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בין הזמנים תש"פ < מודיעין עילית



מוגש בזאת "קיץ חוצה גבולות"
המדריך למסלולי הטיול למשפחה במודיעין עילית

סכנת  בשל  התקופה.  לתנאי  המתאימה  ייחודית,  במתכונת  הפעילות  תתקיים  השנה, 

ההתקהלות,  לא ניתן לקיים אירועים ופעילויות בקהל רבים כמדי שנה, ולכן, חישבנו מסלול 

מחדש והשקענו מחשבה, מאמצים ומשאבים מרובים, בהפקת תכנית מגוונת ומלאת תוכן, 

המספקת הנאה וחוויה– במסגרת הביתית. כך, שבס"ד, גם השנה תוכלו ליהנות משלושה 

שבועות גדושים בפעילות איכותית ומחכימה לכל בני המשפחה, ברוח צביון עירנו. 

אחת החוויות המרכזיות בימי 'בין הזמנים' היא טיול בארצנו המבורכת. בחרנו לקחת אתכם 

למסלול וירטואלי בכל חלקי הארץ, כדי להנגיש לכם את המראות, האתרים היפים והנופים 

המרהיבים, וכל המרכיבים שיוצרים טיול מושלם – וכל זאת, מהבית. 

התכנים והמראות במדריך יגרמו לכם לטייל ולחוש את ההשראה של פינות החמד היפות 

בארץ ישראל,  כך שתוכלו לחוות טיול מושלם באופן מוחשי, באמצעות המסלולים והפעילויות 

וחוויית הטיול שתורגש בחוצות העיר.  בטיול משולבים גם אתגרים מחשבתיים ברמה גבוהה, 

שיוצרים חיבור מחשבתי ביניכם - תושבים יקרים, באמצעות חידונים ותחרויות נושאות פרסים, 

המוסיפות גם ידע עשיר על ארצנו המבורכת. 

'מדריך הטיולים' שלפניכם, מתייחד ביצירת סדר יום מרתק עבור ילדי המשפחה. התוכנית 

בנויה כשלושה מסלולים שבועיים, למשך שלשת השבועות של 'בין הזמנים', ומספקת מענה 

איכותי יומיומי, כך שהחוויות והפעילויות יתרמו לשגרה בריאה ואווירה נעימה ומהנה בבית. 

בתפילה ובתקווה שימי בין הזמנים יעברו בבריאות בשמחה ובשלום,

ותשרה ברכה והצלחה במעשי ידינו. 

קיץ נעים ומהנה!

תושבים יקרים,

קיץ חוצה גבוולת
בין הזמנים תש"פ במודיעין עילית
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רוצים לטייל? חולמים על מסלולים מרתקים בצפון או בנגב?

מי אמר שחייבים לצאת מהעיר כדי לתור את הארץ?

בשלושת השבועות הבאים נהנה מקיץ חוצה גבולות.

נשאר בגבולות עירנו, ובד בבד נחצה גבולות למרחקים – בחוויית

קיץ מרתקת בכל קצוות הארץ, לארכה ולרחבה.

הצטיידו בתרמיל גב משובח שמזהה אתכם כתושבי

מודיעין עילית; באביזרים נחוצים, בחוברת " ד' אמות חדשות"

להתמצאות בשבילי ארצנו, וכמובן- במצב רוח מרומם.

בכל שבוע נצא לאזור אחר בארצנו הקדושה, מוכוונים

ע"י 'מדריך הטיולים'. נתחיל בצפון המאתגר, נמשיך לירושלים,

עיר הקודש והמקדש ונסיים בנגב המרתק.

מוכנים?
מתחילים!

שימו לב לסמלילים המלווים את המדריך. 

הם יעזרו לכם לעקוב אחר מגוון הפעילויות המוצעות.



המרחב הקולי 
לנוחותכם - חלק מההשמעות שבמרחב הקולי נמצאות גם בדיסק אונקי 

שתקבלו בהמשך, להאזנה משפחתית.

חידוני טריוויה קולית 
חידון טריוויה אטרקטיבי, מרתק ומאתגר. 

פעילות משפחתית  
עשירה ומגבשת את כולם - מגדול ועד קטן.

