות מאמי
ומחזי את הגאולה כאירוע בוע חוזר והכרחי בחיינו
הלאומיי והפרטיי ,וזוהי בחינה ומהות נעלי שנהיה
מאמיני הגאולה ,ופיה ומפייה.
גדלות הגאולה השלישית
בדורותינו נבעה ונחה גאולת ישראל בחודש אייר הוא
חודש זיו במרא ,ב"ה באייר חוגגי המאמיני ברבש"ע
המנהל את העול את המת מדינת ישראל ,ובכח באייר
את כיבושה של ירושלי עיר האלוי ע"י בא ישראל,
ועל כול מנחת ההשגחה האלוית במפלאות פלאי

פלאות של בו* הגלויות וכל השפע והשראת השכינה
השבה ליו.$
וגדולה ומשובחת היא הגאולה האחרונה מודמותיה,
שבגאולת ניס $עמד לנו משה שהיה איש אלוי
ובאדר עמדו לנו מרדכי ואסתר אנשי שלו ואמת ,ומ$
המפורסמות שכל ההלחות והניסי של תופותינו כמו
נכפו על אלה שהחזיו בשלבי כאלה ואחרי בהגה
המנהיגות.
ובדורותינו היינו מפוזרי בכל הגלויות ,וכמעט שעלה
הכרת כולו בשנת ת"ש  -תש"ו על כל היהודי והיהדות
בשואה הנוראה.
ויאנו מחש& ,יגו $ואבלות הגדולי ביותר לאור חדש,
לכ $גאולתנו זו האחרונה גאולת אייר הסמוכה לאחיותיה
הבכירות פורי ופסח ,ובעת במיאות הממשית באופ$
מוחלט ,בחזה שאי $אחרי ערעור וספ ,את אמיתת
נח גאולתנו ופדות נפשנו.
אי $שו כוח בעול שיוכל לשדוד מעימנו את הנכסי
המוחלטי ביותר של תשועת של ישראל שהיא נחית
נח ישראל לא ישר.
ב"ה
אשרי מי שזוכה להיות פועל אמת ,עושה ועוס ע
רבש"ע בשכלול גאולת של ישראל.
נהגו ישראל להדר במוות חג המות ולהחמיר בחומרות
רבות בחג הפסח ,כל הביטויי האלה ה רחשי פנמיי
של האומה המפה להשלמת גאולתה.
עלינו לחז ברבנו את אמונת גאולתנו ,שמחתה ,ולפות
ולעשות להשלמתה בבני $בית הבחירה.

" ונזכה לאכול מ הפסחי"

 .1בראשית כב ,רש"י במו.
 .2עיי $גמ מגילה ו :ש מובאי שתי השיטות.
 .3רש"י ש.
.4דברי טז.
 .5מגד ירחי.
 .6בספרו פרי די.

משלוח כתבות ותגובות saratanis@runbox.com
פרסו ל“המפרס“

judyfreedman@gmail.com

פרסו

dov@gilor.com
sara tanis
9791428

ברכות

saratanis@runbox.com

חומר לה"לדה

לשרה טאניס בפס9791428 :

טל9765025 :

חברי המערכת :ד"ר שרה טאניס
אביגיל כתב אמת ,יהודית פרידמ$
ד"ר שרה טאניס
עריכה:
יהודית פרידמ$
חידו:
בדי"ה לשונית :אביגיל כתב אמת
אילה רבלי$
תרגו:
מזכירות היישוב
פרסי:
כתובת האתר של היישוב http://rammod .net

שעות פתיחה

יו א20:00 - 17:00 :
יו ג20:00 .17:00 :
יו ד16:00 - 13:00 :
יו ה22:00 - 19:00 :
נית $לשאול ספרי עד  10דות לפני הסגירה

גרפי"ה והדפסה :דפוס מונוליי$

ל"ראת פסח הספרייה פתוחה כנ"ל

אי $המערכת אחראית לתוכ $העיתו $או לתוכ$
המודעות .תוכ $המאמרי באחריות הכותבי.
תוכ $המודעות באחריות המפרסמי.

עד יו רביעי י"א ניס16.04.08 . $
בחג הפסח )כולל חול המועד( הספרייה סגורה.
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מסיי התנור בח הגבוה ביותר מש& הזמ $הארו&
ביותר שישתמשו בו בחמ*.
יג .מדיח.כלי ,מני היטב ,ומדיחי .רוי להשתמש
במגשי מיוחדי לפסח.
יד .מירו.גל ,מני היטב .ומרתיחי בתוכו כוס מי.
טו .תנור.מירו.גל מכשירי כמו תנור רגיל.
טז .שיש ,ניוי יסודי ,ועירוי מי רותחי.
יז .שיש ,ניוי יסודי ,ומכסי אותו.
יח .הנוהגי להכשיר ולכסות השיש ימשיכו במנהג.
יט .בכל מנהגי הפסח אי $לשנות ולסטות ממנהג אבות.
כ .יש לפנות לחכ מובה במרי בה יש שוני או
ושי בשמירת מנהגי.

פסח שמח וכשר

ובעניי ערב פסח שחל בשבת

מאת הרבה איתמר אורב

ד"ה

א .יש לתרו בעי $יפה למחא דפסחא .הזריז ומדי
נשכר שכ $רכי עמ& מרובי.
ב .עיר המוה במו שמתגורר ולרכי חג המות.

בעור חמ#

כשרות'מרכי

א .ניוי הבית לראת החג הוא מנהג ישראל .אי $ללגלג
חלילה או לזלזל במנהגינו.
ב .נכו $ווד שכל בני הבית הבריאי יעזרו בניוי הבית
מהחמ*.
ג .יש להטיל על כל אחד ואחת את המשימה המתאימה
לו /לה.
ד .עיר המאמ* והזמ $יש להשיע בניוי המטבח,
מומות האכילה ואחסו $החמ*.
ה .יש להימנע מטטות ורוגז ובמיוחד בעת העיסו
במווה הגדולה של בעור חמ*.

א .יש לנות מרכי לפסח ולכל השנה ,א& ור בחנויות
שיש לה תעודת כשרות בתו .+מרבנות מוכרת
ומוסמכת.
ב .יש לוודא שעל כל מור יהיה כיתוב כשרות.
ג .תווית מודבת "כשר לפסח" איננה תפה}.הוראות
הרבנות הראשית{.

