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 העצמאות יום לכבוד
 הישוב של 25-ה

. מאות שנים היו בני ישראל עבדים מעונים במצרים.  ותומכים זה את זהזמן חירותנו ויום עצמאותנו סמוכים הם זה לזה

נסיך מצרי עברי שניסה להרים נס של . גזרה רדפה צרה וחושך עז וכבד מילא את הלבבות, ופתח של תקווה לא היה בנמצא

כשליח אלוהי חלפו עשרות שנים והנה שוב חוזר המושיע והפעם . מרד נכשל וברח מזעם המלך המדכה וההמון הנדכה
עשר . משה ואהרון נשלחו אל פרעה מלך מצרים ואל בני ישראל לבשר ולתבוע את יציאת בני ישראל ממצרים. העברים

ורק אז נאותו פרעה ומצרים לשלח את בני ישראל . מכות שנמשכו כשנה תמימה הנחית אלוהי העברים על פרעה ומצרים
אולם רובו . הראשון'  זכה לקבל את התורה האלוהית ולהקים את משכן הדור היוצאים ממצרים זכה ליגאל מעבדותו. מארצם

ארבעים שנה . של הדור הושמד במדבר על ששיתף פעולה עם קבוצת מרגלים שכפרה ביכולת העם לכבוש את ארץ ישראל
ר כבושה של ארץ ישראל הושלם כעבו. עברו מיציאת מצרים עד אשר החל עם ישראל לכבוש את ארצו ולהתיישב בה

  . כארבע מאות שנה עם תקומת מלכות דוד המלך ויסוד ירושלים כמרכז הרוחני והממלכתי של עם ישראל

הגאולה . ניתן לומר ששלמה המלך בנו של דוד השלים את גאולת מצרים בבנותו את בית המקדש הראשון בירושלים

למצרים לא .  המקדש הראשון נחרבעם ישראל גלה מארצו ובית. ממצרים התרוממה לשיאים חשובים אולם לא התמידה
אולם הרוח התקווה והאמונה באפשרות הגאולה מן הגלות היו . יציאת מצרים התבטלה באופן מעשי. חזרנו אך לבבל ירדנו

  . לנכסים קבועים בעם היהודי

 גדול אולם העצמאות הממלכתית לא חזרה בבית שני חלק. חזר ישראל בשנית לבנות המקדש ולחיות בארצו את אמונתו

גזרות הדת שהנחית אנטיוכוס אפיפנס היוני אילצו את החשמונאים למרוד . מהעם היהודי נישאר בבבל ובמקומות אחרים
מלחמות פנימיות בין החשמונאים והתפשטות השנאה . בשלטון הזר ולהחזיר את המלכות לישראל למשך כמאתיים שנה

הגלות השלישית הייתה . ש השני ולגלות העם היהודי מארצוהפנימית בין חלקים שונים בעם הביאו לחורבן בית המקד
, רציחות, השפלות, רדיפות נגישות גזרות. העם התפזר והתבדר לשבעים ויותר קצות הארץ. לארוכה ולקשה מכל קודמותיה

 הנוראים פלא ההישרדות היהודית בתנאים. אינקוזיציה וגרושים היו לחם חוקם של היהודים ברחבי פזורת גלותם. פוגרומים
הסיבה היחידה להתקיימות הנס היא הנאמנות הכללית שגילו היהודים בכל . היה לנס גלוי שאין לו אח ורע בתולדות האנושות

כאשר הקיסר נפוליון ראה יהודים מתאבלים בתשעה באב הוא התפעל ואמר עם . חליפות הזמנים והמשברים למסורת התורה
והוגה דעות מפורסם משלנו אמר יותר מששמרו היהודים על . ישוב גם לבנותושמתאבל על מקדש שנחרב לפני אלפי שנה 

גאולת ישראל היא אמונה שלא נפסקה . אחד היסודות במסורת התורה היא גאולת ישראל. השבת שמרה השבת על היהודים
היו . ו סודית הגדתיתאומנם במשך מאות רבות של שנים היא הייתה מוצנעת נעלמת אולי אפיל. ולו לרגע בכל תולדות האומה