תחרות נושאת פרסים
בכל שבוע תחרות חדשנית ומפתיעה, משתלם להשתתף!

אתגר מחשבתי מצויר
בכל שבוע יפורסם רמז מפתיע בחשיפה אטרקטיבית ובלתי שגרתית. 

מוקדי פעילות 
ברחבי העיר נפרשו 4 מוקדים לפעילות. 

שימו לב לאורך המדריך לסמליל המפנה למוקדי הפעילות. 

מיקומי העמדות:

< מרכז קהילתי ר' יהודה הנשיא 1

< אשכול הפיס, רח' אבני נזר 59

< מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

< מתנ"ס אבי עזרי, רח' אבי-עזרי 1

'ד' אמות חדשות' 
מצו"ב החוברת 'ד' אמות חדשות' – מידע מפורט על מסלולי הטיול. 

מידע מפורט על מסלולי הטיול בארץ, וכן על מסלולים לטיולי משפחות 

באזור יער בו שמן המתחיל בצמוד לעירנו. 

שימו לב: המידע חשוב, מעשיר ומרתק, וילווה אתכם כמורה דרך במסלולי

הפעילות, בחידוני הטריוויה במרחב הקולי ובפתרון החידות המצוירות.

בסייעתא דשמיא, יצאנו לדרך!

שתוליכנו לשלום...

בכל פעם שמופיע הסמליל הזה  אתם מוזמנים להתקשר ולהתעשר, 
ולקבל 'הדרכת טיולים' מפורטת, בהתאם לפעילות היומית. 

התקשרו: 08-9141286

במרחב הקולי

< פעילויות משפחתיות מרתקות ומגוונות, בהתאם למסלול בו נטייל בכל שבוע.
< בכל יום - סיפור או הפעלה, בהפקה חדשה ומיוחדת:

לילדים
הרבנים: 

ר' קלמן רוזנגרטן – סיפורים מרתקים ומעוררים בעברית ובאידיש 

ר' עמנואל תהילה - בסיפורים מרתקים המבוססים על המקורות

ר' שרגי - סיפורים משמחים 

ר' יוסלה איזנבאך -  שלשה סיפורים בהמשכים – בעברית ובאידיש 

לילדות
קול הילדים עם מ. שידלובסקי, כל ילדי הגן  החמודים

- שרים מתופפים ורוקדים.

הפעלות קצב מוזיקליות עם ש. זילברברג

קיץ על גלגלים – סיורים וירטואליים מרתקים עם ר. ראב

סיפור מתנה - מתחדש כל שבוע! עם ש. הולצמן

הצגות סיפור  עם ר. טננהויז  וב. סלביז

- תאטרון בובות קולי  לילדים ולילדות, בגיל הרך ובגילאי בית  בובטרון 

הספר עם ז. דהן

הפעלות התעמלות מהנות - חוויה ממריצה ומשחררת, לתחושה טובה 

בגוף ובנפש עם י. קליין

בהמשך תקבלו דיסק אונקי עם מקבץ מובחר 
מתוך קבצי ההשמעה המרתקים שבמרחב הקולי.

הקבצים 
מחולקים 

בתקיות לפי 
שבועות הפעילות. 

האזנה נוחה 
ונעימה!

והכנסו על ידי הקשת תעודת זהות
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בכל שבוע מתחדשים עבורכם חידוני טריוויה 
מרתקים במרחב הקולי, בהתאם לטיול השבועי.

כל מה שלא ידעתם על ארצנו הנהדרת: מהצפון 
ועד הנגב, דרך ירושלים והסביבה.

החידון מאתגר, דינמי ומרחיב אופקים. 
לתשובות -  ניתן וכדאי להיעזר בחוברת 'ד' אמות חדשות' המצורפת. 

ובסיור הקולי השבועי - הכניסה למערכת מתבצעת באמצעות מספר 

תעודת זהות. המערכת מזהה באופן אוטומטי את המספר ושם המשיב 

נרשם במערכת.

בכל שבוע תערך הגרלה בין הפותרים נכונה את כל חידות הטריוויה 

של אותו שבוע.

חידוני טריוויה

ועל  ודאות אלו, חשוב לשמור על מסגרת  בימים חסרי 

סדר יום קבוע. 'קיץ חוצה גבולות' היא תכנית קיץ מפתיעה 

ומגוונת, ועם זאת - מאפשרת סדר יום ברור ומתוכנן. 