בדי"ת חמ#

הגעלת כלי

א .אי $משתמשי בפסח בכלי חמ*.
ב .כלי חמ* שעוברי הכשרה ראויה נית $להשתמש בה
בפסח.
ג .הגעלת כלי כבולעו כ& פולטו.
ד .כלי אכילה או שתייה ששימוש ר לאכילה ושתייה
רי מדיחי ושוטפי.
ה .כלי שמבשלי בה על האש ,כמו סירי ,רויי
כלי.ראשו.$יש לפר הידיות וכ $כל הנית $לפרו .יש
לנות היטב ומכל חלודה ולכלו& .משהי אות
עשרי וארבע שעות ללא שימוש .מרתיח מי בסיר
כשר ובעת שהמי רותחי מכניסי לתוכו סיר החמ*
כולו .מויאי הסיר וטובלי אותו במי רי.
ו .כלי שני הוא כלי ששופכי לתוכו תבשיל מכלי ראשו$
.יש לנותו היטב כמו כלי ראשו .$יש להשהותו עשרי
וארבע שעות ללא שימוש .מערי לתוכו מי רותחי.
ואחר.כ& שוטפי במי רי.
ז .נוהגי להכשיר כלי שני כמו כלי ראשו}.$סעי +ה{
ח .כלי לייה ,אפייה ,ויש אומרי א +כלי טיגו $ריכי
לבו $באש.
ט .תבניות.אפייה ,כלי.מערבל}מיסר{,נפות ,מערו&,
רש.חתו& וכדו אי $להכשיר .יש לנות היטב
ולהניע.
י .כלי חרס ששימוש בח אי $מכשירי .מני
ומניעי.
יא .כל כלי חמ* שאי $מכשירי יש לנות ולהניע.
על מנת שלא יטעו וישתמשו בה בפסח.
יב .תנור אפייה מפרי כל הנית $לפרו .מני היטב.
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א .בדית חמ* אור לי"ג בניס .$ביו חמישי בלילה.
ב .מיד אחרי תפילת ערבית בודי החמ* לאור הנר,
הפנס ,כל אחד ומנהגו .בברכה.
ג .היוא מביתו לפני הזמ $ימנה שליח שיבדו עבורו אור
לי"ג בניס.$
ד .א איננו מוא שליח ,יבדו בעמו בערב שלפני
ייאתו לאור הנר וללא ברכה.
ה .היוא מביתו .היגיע ביו י"ג למו שיש בו השגחת
כשרות בא"י אי $רי& לבדו החדר בו ילו.$
ו .א מוא חמ* בחדרו ,רי& לעשות בדית חמ*.
ז .היוא מביתו ,ומגיע לפני י"ג רי& לבדו את החדר
שבו מתגורר.
ח .בברכה אחת בודי כל הבית .ובאותו מו אפילו
כמה בתי.
ט .יחידת דיור או חדר שמעמידי לנכרי העובד בבית אי$
רי& בדית חמ*.
י .הנכרי רשאי להכניס לחדרו חמ*.
יא .א נכרי מכניס חמ* לתו& הבית ,א רואי זאת יש
לנות מיד.
יב .א נכרי טייל בבית א חמ* אחרי הבדיה ,יש לבע
בדית.חמ*.
יג .בודי ר מומות שאפשר למוא ש חמ*.
יד .יש לבדו את הכיסי של הבגדי .במיוחד של
ילדי.
טו .מכבדי הבית לפני בדית חמ*.
טז .החמ* שאוכלי בשבת }כדי שתי סעודות{מניעי.
יז .החמ* שמואי בעד הבדיה שומרי שלא יתפזר.
יח .בסיו הבדיה אומר "כל חמירא" בלשו $שמבי.$
יט .לא בד בלילה .בוד ביו שישי בברכה .לא בד
ביו שישי בוד במועד.
כ .ביו"ט אי $בודי .מא חמ* ביו"ט מכסה

לבית לסעודה שלישית נוטלי ידיי בועי על הפת
ובברכה משלימי הסעודה .ברכת המזו .$הכל עד לשעה
.9.54
ו .סו +זמ $אכילת חמ* בשבת בשעה 9.54
ז .מבטלי החמ* באמירת כל חמירא עד השעה 11.15
ח .בשבת זו אסור לאכול מה.
ט .פתרונות נוספי לסעודה שלישית.
י .אוכלי בשר או דגי או פירות ,או ירות .אחרי מנחה
ואפילו אחרי שעה עשירית.
יא .יש נוהגי לאכול כופתאות בסעודה שלישית .עד
שעה עשירית.
יב .יש פוסי שסבורי שנכו $להיכנס לשבת זאת ללא
חמ*.
יג .מטגני מות שלמות כשרות לפסח ביו שישי ללח
משנה לכל סעודות השבת .ה לח ,לעניי $נטילת ידיי,
המויא וברכת המזו .$ואי $בה איסור אכילת מה
בערב פסח .סעודה שלישית עד שעה עשירית.
יד .בדר& זאת נכנסי לשבת ללא חמ* .מבטלי החמ*
ביו שישי.
טו .אחינו הספרדי הנשמעי לפסי הרשל" ר עובדיה
יוס +שליט"א אוכלי מה עשירה בפסח .יכולי בכל
סעודות השבת הזאת לבוע סעודת על מה עשירה,
בנטילה ,המויא וברכת המזו .$נכנסי לשבת ללא חמ*.
סעודה שלישית עד שעה עשירית.
טז .הרשל" ר מרדכי אליהו שליט"א אוסר השימוש
במה עשירה .אחינו הספרדי הנשמעי לפסיו אינ
משתמשי במה עשירה בפסח.
יז .אחינו האשכנזי אינ משתמשי במה עשירה
בפסח .חולי מותרי.
יח .יש מאחינו האשכנזי המשתמשי במה עשירה
בערב פסח שחל בשבת.
יט .לכל הדעות אי $מיימי מוות מה בליל הסדר
במה עשירה.
כ .המתארחי במומות יבוריי בא ,בתי.הארחה
,בתי חולי וכו מותרי לאכול מה בכל השבת.
כא .משפחה שיש לה מספר רב של מוזמני לליל הסדר
וחוששי שא ישאירו חמ* עלולי לעבור על איסור
חמ* בפסח .רשאי לאכול מות כשרות לפסח בסעודות
השבת.

בכלי}בשית{.ושור +במואי יו"ט.
כא .ביו שישי י"ג ניס $אי $רי& להשכי לתפילה.
ואומרי מזמור לתודה ולמנח.
כב .שורפי החמ* ביו שישי בלבד עד השעה 11.15
כג .האוכלי חמ* בשבת זאת ,אי $אומרי "כל חמירא"
אחרי השריפה.
כד .מכירת חמ* כנהוג.

ל"ראת ערב פסח שחל בשבת.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

אי $לבשל לשבת זאת תבשילי חמ*}.כמו וגל חמ*
וכו{.
יש לבשל לשבת זאת תבשילי כשרי לפסח בכלי
כשרי לפסח.
גדולי הפוסי ממליי מאוד להשתמש בשבת
זאת בכלי חד פעמיי לאכילה}.ג למפידי
מאוד בכבוד השבת{
יש להימנע מטטות בעני $זה ובכל עניי .$גדול
השלו ובבית מכל.
א משתמשי בכלי אכילה חמ* .יש לערות את
האוכל מכלי הפסח לכלי הגשה שלא ישתמשו בה
חמ* בעשרי וארבע השעות האחרונות.
שפכו מכלי פסח לכלי חמ* שלא שהו עשרי וארבע
שעות ,כלי הפסח מותרי בפסח.
אי $שוטפי כלי חמ* בכיור שהוכשר לפסח.
יו שישי י"ג בניס $הוא יו ההכנה לליל סדר.
אי $לעשות פעולות הכנה בשבת לור& ליל הסדר
שחל במואי שבת.
ביו שישי גומרי את כל ההכנות לליל הסדר.
ביו שישי ולי את הזרוע ,מני את עלי החסה
והכרפס וולי את הזרוע .לא עשו ביו שישי יעשו
במואי שבת}.אחרי את השבת{.
במומותינו נוהגי לנות בגוד חדש ולחדשו בליל
הסדר והוא מנהג נאה.
ביו שישי יש להכי $את כל הבגדי החדשי
ללבישה .להויא מהאריזות .לשלו +סיכות .לפתוח
הבגדי .לתלות על ולבי.

בעור מעשרות
א .ביו שישי י"ג ניס $ולא יאוחר מערב שביעי של
פסח מות בעור מעשרות.

דרשות שבת הגדול

ב .מחללי את מטבע הכס +של מעשר שני על כ +סוכר
ומאבד את הסוכר לתו& הכיור.