אך אותם רגעי התעוררות היו לימים . רגעים שהיא התעוררה ותבעה את עלבונה וייצאה לפרוץ לה דרך והבעירה לבבות
ושבה לה שאיפת התחייה והסתפנה לה בחדרים היותר . לתקופות של פחד וקיפאון מפני חזון שהוחמץ או מושיע שהחמיץ

  .פנימיים

ומה עם העליה ? הרצל היה הראשון. כויות היוצרים היותר מקורית להתחדשות עצמאותנוויכוח מעניין מתנהל על ז

ומה רב חלקם של המקובלים ? ט"א והבעש"ועלית תלמידי הגר? ומדוע יפקד חלקם של היוצאים מן החומות? הראשונה
עיל תרם תרומה חשובה וכהנה וכהנה יש מפליגים למרחקים אין ספק שכל אחד מן המצוינים ל? מבססי צפת וסביבותיה

ובהגיע השטן הנצי . אולם רובו המכריע הכמותי והאיכותי של העם היהודי נותר בגלות בכל התקופות המוזכרות. ונעלית
במשך שש שנים . ורובו של העם היהודי היה חשוף לאימת ההשמדה. לשלטון בגרמניה הארורה לא הייתה מדינה יהודית

היהודים והיהדות ספגו את הנוראה . ובתוכם כמליון ילדי ישראל. חלק גדול וחשוב בעמנוובאין מפריע השמיד השטן הגרמני 
  .שבמכות ובתבוסות

 המשך בדף הבא

  ועצמאות לחרות
  אורבך איתמר הרב

שתתפו בהכנות תושבים מכל שכבות הגילאים ה. כפי שאתם בוודאי יודעים התכנית השנה מושקעת ומרגשת במיוחד

מבקשים שתקפידו על כמה  כדי שתהינו מהערב וכדי להימנע מבעיות טכניות ותאונות מיותרות אנחנו. לאירוע

  :כללים

ראו פרסום . (יש להגיע למגרש כדי שנוכל להתחיל בזמן' נר תמיד'מיד עם סיום התפילה ברחבת ישיבת  �

 .טקסיש זמן אחרי ה. לא כדאי להתעכב במדרחוב). ז התכנית"לו

  .אין לחסום את המדרגות או יציאות חירום �

זה כולל את נתיבי ההגברה וההקרנה והאזור שמיועד . נא לא לעבור את האזורים התחומים בחבלים �

הסדרנים יפרשו מאחוריהם . אחרי הדגלנות ילדים יוכלו להתקדם ולשבת על הרצפה לפי הנחיות הסדרנים. לדגלנות

 . נא לכבד את בקשות הסדרנים בכל מקרה!יועדים למבוגריםהכיסאות מ. עוד כסאות למבוגרים

 .נא לשמור על הסדר והניקיון. ד"ס הממ"שירותים ניתן למצוא במועדון נוער ובביה �

 .תהיה ליד האמבולנס" עזרה ראשונה"עמדת  �

. האחראית על דוכני האוכל היא לאה מדעי.  נא לקנות רק ממי שקבל אישור לכך ממזכירות הישוב–לגבי המדרחוב 

  . אין אישור להכניס דוכני אוכל בשריים

 .הספריי מסוכן לעיניים. אין למכור או להתיז ספריי קצף באזור החגיגות

  .מומלץ להביא מחזור אישי. תהיה מחיצה :לגבי תפילה ברחבת ישיבת נר תמיד

  הודעות חשובות לקראת
 חגיגות העצמאות

  :לידיעת הציבור
  

  החגיגות הודפסו לרגל 

  !!! מדהימותתיישוביוחולצות 
  מצורף טופס הזמנה

  
  העצמאות יום בערב במדרחוב חולצות לרכוש יהיה ניתן
  ...)זה על ךומסל כדאי לא -פנויות חולצות בסיס על( 

  
  הנוערהתנדבותית של  ההכנסות קודש לפעילותכל 

 גרעין נחשון להבה: בחסות



  