את  המפרטת  שבועית,  תכניה  תקבלו  שבוע  מדי 

הפעילויות שיתקיימו לאורך כל יום. עקבו אחר התכניה, 

ותהנו מחוויית קיץ  מפתיעה, תוך כדי שמירה על שיגרה 

מאורגנת.

עשרות זוכים בפרסים יקרי ערך:
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על סדר היום
מצלמה

מערכת 
קריוקי ביתית

'כרטיספר'

ערסלנגן ורמקול



אין כמו לטייל בצפון! 
לקום בבוקר מוקדם, להצפין, לחוות את הנופים הירוקים והמרחבים מרחיבי 

ולהתעשר מנופים  גלילי, להשתכשך במימי הכינרת  אוויר  הדעת, לנשום 

מרהיבים.  

 הרוצה להעשיר יצפין

סיור קולי מרתק ומעשיר בצפון הארץ.

 אל תאבדו את הצפון

חידון טריוויה מאתגר ומפתיע בנושא וואדיות הצפון ואתריו 

ממתין לכם במרחב הקולי. בהצלחה!

  

רגע, בואו  ונקפוץ למסלול הרטוב
מספיקים לו בהחלט גיגית או שלולית, 

מקרררררר מרענן נעים   וטוב
ווכאן---קרוב במודיעין עילית

לא רק בנחל יהושפט
גם בנתיבות המשפט

וגם  בריטבא 6....
העיקר לא להישאר יבש

ספוג, קערה רובה ומשפריץ
העיקר מקפיץ, מרטיב וממריץ

אז למה עוד לחשוב פעמיים
קבלו עוד ההדרכה וקפצו למים!

חם היום?
חם בחוץ?

חם בפנים?

אז מה 
בתכנית?

חבל על כל טיפה
במרוץ מכשולים.

תשפריצו, תצבעו 
ותקלעו למטרה.

צוחק מי שיבש אחרון;(
צריך להעביר אותם בלי לזוז!

מים בששון
ובועות סבון...

רק שאצלנו בבית רטוב ונעים

 ארץ נחלי מים

ומלאי מים. מוזמנים להשתכשך  ומעיינות שוצפים  הצפון הירוק מבורך בנחלים 

במים הקרירים, ממש כאן, בבית: 

ר. ברינגר, מדריכת טיולים  גב'  ותיהנו מפעילויות המשפחתיות במים, מאת  נסו 

ם!! 
ֹ
ח מקצועית. מומלץ ּבַ קיץ

גבוולתחוצה
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שבוע ראשון

נטייל בצפון

מצורף פרוספקט



הפתיעו אותנו עם תמונה מרהיבה שצולמה 
כאן, במודיעין עילית. תמונה שקשה להאמין כי 

לא צולמה בנופי הצפון הציוריים והמרהיבים.

10 התמונות המיוחדות ביותר תזכינה 
במצלמה במתנה, או בסט צילומים משפחתי.

את התמונות שצילמתם ניתן להעביר אלינו עד יום חמישי ט"ז באב 
באחת מהדרכים הבאות:

moked107@modil.org.il  :לשלוח למייל 

 להכניס לתיבות שבמוקדי הפעילות

< מרכז קהילתי ר' יהודה הנשיא 1

< אשכול הפיס, רח' אבני נזר 59

< מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

< מתנ"ס אבי עזרי, רח' אבי-עזרי 1

תמונה גלילית 
במודיעין עילית
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מומלץ לשעת השכבה רגועה ואיכותית!