א .הרב דורש בענייני הפסח בשבת פרשת "מורע".
ב .הרב דורש בענייני רב $פסח בשבת הגדול

לח משנה בשבת ערב פסח שחל בשבת

פרשת "אחרי"

א .סעודת הלילה בפת חמ* .עדיפה פיתה כיו $שמתפוררת
פחות.
ב .משכימי בשבת זאת לתפילה.
ג .מיד בת התפילה סעודת שבת בפת חמ*.
ד .נית $לחל סעודה זאת .אחרי מנה ראשונה מברכי
ברכת המזו.$
ה .יואי מ $הבית שואלי בשלו השכני .חוזרי

ÌÈÁÒÙ‰ ÔÓ ÏÂÎ‡Ï ‡˙˘‰ ‰ÎÊ
ÁÓ˘Â ¯˘Î ÁÒÙ
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זמני מכירת חמ #חשמונאי תשס"ח
ממו"ש פרשת מורע אור לח ניס עד יו
חמישי י"ב ניס

בית כנסת שערי ידידי'ה
מו"ש שעה אחרי את השבת

נית $להזמי $כרטיסי לנחשונית לתאריכי הבאי:
 - 25.4כולל רחה משפחתית בי $השעות 9:30.15:00
 - 27.4כולל רחה נפרדת בי $השעות 9:30.17:00
 20לכרטיס  .ילד מגיל שנתיי מחויב בכרטיס
נית $להזמי $כרטיסי אל בריינה הרטמ $במזכירות
עד יו רביעי ,י"א ניס16.4 ,$

בית כנסת הרימו
ימי א.ה בבר בשעה  7.40בער&
בית כנסת הספרדי המרכזי
בימי א.ה בבר בשעה  9.35בער&
בית כנסת רמת מודיעי ע"ש גלנווד
ח.ט,י"ב ניס $בי $מנחה לערבית

מחפשי דירה להשכרה
אני מעוניינת להשכיר דירה של  3.4חדרי
בחשמונאי.
נא להתשר לגרי פיינר08 9297450 :
מכירת פרחי בחשמונאי
דרוש נער מכיתות ה או ו למכירת פרחי
בחשמונאי לימי חמישי בערב.
לפרטי02.9971488 :

בית כנסת יד משה
יו שלישי י ניס $בי $מנחה לערבית
בית כנסת עתרת שלו
יו רביעי יא ניס $בי $מנחה לערבית
וכ $בתאו טלפוני 9762865
נ.ב .ביו חמישי בלילה אור לי"ג ימסור הרב את
הרשימות ולא תתיי עוד מכירה.
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מאת מוטי רוזיליו  -מזכיר היישוב

 .1הגעלת כלי

הגעלת כלי תתיי אי"ה ביו שלישי
י ניס 15.4.08 ,$בי $השעות  16.00.10.00ברחבת
המזכירות.
נא להפיד:
 .1שהכלי יהיו ניי לחלוטי $ללא שיירי אוכל
שנדבו כולל בידיות.
 .2שהכלי לא היו בשימוש ב 24 .שעות האחרונות.

 .2פינוי אשפה וגז

לראת החג נתגבר את איסו +האשפה והגז כר"מ:
 . 13.4.08 .1פינוי אשפה.
 . 16.4.08 .2פינוי אשפה  -יו נוס.+
 . 18.4.08 .3פינוי אשפה  -מוד בבור.
 . 21.4.08 .4פינוי אשפה.
 . 24.4.08 .5פינוי אשפה.
 . 9.4.08 .6פינוי גז.
 . 10.4.08 .7פינוי גז.
 . 15.4.08 .8פינוי גז וגרוטאות.
 . 17.4.08פינוי גז וגרוטאות.

 .3מועמדי לועדת בי"ורת

המועה מבשת מתושבי המעונייני לשמש בועדת
ביורת להגיש מועמדות למועה עד .1.5.08
תינת $עדיפות למועמדי שעסו בתחו הניהול
היבורי ,הביורת ,ראיית חשבו $ועריכת די.$
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היכן ְמקוֹמה של מודיעים
החשמונאית ? ) (2



ליקט ,ערך  ,כתב וצילם :רפי חתוכה 

ח'ירבת אום אל-עומדאן 
חורבת אם העמודים ,נמצאת בעיר
מודיעין  ,על גבעה ממזרח לכביש
המחבר בין העיר מודיעין לצומת
לטרון ,בפינה הדרום-מערבית של
העיר .הממצאים העיקריים שנחשפו
הם  ²שרידי יישוב ובו סמטה
מרכזית ,שמשני עבריה משתרעים
מבני מגורים ,ומבנה ציבור שזוהה
כבית כנסת .הממצאים הם מן המאה
ה 2-לפסה"נ ועד מרד בר כוכבא
בשנת  132לסה"נ )שכבות .(IV-V

הסמטה המרכזית .זו נחפרה
לאורך כ 70-מ' וניתן לעקוב אחר
מהלכה למרחק של מאות מטרים
מזרחה ומערבה .רוחבה  2.5–2.0מ',

חירבת אום-עומדאן
והיא תחומה בין שני קירות הבנויים
אבנים גדולות ומהוקצעות .

מבני מגורים .בחפירות נמצאו
מגורים
מבני
של
שרידים
שבחצרותיהם מתקנים חצובים ושני
בורות מים גדולים .ברצפות של חלק
פירים
מחדרי המגורים נחשפו
אנכיים המובילים לחללים עגולים,
ששימשו כמחסנים תת-קרקעיים .

בית הכנסת .נחשף מבנה ציבורי
שזוהה ע"י החופרים כבית כנסת
יחודי ,מן התקופה החשמונאית ,
הדומה לבתי הכנסת במצדה ,הרודיון
וגמלא .סביב ארבעת הקירות נבנו
ספסלי ישיבה מדורגים שרוחבם –1.7
 2.0מ' .במקום נתגלה התגלה מטבע
של טיטוס משנת  74לסה"נ .
המקווה .ממערב לבית הכנסת נחפר
מבנה ,הכולל מערכת של חדרים
רבועים בחלקו המערבי ,ומחסנים



צרים וארוכים במזרחו .בתוך אחד
מחדרי המבנה נמצא מקווה טהרה.
מנהלי החפירות הארכיאולוגיות,
אלכסנדר און ,שלומית וכסלר-בדולח
ויהודה רפיאנו ,מציעים לזהות את
האתר עם מודיעים החשמונאית .
גורמים בעירית מודיעין ,מאמצים את
הצעת הזיהוי ומתכוונים להפוך את
המקום לגן ארכיאולוגי .במקום מתוכנן
לקום מרכז המבקרים "שער לארץ
המכבים" שישתרע על שטח של כ167-
דונם ואמור להוות עוגן תיירותי המשחזר
עיירה חשמונאית וכן מרכז ללימוד
והדרכה בנושא מורשת מודיעין
והחשמונאים .

יש המפקפקים בזיהוי זה ואינם
סבורים כי זה מקומה של מודיעין
החשמונאית ,וזאת משום היות
האתר קטן ,ביחס לגודלה
המשוער של העיירה מודיעים,
וכן משום שאין האתר נמצא על
תוואי מובהק של דרך עתיקה
שעלתה לירושלים .כמו כן  ,לא
נמצאו באתר שרידיו של
המוזוליאום המונומנטלי שהקים
שמעון החשמונאי על קברות
הוריו ואחיו ,בני המשפחה
החשמונאית .זאת ועוד; המיקום
הטופוגרפי של האתר אינו
במקום רם ונישא ,והים לא נראה
ספר
ממנו ,כפי שמתבקש ,על פי
חשמונאים .


ומפעיל הפיאט שפגע בשריונית
המובילה -ברוך יפת .