  .חג שמח לכל תושבי הישוב

  . ישובנוי שנה ל25בימים אלו אנו מציינים 

  .ישוב פורח ויפה, נוישוביאנו יכולים להסתכל בגאווה על 

במשמרת שלנו . יש להעריך את פעילותם של כל אלו שטרחו ועמלו על כך מיום הקמת הישוב

  .לשמר ולשדרג את הישוב, בחמש שנים האחרונות שמנו לנו מטרה מרכזית אחת

  .הקצנו משאבים רבים לשדרוג הביטחון הן במעגל החיצוני של הישוב והן בתוך הישוב

ישובנו מקווה וספרייה ובימים אלו אנו נמצאים בהליכים י וכמו כן נבנו בהמשכנו את הפיתוח

גם בנושא הנוער הושקעו משאבים הכוללים את אחזקת . מתקדמים לבניית אולם הספורט

  .המועדון ורכזת נוער מהישוב וזאת תוך פעילות משותפת ונמרצת עם ועדת הנוער

   .ים שונים בכלל וימי חג העצמאות בפרטנושא התרבות שודרג באופן משמעותי בארגון אירוע

ישובנו יחד עם חגיגת יום העצמאות וזאת בשילוב של חברת יהשנה אנו חוגגים את חצי היובל ב

  . הפקה המאגדת כוחות מקומיים של היישוב

, לרכזת הקהילה, אני מבקש להודות לכל המתנדבים בתחומים השונים לצוות המזכירות

  .ותו על כל הפעילות המסורהצ וצו"לרבש, לרכזת הקליטה
 שנה כדי לחגוג את 25לסיום הנני מאחל לתושבי הישוב שנפגש כולנו בריאים ושלמים בעוד 

   .ישובנויהיובל ל

 בברכת חג שמח

  יצחק שטיינברג

  יושב ראש ועד הישוב 

  חשמונאים לישוב יובל חצי
 שטיינברג יצחק

  ...המשך דברי הרב

והצמיח . היאוש ממה שהתרחש בשואה חיסל לחלוטין את הרצון והיכולת לשרוד בתנאים של גלות. ניתן לומר שבפרק הזה של תולדות עמנו התרחש הפלא היותר מרתק

שלוב כוחות מרחק של שרידי שואה ונוער ארצישראלי בריא וגיבור . להואין עמנו כעת אלא עצמאות וגאו. הגלות חוסלה. רצון מוחלט לגאולה אצל חלק נחוש באומה
גרוש האנגלים מן הארץ הכריח את רוב יהודי ארץ ישראל להחליט על הקמת . הביא למלחמה חסרת פשרות באימפריה האנגלית ששלטה בארץ עד אשר גורשו האנגלים

  . ושהיא הביטוי הגדול לעצמאות העם היהודי בארצ. מדינת היהודים

עם סיום פרקי מלחמת העצמאות הראשונים החל קיבוץ גלויות והתישבות נרחבים בחלקי הארץ ובעיקר בשפלת . ח הוכרזה עצמאות ישראל המחודשת"ה באייר תש"ב

שראל רובו של העם היהודי למרות השואה הנוראה למרות הקמת מדינת י. ועוד ,כלכליים ,מדעיים ,חקלאיים ,צבאיים,עצמאות ישראל הביאה להשגים רבים . החוף
ז שוב קמו המצרים מדרום הסורים מצפון והערבים ממזרח להלחם במדינת ישראל כשהם "תשע עשרה שנים אחרי הקמת המדינה בשנת התשכ. המשיך לחיות בגלות

ישראל החזיר לעם ישראל את ליבה של ארץ צבא . במשך ששה ימים הכה והלם צבא ישראל בכל האויבים. מצהירים שמטרתם השמדת המדינה והשלכת היהודים לים
מלחמת ששת הימים יותר ממלחמת העצמאות ניתפסה אצל . לגולן ולמרחבי סיני, ך"לארץ התנ, שבנו לירושלים להר הבית לחברון לבית לחם לשילה. ישראל ומרחביה