הסיפורים המוכרים והאהובים לילדים
על פי מדרשי חז"ל ראשונים ואחרונים

עמנואל תהילה
  

א. ספורי חז"ל כללי (57 דיסקים)

ב. תיקון המידות (24 דיסקים)

ג. מעגל השנה (32 דיסקים)

ד. ספר בראשית (28 דיסקים)

ה. ספר שמות (13 דיסקים)

ו. ספר יהושע (9 דיסקים)

ז. ספר שופטים (13 דיסקים)

ח. ספר שמואל א' (13 דיסקים)

ט. ספר שמואל ב' (13 דיסקים)

י. ספר מלכים א' (12 דיסקים)

יא. ספר מלכים ב' (12 דיסקים)

יב. ספורי מופת א' (33 דיסקים)

יג. ספורי מופת ב' (33 דיסקים)

יד. ספורי מופת ג' (33 דיסקים)

טו. ילדים מספרים

       בשולחן שבת (22 דיסקים)

טז. דיסק לבר\בת מצוה

יז. גמרא "אלו מציאות"
מתאים לילדים מגיל 5 ומעלה
מומלץ גם להורים, מלמדים, מורים/ות, גננות ואנשי חינוך ברשותינו מבחר דיסקים למבוגרים ונוער 

בפורמט MP3 גם על גבי דיסק און קי 

להזמנות וקבלת קטלוג  מפורט במייל/פקס/ דואר : 04-9846776

מפי הרב

(החל מ-8 ש"ח לדיסק על גבי דיסק און קי ועד ל-4.30 ש"ח בהתאם לכמות המוזמנת) הדיסק און קי מסופק על ידינו

(החל מ-10 ש"ח לדיסק  ועד ל-8 ש"ח בהתאם לכמות המוזמנת)

ברשותינו  כ-348 דיסקים  לילדים בנושאים שונים:

לנוחיותכם, ניתן לרכוש על גבי  דיסק און קי / כרטיס מיקרו לנגן  במחיר מוזל

שעות של חוויה חינוכית מהנה לכל המשפחה!

ידע תורני נרחב, השקפה יהודית טהורה , ערכים ויראת שמים.

tehila_emanuel@neto.net.il :יד תמר - מייל
כתובת: הרב קוק 18 רכסים. ת.ד. 1026, מיקוד 20496

מכבדים
כרטיסי
אשראי

הבייבי סיטר המושלם לילדכם!

כל הזכויות שמורות ליד תמר
אין להעתיק, להפיץ או לשדר ללא רשותינו

ניתן לרכישה גם בדיסקים רגילים.

ממכתבי מאזינים

בהזמנת 50 סיפורים ומעלה הדיסק און קי והמשלוח חינם!
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 נראה אתכם 
יוצאים מזה

לפניכם ציור חידה המורכב מ-4 שלבים, 
כל אחד מהם מתאר מקום בארץ.  

הציור מספר פרטים חשובים שאולי לא 
ידעתם למטיילים באזור המתואר...

כל תשובה נכונה ביחס 
לפרטי התמונה - מזכה בנקודות. 

)גם ללא מציאת התשובות כולן(.

מקרא מפה 
נקודות הכוונה למעונינים: 

רש"י ורמב"ן דברים ג', ח'-ט'

פרשות: ויחי, בהעלותך פרק י', וזאת הברכה

שניי- שלג )אידיש(

שאלת בונוס למיטיבי לכת: 
מתוך הדברים יכול להימצא לכם אריה נוסף, 

בהקשר המתואר.

צפון בצפון

אל תשכחו לחפש את הרמז במהלך השבוע. הוא יפורסם 
בחשיפה אטרקטיבית במיוחד – עקבו אחר העדכונים.

מצאתם את המוצא? או חלק מהתחנות
כתבו את התשובה ושלחו עם שם כתובת וטלפון עד ליום ראשון י"ט באב 

לאחד מהמוקדים- בתוך מעטפה  עבור חידה אתגרית 1

 או לפקס עבור חידה אתגרית 1:  077-3181240

moked107@modil.org.il :או למייל 



השבוע נשים פעמינו ליפה נוף - ירושלים, עיר הקודש והמקדש. 

נטייל בסמטאותיה, נלמד על האתרים ההיסטוריים המיוחדים 

בה, ונבקר גם בהרים הסובבים אותה.

את החידה במלואה 
תקבלו בשבוע השני

קיץ
גבוולתחוצה

קיץ
גבוולתחוצה
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 מסביב לשולחן, עד שמוכן
מוזמנים לשעות איכות של חוויה משפחתית מספקת ומעצימה, 

והתוצר- נשאר בידכם בסיומה!!!

סיימתם?
טיול בניחוח ירושלמי

 התקשרו למרחב הקולי ופעלו בנתב השיחות בהתאם לאתר שקיבלתם.