תּוֹרה .בראש
מקור השם גבעת ִתּ ָ
הגבעה ניתן לראות עד היום שרידים של
מצודה צלבנית ,שהיתה שייכת למשפחה
בשם "טרנטה" .עם הזמן השתבש שמה
בפי ערביי הסביבה ל"קלעת א טנטורה"
שפירושו בערבית מצודת המגבעת
המחודדת ,וכך נקרא הכפר הערבי ששכן
כאן עד ) 1948ונקרא גם חרבת אל בורג'(.
ועדת השמות הממשלתית קבעה את
השם "תיתורה" שפירושו' :שולי
המגבעת' מזכיר את צורת הגבעה
ושיפוליה.

האם גבעת התיתורה יכולה להיות
מזוהה כמקומה של מודיעים ? מודיעים
היתה מרוחקת מירושלים  15מיל ,היא
היתה במקום גבוה ,היא היתה על תוואי
דרך עתיקה לירושלים ,ושטחה כפי
הנראה היה גדול .על פי כל אלה בהחלט
ניתן לזהות את גבעת התיתורה כמקומה
של מודיעין הקדומה .

על הגבעה יש חורבות עתיקות מתקופות
שונות ,כנראה גם מהתקופה של
המכבים .בין החורבות מוצאים גם הרבה
בורות מים  -הרבה יותר ממה שצריך
בשביל יישוב קטן .בינתיים לא התגלה
שום דבר שקשור למוזוליאום שבנה
שמעון החשמונאי על קברות הוריו
ואחיו ,כך שעדיין מוקדם לקבוע שכאן
מודיעים הקדומה .

תּוֹרה 
גבעת ִתּ ָ

'גבעת התיתורה' שבעיר
מודיעין]גובה  315מ'[
הוצעה גם היא כמקומה
של העיירה מודיעים
החשמונאית .גבעת
התיתורה נמצאת בצמוד
לכביש  443ומדרומו,
והיא ממוקמת בפינה
הצפון-מזרחית של העיר
מודיעין .עד  1948ישב
על גבעה זו הכפר הערבי
'אל בורג' ,שנכבש
במסגרת מבצע דני
בקרבות 'עשרת הימים'.
לאחר שהמקום נכבש ע"י לוחמי חטיבת
יפתח הצליחו הלוחמים לשבור מתקפת
שריוניות ירדניות ,בפיקוד מפקד גדוד
בריטי ,ובכך קבעו למעשה ,את קו הגבול
עם ממלכת ירדן  ,עד שנת  .1967בלטו
בגבורתם המקלען עמוס אייזנברג
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גבעת תיתורה

לסיכום ,יש להמתין לחפירות רציניות
ומקיפות ,הן בתל א-ראס ,שליד מידיה,
והן בגבעת התיתורה .לבי נתון לתל א-
ראס ,האתר הקרוב ביותר לישובנו .אבל
נמתין ונראה .ימים יגידו .

האנגלית שכתבתי כאשר עליתי ארה .ארבעה הספרי
האלו ה (1 :אמיתות כרונולוגיית התנ"&;  (2טעמי
המוות מבחינה מדעית;  (3נבואות הגאולה במרא; (4
ספרי המרא מחבריה וארגונ .בספרי בעברית יש
התדמות גדולה בהרבה בהבנת התנ"& ממה שכתבתי
באנגלית לפני  36שנה.
הגישה שלי היא לפרש ספרי התנ"& לפי הפשט ,לבחור
את המחבר ההגיוני ,ואת הארגו $של הספרי ,וג
לשי לב לכרונולוגיה ולהיסטוריה השורות לתוכ$
הספרי .יירתי מפות רבות והכנתי טבלאות כדי להל
על הורא בהבנת הטסט .פתרתי המו $בעיות בפירוש
התנ"& שמפרשי אחרי לא הליחו לפתור .אחדות מ$
ההלחות הבולטות שלי בפירוש חמשת חומשי התורה
ה (1 :$תאריכי נכוני לאירועי במש& כל תופות
החומש ,מ $בריאת העול ועד מותו של משה (2 .רע
היסטורי לאירועי חשובי; כגו $המבול ,זמנו של
אברה ,שליטת יוס +במרי ,וייאת מרי (3 .ביאור
הגיוני של ברכות יעב לשני עשר בניו (4 .מפה מורית
המראה את מסלול ייאת מרי עד הכניסה לאר* כנע,$
והכוללת את מומו של הר סיני בדרו חי.האי סיני.
 (5חישוב המשל של המשכ $וכליו ,שעוזר בביאור מבנה
המשכ (6 .$יורי המתארי את המשכ $וכליו ,כולל
הארו ,$המנורה ,מזבח העולה ,מזבח הטורת ,והשולח.$
 (7טעמי מדעיי ליתרונות של כל מוות התורה(8 .
בירור מילות מפתח בספר דברי שלא הובנו כראוי ,כגו$
"הדברי האלה"" ,התורה הזאת"" ,ספר התורה "הזה",
"העדות" ,ו"המווה הזאת" (9 .פירוש מורי לשירת
האזינו (10 .פירוש מורי לברכות משה לשבטי לפני
מותו.
בשר לספרי הנביאי הראשוני ,דהיינו יהושע,
שופטי ,שמואל ומלכי ,הוכחתי שיהושע שפט את
ישראל במש&  52שנה ,ובכ& יכולתי לבל תאריכי
הגיוניי לתופת השופטי .כתואה מכ& ,הראיתי
שכיבושי יהושע מתאימי לתופת מכתבי עמארנה.
יירתי מפות מפורטות ליו $מיו המומות והערי
המוזכרי ,ויכולתי לתת תאריכי מדויי לאירועי
במש& חיי שמואל ,שאול ודוד .פתרתי ג הכרונולוגיה
המסובכת בספר מלכי.
הראיתי שאחד מהריטריוני החשובי בארגו $ספרי
הנביאי האחרוני ,ישעיהו ,ירמיהו ,יחזאל ,ותרי.
עשר ,הוא דמיו $הביטויי בי $נבואות רופות .כמו כ,$
חשוב לחת בחשבו $הרע ההיסטורי של כל הנבואות
כדי להבינ .$על סמ& הניתוח שלי של ספר ישעיהו ,באתי
למסנה שישעיהו בעמו ,בלי נביא נוס ,+כתב את ספרו.
בנבואות שונות הודיע ירמיהו למל& דיהו מספר
פעולות היכולות למנוע החרבת בית המדש ,אבל דיהו
פחד לבע .$ביארתי כל המידות הניתנות בספר יחזאל
בשר לבית המדש השלישי ,ויירתי את המדש ,דבר
שמפרשי אחרי לא יכלו לעשות .הבהרתי את התופות
שבה $ניבאו שני עשר הנביאי בספר תרי.עשר .הלחתי
לפענח את משמעות הנבואות בספר זכריהו הנחשבות
כסתומות.
הגישה שלי לגבי ספר תהלי היא שהמחבר של כל פר