. התהליך שהחל צבר תנופה בעקבות מלחמת יום הכפורים. תורה ולמסורתהפגישה עם הכותל גרמה לחלקים מסוימים בעם לחזור ל. העם וחלק ממנהיגיו כמלחמה ניסית

לתוך הריק התפרץ כוח אמוני צעיר ולוהט שתבע את ישובה של ארץ . נוצר שבר.הניצחון שהושג בגבורת המסירות של הלוחמים הועם עקב כשלון מחדל המנהיגים

ואכן מדינת ישראל העצמאית הולכת מחיל אל חיל ככל שההתיישבות בכל רחבי הארץ .  אמונה אלהואכן מהפכה התיישבותית רוחנית ומנהיגותית חוללו אנשי. ישראל
  .גם החיים הרוחניים מתקדמים בנושאים מסוימים. גדל השגשוג מתרחבת הרווחה. גדלה גדל קיבוץ הגלויות לקראת רוב יושביה עליה

לברר את עצמאותנו . התפקיד הגדול שלנו הוא לאחד את הגאולות.  וכמובן ישנם צדדים כל כך שונים.ישנם קוים שווים ודומים בין גאולת מצרים לעצמאותנו המתחדשת
   .בהיותה יונקת ממנה את רוממות האמונה הזכה. כמעמידה את הגאולה הראשונה

  

  ,ירח מלא מאיר את הגבעות

  ,גבורותעוצמה ו, מגלה הוא מורשת

  ,הילת הלבנה על קברות המכבים

  ...מזכירים לנו את הנפלאות והניסים
  

  כן זה המקום וזה הבית :פזמון

  חשמונאים שלנו 

  בימים ההם ובזמן הזה

  !חשמונאים אנחנו
  

  ,עולה החמה על יערות שילת

  סע עכשיו לאט, שמאלה בצומת

  ,כפר רות ולפיד הוואדי  הלבן

  : ברוך הבא לכאן-הנה  הפסיפס
  

  כן זה המקום וזה הבית: פזמון

  חשמונאים שלנו

  בימים ההם ובזמן הזה

  ! חשמונאים אנחנו
  

  :אל הכיכר מגיעים התושבים

  ,נערות וילדים, ותיקים ועולים

  ,מכל הזרמים, מכל העדות

 מה טוב ומה -האחווה מנצחת

  ...נעים
  

  כן זה המקום וזה הבית: פזמון

  חשמונאים שלנו

  בימים ההם ובזמן הזה

  ! חשמונאים אנחנו
  

  :את נס הדגל יחד פה נרים

  ,ספורט ושעורים, ציונות ותורה

  ,מפך השמן ועד חצי יובל

  ! להודות ולהלל- חשמונאים

  יובל חצי המנון
    קירשנבוים תמר -ולחן מילים  

 מול נופי הרים, על גבעת טרשים

  ,ואורות מנצנצים כמו כוכבים

  זקנים גם ילדים, ותיקים וחדשים

  :ובשני קולות אנו שרים
  

  עצי הזית, חשמונאים זה הבית 

  ,קולות שמחה ומשחקי הילדים

  עצי הזית, שמונאים זה הביתח

   אנחנו בני המכבים–נולדנו כאן 
  

  מול נופי הרים, על גבעת טרשים

  ואורות מנצנצים כמו כוכבים

  רוסית גם ספרדית, בעברית ובאנגלית

  :ובקול גדול אנו שרים
  

  עצי הזית, חשמונאים זה הבית

  ,קולות שמחה ומשחקי הילדים

  עצי הזית, חשמונאים זה הבית

  אנחנו בני המכבים–ן נולדנו כא
  

  עצי הזית, חשמונאים זה הבית 

  ,הנה עברו חלפו חצי יובל שנים

  עצי הזית, חשמונאים זה הבית 

  נולדנו כאן אנחנו בני המכבים

  נולדנו כאן אנחנו בני המכבים

  !!יש!  המכבים

 

שיר ילדים לכבוד החצי יובל 
  יונה וורנר–מילים ולחן 