חשוב! האזינו עד הסוף, התפנית מחכה בתחנה האחרונה... 

 מיקומי עמדות הפעילות:
< מרכז קהילתי ר' יהודה הנשיא 1

< אשכול הפיס, רח' אבני נזר 59

< מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

< מתנ"ס אבי עזרי, רח' אבי-עזרי 1

 הרים סביב לה

חידון טריוויה מרחיב אופקים בנושא ירושלים והרי יהודה מחכה לכם. בהצלחה!

שבוע שני
מעלין לירושלים

הכתובת כתובה על הכותל

חם בחוץ? שלג בירושלים! למי שלא מתפשר, 
על השלג לא מוותר... חכו לו!

חכו גם לרמז לחידה. 



תחרות נושאת פרסים
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יום אוהלים טיילנו בנופי הצפון, סיירנו בירושלים וסביבותיה. והנה אנו מרחיקים דרומה, 

לחולות המדבר. 

הנה באוהל
הדרמנו, הרחקנו, התחממנו. חיפשנו קורת גג, ומצאנו מאהל. 

לפניכם הדרכה בהירה ומפורטת לבניית אהל משפחתי במרפסת, 

בחצר הבית או הבנין.

 אל הדגל
אוהל משפחתי הוא חוויה חמימה ומיוחדת. אתם מוזמנים לבנות במרפסת, 

שקיבלתם.  להדרכה  בהתאם  משפחתי  אוהל  הבנין,  או  הבית  בחצר 

בהצלחה!

סיימתם? נעצו בראש האוהל דגל שמבטא את ההווי של מודיעין עילית. 

בניתם, צלמו את האהל ושלחו את התמונה עד יום חמישי ל' באב:

 לאחד מהמוקדים - בתוך מעטפה

moked107@modil.org.il  :לכתובת 

היו נכונים ליום  שלישי כ"ח אב – 
האוהלים שמעליהם מנחים הדגלים 

יצולמו ע"י רחפן שירחף בשמי העיר. 

שבוע שלישי
מדרימים לנגב

יום אוהלים בבית או בחצר
מוטב תתחילו להתכונן!

יש לכם שמיכות? 
ציפות?

חבלים?
אטבים?

אשפתונים? )דקים וגדולים(

אז זהו, איך נבנה אוהל??
פשוט ומוכר,

תוך כמה דקות יש לנו קפסולה 
פרטית או משפחתית...

בהצלחה---

יחד נערך למשימה מאתגרת במיוחד

עוד פרטים, תמונות והדרכה מפורטת תקבלו בהמשך...



טלסקופ ביתי
טלסקופ – משמעות המילה: שילוב המילים: טלה = רחוק, סקופ = התבוננות.

מה לוקחים?
• עדשה מרכזת, עדשה קמורה )ניתן להשתמש בעדשות ישנות של משקפיים(

• זכוכית מגדלת )או עדשה מרכזת שקוטרה קטן מהעדשה הקודמת(

• פנס או מנורת קריאה

• ריבוע בריסטול בגודל 20X15 ס"מ

• מספריים

• פלסטלינה

• 2 כוסות חד-פעמיות )רצוי מקלקר(

• סכין יפנית

• סרגל

• עיפרון

• כיסא ללא משענת

• שולחן

 

מה עושים?
1. מעמידים את הפנס או מנורת הקריאה על הכיסא במרחק של כ- 3 מ'.

2. הופכים את הכוס ועושים חריץ לאורך הקוטר של תחתית כוס החד-פעמית.

3. מקבעים את העדשה לחריץ בכוס החד פעמית בעזרת הפלסטלינה.

4. מקבעים את זכוכית המגדלת גם כן בחריץ של הכוס החד פעימת הנוספת בעזרת הפלסטלינה.

5. מודדים את גובה העדשה מתחתית הכוס ועד למרכז העדשה בעזרת סרגל.

6. מסמנים את הגובה הנמדד על מרכז הבריסטול בעזרת העיפרון וגוזרים בעזרת המספרים מעגל קטן.