מאת אליהו ש#
בעירותי אהבתי מתמטיה ומספרי ולמדתי אלגברה
וגיאומטריה בעמי מ:ספרי שהיו בבית .פע כאשר
הייתי כב $אחת עשרה שאלתי את אבי ז"ל א יש מספרי
מיוחדי בתנ"& .הוא אז הראה לי המספרי ,1335 ,1290
ו 2300.המופיעי בספר דניאל )יב  ;12,11ח  .(14במש&
שני ניסיתי לפרש את המספרי האלו ,והתדמתי
מעט להבינ על סמ& מעט היסטוריה שלמדתי .אבל
ראיתי שכמעט כל ספר היסטוריה נות $תאריכי שוני
לאירועי חשובי בהיסטוריה הדומה של ע ישראל.
למשל היו הבדלי של יותר ממאה שני בי $ספר לספר
בתארי& ייאת מרי .בער& בגיל  20הדשתי הרבה
זמ $לפרש את ספר דניאל ,והייתי כל כ& שמח כאשר
הבנתי עוד פסוי .הייתי מדבר לחבר:י על ההתדמות
שהשגתי עד שהחברי הפסיו לדבר עמי .פגשתי את
אשתי אל הספריה הגדולה בניו יור ברחוב  ,42כאשר
התעניינתי בספרי השורי לנושא .לאחר שהתחתנתי
ועברנו לגור בוושינגטו $הבירה ,הייתי מבר לעתי
בימי ראשו ,$בספריה הגדולה של הונגרס ,ביו שלא
עבדתי בנושא של כימיה ,כדי לבדו מורות נדירי על
הכרונולוגיה של התנ"& .אשתי היתה מאוכזבת כי הרבה
פעמי במו לאת לטיול ביו ראשו $ע משפחתי,
הייתי מדיש את זמני לשבת בספריה .אבל אשתי עזרה
לי הרבה ,ואפשרה לי ללמוד ולכתוב בערב אחרי העבודה,
ומנעה מ $הילדי הטני להפריע לי .אחרי כ 13.שנה
מאז התחתנתי ,היה לי כתב יד באנגלית מוכ $להואה
לאור ,וראתי את הספר שלי בש "הוכחות לאמיתות
התנ"&" ) .(Proof of the Accuracy of the Bibleבספר
היו ארבעה חלי עיריי (1 :אמיתות הכרונולוגיה של
התנ"&;  (2ספרי המרא ,מחבריה וארגונ;  (3נבואות
הגאולה ,כולל פירוש על ספר דניאל;  (4טעמי המוות
מבחינה מדעית.
ואז ב 1972.החלטתי שהגיע הזמ $לעלות לאר* ישראל
ע אשתי ושמונה ילדי ,שהגדולה שושנה היתה בת
שתי עשרה .למזלי ,המרכז לעליה לישראל בארה"ב
סידר לי עבודה בכימיה בתעשייה הבאית ברגע שאגיע
לאר* .אחרי מספר שני באר* כאשר התאלמתי
ושיפרתי את שליטתי בעברית ,חזרתי לתחביב שלי
לפרש את התנ"& ,ולכתוב את הפירושי בעברית .אחרי
שיאתי לפנסיה ב 1993.הדשתי את רוב זמני לכתוב
פירושי לתנ"& .ראיתי שיהיה מאד שה למוא מו"ל
לממ $הואת הספרי לאור ולכ $סידרתי את הספרי
בעמי .הב $יחזאל בעיר ,וג הב $יעב וג לפעמי
הב $דניאל עברו על כתבי היד ותינו את העברית והעירו
הערות שמנעו אי.דיוי רבי .במש& השני הואתי
לאור בעברית  23ספרי על התנ"& .הואתי לאור
פירושי על כל התנ"& )פרט לספר איוב( ,וג ארבעה
ספרי נוספי המבילי לארבעה החלי בספר
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לח טע מסוי בתנ"& שנכתב לפני מותו של דוד המל&,
)ובמרה אחד במש& שלטונו של שלמה המל&( ,כבסיס
או השראה ,וכתב עליו באופ $כללי ביותר את הפר
שלו .בכל פר השאיר המחבר נתוני ברורי אחדי
שמה נית $לזהות את הנושא הבסיסי .באופ $דומה,
שלמה המל& התבסס המשלי בספר משלי על אירועי,
תיאורי או אנשי המופיעי בספרי התנ"& שנכתבו
לפני סיו בניית בית המדש .המשלי נכתבו כסוג של
חידה המשאירה לורא את האתגר למוא את הפסוי
בתנ"& המתאימי למילות המשלי.
ביארתי את כל חמש המגילות לפי הפשט .למרות
שרוב המפרשי מבארי את שיר השירי לפי הדרש.
שיר השירי מתאר את האהבה בי $שלמה המל& לבי$
שולמית .ה מתחתני ,ונולד לשולמית ב $ובת .ספר
רות הוא תיאור היסטורי של האירועי שדמו לנישואי
בועז ע רות ,שה הדור השלישי לפני דויד המל& .כאשר
רות הגיעה לאר* יהודה ,הגואל הרוב ביותר הדגיש את
האיסור להתחת $ע מואביה כעדי +על מות הייבו,
אבל בועז הדגיש את מות הייבו כעדיפה על האיסור
להתחת $ע מואבייה ,ולכ $היה מוטל עליו החובה
להתחת $ע רות .בספר איכה מתאר ירמיהו את המב
העגו לאחר כיבוש יהודה על ידי הבבלי .בעת הכיבוש
נשרפו בית המדש וכל בתי ירושלי ,התרחש רעב חז,
ונהרגו או הוגלו כל הע .ספר הלת עוס בשאלה
הפילוסופית "מה מטרת העמל והעבודה של האד,
והרי העול ממשי& באותה הדר& על א +כל מה שהאד
עושה?" ניתנת הדגשה מיוחדת ביתרונות החכמה,
העבודה ,התענוג ויראת האלוי .מאנו שלפעמי
הטעי מבוססי על אירועי היסטוריי המתוארי
בספרי התנ"& הדומי .מגילת אסתר מתארת את
האירועי שהתרחשו במש& השלטו $של אחשוורוש מל&
פרס ,שבעבותיה ניל הע היהודי מהשמדה בכל
רחבי המלכות הפרסית .אני מזהה את אחשוורוש ע
האחשדרפ $הישטספס ,שמל& בשני  518.532לפנה"ס.
האירוע של פורי התרחש בשנת  ,520ר ארבע שני
לפני תחילת בניית בית המדש השני ב.516.
הדבר הבולט ביותר בספר דניאל הוא הנבואות על גאולת
ע ישראל .דניאל יבל חמש נבואות בפרי ב,ז,ח,ט,
י.יב על העתיד הרחו ,וה $מתארות את ההיסטוריה
של ע ישראל עד להשגת הגאולה השלמה .ישנ $שתי
תכונות מיוחדות לספר דניאל ,וה (1 :$השימוש במילות.
זמ ,$כגו $עיד ,$מועד ושבועיי ,כזמני מוגדרי(2 .
השימוש בשמות מלאכי כניגי של מדינות מסוימות.
הספר עזרא.נחמיה מורכב משלושה חלי שכל חל
נכתב על ידי מנהיג אחר ,דהיינו זרובבל ,עזרא ונחמיה.
זרובבל פעל בשני  511.538לפנה"ס ,ובימיו נבנה בית
המדש השני .עזרא עלה לירושלי בשנת  ,397ובמש&
שנה ביטל נישואי התערובת של אנשי יהודה ע נשי
נכריות .נחמיה פעל בשני  384עד  ,371ובתחילת שלטונו
כפחה בנה במש&  52יו את החומה מסביב ירושלי.
אחרי כ $הוא חיז את הדת במדינה .הלחתי לזהות את
כל המומות בחומה המוזכרי בטסט ,ולסמ $אות
במפה .ספר דברי הימי ,המדגיש את ההיסטוריה של
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מלכות יהודה ,הוא הספר המכונה בספר מלכי "ספר
דברי הימי למלכי יהודה" .בתשע הפרי הראשוני
רשו סדר הדורות שבו מודגשי ייחוס של בני שבט
יהודה .בחל השני מתוארי המלכות המאוחדת של
שאול ,דוד ושלמה .בחל השלישי מתוארי ההיסטוריה
של מלכי יהודה .החל השני כמעט ואינו מזכיר החטאי
של שאול ,דוד ושלמה; אבל החל השלישי מדגיש את
החטאי של מלכי יהודה.
לסיכו :בע"ה הלחתי לפתור בעיות רבות בכל ספר
של התנ"& ,כולל בעיות רבות שפרשני אחרי לא יכלו
לבאר לפי הפשט.

מאת :ער סל ,מנהל אדמיניסטרטיבי של הישיבה
במו"ש ר"ח אדר ,התיימה סעודת מלווה מלכה ה1.
של ישיבת בני.עיבא נר תמיד.
כל מי שנכנס לבית המדרש התפעל מהורה החדשה
שלבש האול לערב אחד.
שולחנות בית המדרש סודרו כבאול ארועי ,הירות
עוטרו באווירה פורימית וניגו $הפסנתר יבל את פני
האורחי שמילאו את האול הגדול.
מזנוני הכיבוד היו עשירי ומגווני וכא $המו
להודות לחברות הייטרינג ולטבחי הפרטיי שתרמו
את המזו $שהוגש.
לאחר דברי פתיחה של ראש הישבה הרב פלטי גרנות,
עלו לבמה תלמידי מגמת המוזיה בישיבה שנתנו הופעה
כאילו ה כבר יחד שני .טע סולו של מנח ההרכבי,
רמי שולר,
הדהי את ההל והביע במעט על הרמה הגבוהה
שהמוע נלמד בישיבה.
את המופע המרכזי נת $רועי זלמ ,$אומ $אשליות )מי
שזוכר מתוכנית הטלויזיה של אורי גלר( ,אשר הדהי
את ההל ביכולת הזכרו $שלו ונת $מופע מבדר ומהפנט
שג השעה המאוחרת לא הליחה להשפיע על ההל
שיגיד די.
את הערב סיימה הגרלת פרסי מכובדת כאשר הפרס
הראשו $היה חופשה זוגית
בכל יעד באר*/בעול.
את הערב ארגנו בות הורי לתלמידי בישיבה אשר
תרמו מזמנ וא +מהונ כאשר המטרה היא התרמה
להמש& הפיתוח של בית המדרש של הישיבה )ב"ה נמכרו
כרטיסי בעשרות אלפי שלי( וגיבוש ההילה סביב
הישיבה.
אני חושב שעבור אירוע ראשו $מסוגו ,היה ערב נפלא
ומולח מאוד והיתה זו יריית הפתיחה להמש& שיתו+
פעולה בי $הישיבה וההילה.
מילי לא יוכלו לתאר את ההתרגשות וההתפעלות
מההירתמות של המארגני לעזרה לישיבה ,לכ $פשוט
אומר ,תודה תודה תודה.

בס"ד

מסיבת פורי במפ"דת עובת הספרדי

מאת מאיר ב טולילה
מתפללי בית הכנסת הספרדי יבלו ו ) 8.ו ריאה ( שעליה להתייב לשירות מילואי פעיל במפדת עובת
הספרדי )אול בית הכנסת הספרדי( בליל פורי .
בי $היתר ההתייבות כללה לבישת מדי ה"ל  ,סימני דרגות  ,אותות גבורה ,משפי אב"כ ונעלי באיות.
המפדה עובה עפ"י כל כללי בסיס אימוני ע"י גב חגית שביט וחני חכי  -יישר כח  .העיוב כלל רשת הסוואה
ססגוניות
סיסמאות
לאור& כל האול,
שלישות  ,חדר אפסנאות
ברוח פורימית ,חדר
הי.
וכמוב $בית $חיל
על דבר תורה פורימי של
במסיבה לא ויתרנו
בוחני.
שמעו$
רב אלו+
לעובה ללילי מארש
כל חיילי ה"ל נכנסו
רס" $שמעוני אהרו$
באי בפיודו של
הלוחמי.
את
שהעיד
הייתה תחרות בי $הלהות
הערב
בתוכנית
הבאיות:
בפיודו של רס" $שמעוני
הנחני
להת
אהרו$
בפיודו של רס" $שמעו$
להת חיל האוויר
רסנטי
בפיודו של רס" $ב$
להת חיל הי
טולילה מאיר
ולהת הנח"ל בפיודו של רס" $עוזי אסייג
רוח הלחימה בי $הלהות הורגשה משנכנס אדר  ,והגיעה לשיאה ביו הגיוס  .ובהנחייתו של המנחה הדגול סא"ל
חנימוב יח  ,הלחימה הייתה אפילו רבית.
כל להה התבשה לערו& טע המייחד את החייל וכ $שיר המאפיי $הלהה.
רס"ר אמיתי בתחו של
לה"ת הנחני גייסו
לחברי הלהה ט"ס טס"ח
סא"ל יוסי גבאי שער&
ותרגילי לחימה.
 ,בימוי תרגילי כושר
הגדילו לעשות ונסעו
לה"ת חיל האוויר
בתווכו של רס" $מאיר
לבסיס חיל האוויר
הדמיה להפתו של הכור
חדד ,ערכו תרגיל
ושרו את שיר החיל.
באירא$
האטומי
שיר ללילי הלח $של השיר
לה"ת הנח"ל חיברה
השיר כללו הוואי של בית
"רנבל"  ,מילות
הכנסת.
מובחרת שמטרתה לפו*
חיל הי גייסה יחידה
 ,טעונה בפה גרעינית
איראנית
משחתת
מהחיילות השוני בה"ל
 .הלוחמי גוייסו
כושר שנערכו ,בוטל הגיוס
ולאחר מס תרגילי
הפכה ללהה מולחת
והיחידה המובחרת
ביותר.
להת חיל הי שרה מחרוזת שירי והליחה לרגש את חבר השופטי  .ולהדר $נחש +לראשונה סול $הלהה סא"ל
סולומו $לסרי ששר את השיר "דוגית" בליווי גיטרה .
האמרג $של הלהה סא"ל שמעו $תורגמ $הפי דיס מיוחד לערב ההשה ,חולת הלהה  ,וכמוב $ספר הלהה
) נית $לרכוש תמורת סכו סמלי . (3
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מיותר ליי $כי להת חיל הי זכתה במו הראשו $וזו ההזדמנות
לבר& אות באופ $אישי  :סא"ל שמעו $תורגמ ,$סא"ל לסרי
סולומו ,$סא"ל עזרא שר ,סא"ל משה אריאל ,סא"ל יח אדרי,
סא"ל אברה שרו $וסא"ל ב $טולילה מאיר.
כמו כ ,$לראת המסיבה נאספו תמונות של מתפללי בית הכנסת
מתופת שירות הבאי ונערכה מגת שהיגה את לוחמי ה"ל
לדורותיו  ,והיה רי& לזהות מי המתפלל העומד מאחורי החייל
בתמונה .
יש ליי $שמס רב של מתפללי לא זוהו כלל ,וכל זיהוי זיכה את
המזהה בפרסו.$
בסו +הערב נערכה תחרות תחפושות בי $הנשי והזוכה לשנת
התשס"ח היא לא אחרת מאשר "מב" חיל הי  .גב דינה אדרי אשר התחפשה לתחנת דל )יישר כח על המוריות
והיירתיות(.במו השני זכתה גב בונומו שהתחפשה לדיילת אל -על .
בהזדמנות זו יישר כח לכל מארגני המסיבה.