7. מעמידים את העדשה בעלת יכולת ההגדלה הגדולה מבין העדשות )עדשה בעלת המיקוד הארוך 

להגדלה( והכוס החד פעמית על השולחן קרוב לעין, ואת העדשה השנייה בעלת יכולת הגדלה קטנה יותר 

מבין השתיים)עדשה בעלת המיקוד הקצר יותר( והכוס החד פעמית מעמידים על הכיסא.

8. מציבים את הבריסטול בין העדשה וזכוכית המגדלת, על השולחן קרוב לעדשה.

9. את העדשה ממקמים מאחורי הבריסטול ואת הזכוכית המגדלת ממקמים קרוב אלינו.

10. מוודאים כי אור הנורה מצוי באותו גובה של העדשות שממקמים על השולחן או הכיסא.

11. מכבים את האור בחדר או מחשיכים את החדר ומדליקים את הפנס מסתכלים על מקור האור.

רוצים גם לצפות בכוכבים?

קיץ
גבוולתחוצה

קיץ
גבוולתחוצה
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כוכבים במדבר

הידעתם? בנגב נמצא הריכוז הגדול ביותר בארץ 
של אתרים למצפה בכוכבים,  וזאת בשל ריבוי 

הימים הבהירים באזור. 

 הרוצה להחכים
מסע אל עולם מופלא של כוכבים ומזלות - חכמת האסטרולוגיה 

גנוט  ייחודית של הרב הרה"ג מרדכי  בראי היהדות. הדרכה 

בעל לוח "דבר בעיתו" על כוכבים בשמי עירנו.

לאחר מכן - הדרכה בזמן אמת למציאת כוכבים בשבילי הרקיע. 

 שאלות בין החולות
השתתפו בטריוויה מרתקת בנושא הנגב וחולות המדבר. 



את החידה במלואה 
תקבלו בשבוע השלישי

קיץ
גבוולתחוצה

קיץ
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"לולי הלילה – לא היו 
מתגלים הכוכבים" )הרב וולבה(

על רקע חוסר הבהירות של התקופה האחרונה

נגלה כוכבים נוצצים ומאירים

ספרו לנו על עובדה מאירה שנצצה 
לכם בתקופה זו. קניינים שרכשתם, 

מידות שגיליתם, ורווחים שאספתם בדרך.

העובדות המרגשות ביותר 
יזכו את השולחים בפרס מנצנץ. 
 שלחו לפקס עבור חידה אתגרית 1:  077-3181240

moked107@modil.org.il :או למייל 

 או הכניסו לתיבות שבמוקדי הפעילות. 

< מרכז קהילתי ר' יהודה הנשיא 1

< אשכול הפיס, רח' אבני נזר 59

< מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

< מתנ"ס אבי עזרי, רח' אבי-עזרי 1

תחרות נושאת פרסים

אתגר גדול במכתש הקטן
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האומנות שבטעם
סדנת פטיפורים ביתית, מלווה בהדרכה מצולמת שלב אחר שלב, עד לתוצאה המרשימה. 

הערכה כוללת חומרים מיוחדים, הערכה לא כוללת מוצרים ביתיים זמינים.
הערכות הממותגות כוללות בין היתר דף טרנספר אכיל, צמקאו לבן ואביזרי זילוף וקישוט כל המוצרים בהשגחת הבד"ץ העדה החרדית ירושלים

ממתקים חובה
קורס יצירת מתוקים - לילדות בגילאי 

א'-ה': שלגוני קיץ מבצק סוכר תוצרת 

בית כולל: חוברת הדרכה + חומרים, 

לאריזה ואביזרי עיצוב

שוקולדים ממותגים 
קוד: 102  מחיר: 15 ₪

קוד: 106  מחיר: 10 ₪קוד: 105  מחיר: 10 ₪

נשיקות ממותגות
קוד: 103  מחיר: 15 ₪

כוסות שוקולד 
קוד: 104  מחיר: 15 ₪

קישוטי סוכה
נוי סוכה מרהיב עין, בערכות מלוות בהדרכה מפורטת.  