מאת י ב

בתאטרימו $ניסו השנה לגלות כישרונות חדשי
בתחו הבידור .שירה ,נגינה וריוד .בנוסח "הדבר

האודישני המפרכי בהלחה ,הופיעו במגוו$
מופעי משעשעי .בשירה ובנגינה ,בריוד אירי
)בלבוש סוטי( ובמופע בלט לאסי ,במחזמר,
במוסית אנטרי ,מזרחית ,דיסו ועוד.
כל המתמודדי השיעו מאמי רבי והגישו
מופעי ברמה גבוהה .ההל נהנה ,השופטי שפטו
ביד רמה והחליטו לחל את הפרס הראשו $בי$
שלושה מתמודדי :להת הבלט הגרוזיני ,אירייש
רי ושהידוני הג.$

הגדול הבא" ,ו" .כוכב נולד" ).(American Idol
הפרס הראשו $שהובטח לנוסעי היה שווה במיוחד:
מכונית משומשת במב רע במיוחד.
 10וותי של כישרונות "שעירי" שעברו את

הזוכי מנסי עכשיו לגייס מימו $למנו +על מנת
להויא את מכונית הפרס מחר בית הכנסת הרימו$
 -לשעבר ,התאיטרימו.$

היה מחי.

12

מאת יונה שרוני  -רכזת מועדו מפגשי
טיול נעי סגריר בעבות סיפורי ספר שמואל והפע
בעבות הפלשתי והעלא ארו $הברית דר& בית שמש.
ביו שני ,כ"ה אדר א התאספנו גמלאי חשמונאי לטיול
משות +באוטובוס,
לאחר
וזאת
פעמי
שמספר
טילנו ביחד ע כלי
רכב פרטיי.
הטיול היה שונה
כי כולנו נסענו
ביחד ולא היה
להסתכל
ור&
ולוודא
אחורה
שכול בעבות
רפי המדרי& .הפע
כולנו היינו יחד
אגודה אחת שמחה
מאוחדת ומלוכדת.
בלנו בשמחה תושבי נוספי שהטרפו אלינו אוהבי
טיולי ואוהבי א,י .הבוה כולה הייתה מוכנה לאת
לטיול ג במזג אוויר ר .חל מהזמ $שמענו הסברי
לבושי מעילי ותחת מטריות .יש ליי $שא +אחד לא
ביטל בשל מזג האוויר ,דבר המעיד על הנפש העירה,
על אחדות הבוה ועל האהבה לטייל באר* ,לראות את
נופיה היפי והבעוניי בתופה זו ,לנשו את האוויר
הח ולגלות מכמניה היסטוריה עתית יומי .$נא לא
לשכוח ,הרי אנו בני חשמונאי !!!.
רפי חתוכה ,המדרי& לא נח לרגע ,דבר על אירועי
הכתובי בתנ"& ,אירועי הסטורי בתולדות האומה
והסביר בורה ברורה על מלחמות ישראל .הוא גילה
ביאות בכל תחו .הגדיל לעשות כאשר רא על
אירועי מתו& ספר התנ"& בורה חיה ודרמתית ,כ&
שכל אחד מאתנו העלה בדמיונו את הדמויות נבות
מולו והתרחשות והאירועי עוברי לנגד עינינו כמו
סרט .יש ליי $שאירועי בימי ו המדינה התרחשו
כמעט במדוי במומות שהתרחשו בימי התנ"& .פשוט:
"ההיסטוריה חוזרת על עמה".
במש& הטיול ברנו במומות שוני כגו :$תל בית שמש,
בו יפינו על העלאת ארו $הברית .תל עזה בו יפינו על
הרב בי $דוד וגולית .הגענו לחרבת טרי יישוב עתי ובו
בית כנסת ומווה טהרה .מש המשכנו לכיוו $גוש עיו$
בעבות לוחמי הל|ה ,יפינו על גבעת הרב .במש& הזמ$
הזה ,רפי ספר על התארגנות הבוה שיאה לכיוו $גוש
13

עיו ,$והכואב ביותר היה ריאתו מתו& הספר" :די
יסוד עול" שכתב שחמה רז על ר אריה לוי ,$שבו
מתוארי כיד ההשגחה העליונה עזרה לה לזהות את
גופות החללי וזכ& הובאו לבר ישראל )מומל* לראו
בע חשוב זה בתו& הספר  -הדבר כמעט בלתי נתפס(.
תו& כדי נסיעה  ,כשרפי הפסי בהסבריו ,נתגלו כוכבי
נולדי של השירה העברית ,החברי שרו שירי מאז ו
המדינה ,שירי שגדלנו
עליה ועוררו בנו רגשות
חמי .מי ה הכוכבי
הנולדי :שרו $אברה,
פר* עטיה ,זיגדו $חדוה,
גלילה יזדי ,נילי ארז וכל
שאר החבורה שהנעימה
לנו הנסיעה
בש כל הנוסעי תודה

ענ"ית ל רפי חתוכה

על הטיול המהנה ועל
שהארת את עינינו .תודה
ג לנהג בני שהסיע
אותנו ביד אמונה ובשלוה
פנימית .הוא ג דאג את
הנסיעה בחב אגד ,כ& שחס& לנו זמ $רב והתשרויות
מיותרות .

מאת יונה שרוני
תלמידי כתות ג וד ,מורי והורי ירי שלו
הרשו לנו להודות לכ על תשומת הלב שהדשת
לחברי מועדו $מפגשי .את הכנת משלוחי מנות
יפי ומכובדי .השעת בה הרבה עבודה ותשומת
לב .כל המשלוחי היו מוירי בעבודת ידכ ,בורה
יפה ואסטטית ,כמו כ $היו עטופי יפה ,דבר המעיד על
השעה רבה ותשומת לב אלינו.
שמחנו לבל את המשלוח ג מכיתות א אשר בירו
במועדו .$כל תלמיד הגיש המשלוח לכל אחד ואחת
באופ $אישי ,ומי שלא היגיע באותו יו למועדו ,$ועדת
החסד דאגה למסור לכל חבר/ה הביתה.
כמו כ ,$רב בית הספר היגיע למועדו $כדי לבר& את
התלמידי .המחנכות אוסנת ואורנה ,דאגו להנעי לנו
בחודש "אדר"  -חודש השמחה  ,במופע נפלא בנושא
הסידור .הילדי דלמו ושרו יפה ,א +חברי המועדו$
הטרפו אליה ובהתרגשות שרו ג ה "ההמנו."$
המפגש ע הילדי היה מרגש והעלו בנו ,חברי המועדו,$
זיכרונות נשכחי ה $כילדי וה $כמרי.
יישר כוח ותודה לכ

Kneset Sefaradi; 115 shekel and
5) 13 packages where distributed as Matan
Beseter
We acknowledge the following families for
their fruitful help to remind families to join us,
to prepare the packages and deliver them
during Purim, and they are:
Shoshana Arnold, Ruth Beiker, Yaakov
Bernstein, Rita Bronstein, Chani Chakim,
Ronit Chamiel, Eti Dvir, Myriam Fisher,
Family Frydman, Dov Gilor, Adina Goldrich,
Bryna Hartman, Sharon Himelfab, Yaakov
Himelfarb, Yona Katriel, Family Kotev Emet,
Brenda Laer, Ina Levinson, Ronit Pinchak,
Family Salzman, Judy Simon, Family
Steinberg and Chani Tabak..
We remind you, if you are interested to
buy a nice present for a friend, we have a
few bags left, as those you received with
the mischloaj manot,
The price: 40 shekel each bag. You can
purchase in the local mazkirut.

שירותי משרד הפני
 בשר לשירותי משרד הפני מדי כל יו שני:להזכירכ
 נמאת במזכירות היישוב19:00  עד17:00 : השעות$בי
, דרכוני:$ שירותי המשרד כגו$גב שוש עוזרי למת
. וכו,תעודות זיהוי
All the services given by Interior Ministry
you can receive in our local Mazkirut, every
Monday from 17:00 till 19:00. Services
given: passports, identiﬁcation cards, etc.

מאת ד"ר שרה טאניס
 הרבה תושבי השתתפו כדי,חג פורי כבר מאחורינו
$להליח ע יו מוות משלוח מנות איש לרעהו ומת
.דה לנזי
אנו שמחי להודיע לכלל תושבי חשמונאי על
:$ כדלמ$התואות שה
. משפחות282 :( מס המשתתפי1
; ש"ח17,500 . כ:( דה לעמותה בשדרות2
; ש"ח17,100 . כ: בסתר יישובי$( דה למת3
; "ח115 : בסתר על יד ב"כ ספרדי$( דה למת4
. בסתר$ חבילות הועברו ע"י הועד במסגרת מת13 (5
אני מודה על עזרת התושבי הבאי על התמיכה
 לסידור,בפרויט להלחתו ע"י עידוד להרשמה
: ואלו ה, לתושבי$החבילות וחלו
 מר י,$גב ר ברונשטיי,  מש בייר,מש ארנולד
, גב א דביר,  מר ד גילאור, &גב ע גולדרי,$ברנשטיי
 מש, $ גב ב הרטמ, מר י הימלפרב,גב ש הימלפרב
גב,  גב ח טב,גב ר חמיאל,  גב ח חכי,$זלמ
 גב עינה, גב ב לאער, מש כתב אמת, ,י כתריאל
 מש, גב מ פישר, גב ר פינא,$ גב ג סיימו,$לוינסו
. ומש שטיינברג$פרידמ
תודה מיוחדת לעובדי מזכירות היישוב על עזרת
.לניהול הפרויט
כל התרומות יועברו כבר בימי הרובי למטרות
.שנבעו ע"י המשתתפי בפרויט

 נשארו מספר ש"יות ע שלושת:להזכירכ
, שחול"ו במשלוח המנות,המשח"י למכירה
 כל ש"ית40 :במחיר ה"ר
 נא לפנות לגב נואה כה,כל המעוניי לרכוש
במזכירות
Mischloaj Manot LePurim Yshuvi 5768
Purim is over and many many families join
these year the project and we had many
volunteers who help to succeed with our
contributions to help other residents. The
results are as follows:
1) Number of participants: 282 families;
2) Contribution to Sderot residents: approx.
17,500 shekel;
3) Contribution to Matan Beseter Yshuvi:
approx. 17,100 shekel;
4) Contribution to Matan Beseter Beit

, מאבחני דידטיי,פסיכולוגי חינוכיי
, לינאיות תישורת,מרפאות בעיסו
, מטפלי באומנות,מורי להוראה מתנת
. ספורט טיפולי, דרמה,מוסיה
yoellevin@gmail.com - ו"ח לדוא"ל
( )יואל050.6394931 לברורי
14

מאת רויטל פול"

הספר :אי דבר כזה ילד רע
הסופר :אושי גרוס

יש ספרי שוני בחנות  ,יש ספרי שמבלי במתנות.
את הספר הזה אפשר להשיג בטלפו:$
02.99635555
ספר שנכתב מהלב .הכי אמיתי שאפשר .ספר שנרא
במהירות כי אי אפשר להניח אותו מהיד.
סיפור חיי מרגש ,מחי ועוב של אושי גרוס :ילד
היפראטיבי שלא מא את מומו בבית הספר עד לגיל
 16ומאז הוא מחז את הד הבימתי שלו.
בהיותו
בכיתה

א

עוגת טורט תפוזי כשרה לפסח

מרכיבי
1/2כוס סוכר
1/2כוס מי* תפוזי
4ביי גדולות מופרדות
1/2כוס מח מה
רוטב לעוגת טורט תפוזי כשרה לפסח
1כוס מי* תפוזי
1כ +וחי מח תפוחי אדמה
2כפות חמאה או מרגרינה בטע חמאה
0רבע כוס סוכר
1כ +ליפת תפוז מגוררת
אופ הכנה
 1.מחממי תנור לחו בינוני ) 071מעלות( .שמי בסיר
ט $את הסוכר ומי* התפוזי ומבשלי כ 5 .דות עד
שהסירופ מסמי&.
2.מיפי את החלמוני לתערובת בהירה ולילה.
3.שמי בערה נפרדת את החלבוני והמלח,
ומיפי ל +מו ,א& לא יבש .מוסיפי את סירופ
הסוכר והמי* בהדרגה ,תו& כדי הפה.
4.מפלי את  +החלבוני לתו& החלמוני ,ולבסו+
מפלי בעדינות את מח המה.
5.מעבירי את הבלילה לתבנית אפייה מרופדת בנייר.
אופי כ 53 .דות ,עד שיס הננע* בעוגה יוא יבש.
מניחי לעוגה להטנ $בתבנית כרבע שעה .מויאי
ומסירי בזהירות את הנייר .להגשה:
פורסי את העוגה ל 21 .פרוסות ויוי כ +רוטב
תפוזי מעל כל פרוסה.

התשה לריאה ,שהרי בכיתה א לומדי למעשה 3
דרכי שונות :אותיות דפוס ,אותיות דפוס ע נודות
ואותיות כתב.
הוא לא הליח לחבר את הנודות ע האותיות  -זה ממש
שה ,אבל הליח לרוא בלי סו +אנילופדיות ולהבי$
הכול.
את המורה זה בלבל לגמרי .....
הכול כתוב בהומור .המורה שושנה מתלוננת ועל כ& אומר
הילד לאבא "-אתה רואה את שושנה אבל אני מבל ממנה
את הוי" .לכל אור& הספר חשבתי על המשפט " -כל
המלבי $פני חברו ברבי כאילו שופ& דמי".
אושי מספר על חוויות שהיו לו בבית הספר ע מורי וע
תלמידי ואי אפשר שלא ללמד מכ& כמה אנחנו ריכי
להיות זהירי בדיבורנו ובביורת שאנחנו נותני לזולת.
שווה "ריאה
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מאירה הורבי*
נחמ $נימ$
יהונת $רוזיליו
אלישמע גילאור
אוריאל גרשו $נחמ$

להולדת הב/בת.
לשוי ומנוחה לוריא על הולדת הב$
לנווה וסיימו $גלבנד להולדת הב$
לניה ואבי לייטנר להולדת הבת
לאביבה ויוני מריליס להולדת הב$
ליוסי ושירה שרייבר להולדת הב$

לאירוסי
לאסתר ויוס +אייובי* לאירוסי הב $אריאל
לתמרה ויהודה לאופר לאירוסי הבת פריידה ע
ביני ליפטאג
למש ליבובי* לאירוסי הבת אפרת.
למש לאש לאירוסי הב $אור$

להולדת הנכד/ה
לי וסטי +אטינגר להולדת הנכד ב $לפשי
ואלישע רובי$
לאסתר והרבי גאמס להולדת הנכדה ,בת לשרה
ואבי גאמס
לרחל ויואל מריליס להולדת הנכד
ללורה ואל $פרידמ $להולדת הנכד ,בו לשושנה
ועמיחי פרידמ$
לאסתי ואהרו $טי להולדת הנכדה\ בת לנועה
ואברה גרוס
למש שליסל להולדת הנכד
למש רוטנר להולדת הנכדה ,בת לדוד

לנישואי
לשרה ואריה בר לנשואי הב $יאיר
לרוזי ואברא נת $לנשואי דורו $ויעל נת$
לרובי $ושלמה ויינשטיי $לנשואי הב $ישראל ע
ברכתיה רונ$
למש דה יונג לנושאי הב $יהונת$
לליבה ויואל זלמ $לנשואי הבת שירה
למש בר דוד לחתונת הב $נתי

לבני מווה
יובל אבינוע
רוני אפל

למרדכי ליפשי* במות אחיו
לרחל אמרנט במות אביה
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