כתפוח בעצי היער   
קוד: 110  מחיר: 20 ₪ 

הנה מה טוב   
קוד: 108 מחיר: 20 ₪ מים בששון   

קוד: 107  מחיר: 20 ₪

עלינו לשבח   
קוד: 109  מחיר: 20 ₪

יצירה חוצה גבולות
סדנאות במגוון תחומים, מבלי לצאת מהבית

סדנאות אומנות מגוונות הן חלק בלתי נפרד מפעילות הקיץ של העירייה. 
כעת, בנסיבות התקופה, החלטנו להנגיש לכם את הסדנאות עד לפתח 

הבית! מגוון רחב וחוצה גבולות מיוחד של סדנאות בתחומים מגוונים ומלאי 
יצירתיות: הכנת פטיפורים, ערכות שתילה, יצירות אומנות מגוונות, תכשיטנות, 
קישוטי סוכה יוקרתיים, הרכבת מודלים, – כל השפע הזה בסבסוד מיוחד של 

העירייה, להנאתכם. הסדנאות כוללות ערכת מוצרים והדרכה מפורטת, כתובה 
או מצולמת. תעסוקה חיובית, חווייתית ומלאת סיפוק. 

המערכת תיפתח להזמנות 
ביום  שני י"ג באב בשעה 20:00  

ותיסגר ביום  שלישי י"ד אב בשעה 18:00
.

מספר הטלפון להזמנות: 08-3012222

שלבי ההזמנה:
• הקישו מספר תעודת זהות של אחד מבני המשפחה.

• הקישו את הקוד המתאים המופיע ליד הסדנא שבחרתם.
• גם אם ניתקה השיחה, המערכת שומרת את ההזמנה במשך שעה.

• התשלום בכרטיס אשראי בלבד. לא ניתן לקבל החזרים. 

• בסיום ההזמנה ישמעו המילים "הזמנתכם נקלטה, קיץ נעים"

הוראות לעידכון פרטים במערכת
• לעידכון כתובת חייגו 08-3012222 שלוחה 2 עד לעת פתיחת המערכת

• תושבים שכתובתם אינה מעודכנת במודיעין עילית. וכן בעלי

דרכונים יש לפנות למוקד 107 עד  מועד פתיחת מערכת ההזמנות.

קבלת הערכות ביום חמישי ט"ז באב  בין השעות 10:00 ל18:00
במבנים הקהילתיים לפי אזורי מגורים

קרית ספר ג. צפונית < אשכול הפיס אבני נזר 59

ק. ספר ג.. דרומית < מרכז פיס מנחת שלמה, רחוב מנחת שלמה 5

אחוזת ברכפלד < מרכז קהילתי יהודה הנשיא 3

שכונות גרין פארק חפציבה- מתנ"ס אבי עזרי רחוב אבי עזרי 1

נאות הפיסגה ושכונות חדשות < מרכז פיס מנחת שלמה, רחוב מנחת שלמה 5

לשמיעת איזור החלוקה שלכם חייגו: 08-3012222 שלוחה 9

בברכת קיץ בריא ונעים!

 להזמנות: 08-3012222  להזמנות: 08-3012222  להזמנות: 08-3012222  להזמנות: 08-3012222  להזמנות: 08-3012222
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עבודת יצירה של נעיצה 
על משטח מוקצף  

קישוט מברשות 
סדנה ייחודית לקישוט מברשות, הערכה כוללת מברשת 

point שיער מתקפלת חומרים וכלים לעיצוב בשיטת

קישוטי סוכה
נוי סוכה מרהיב עין, בערכות מלוות בהדרכה מפורטת.  

כאן בונים לילדים

ובנה ירושלים כולל לדים  
קוד: 111  מחיר: 20 ₪

קול רינה 
קוד: 112  מחיר: 10 ₪

קוד: 118  מחיר: 10 ₪

3 הרגלים   
קוד: 113  מחיר: 10 ₪

קרש חיתוך
קוד: 114 

מחיר: 10 ₪

פלמינגו
קוד: 115 

מחיר: 10 ₪

קוד: 116  מחיר:15 ₪

סדנא ליצירת כלי זכוכית מרהיב 
בקישוט אבני חן - הערכה כולל את 

הכלי האבנים והוראות הכנה.

קוד: 117   מחיר: 20 ₪

קישוט כלי זכוכית 
באבני חן 

קרש חיתוך  

בית חלומות 
בניה וצביעה, גירוד והדבקה 

של רהיטים לבית החלומות 

שלכם. יצירתי ומרהיב עין!

אוויר ואווירה 
סדנה ביתית להכנת מוצגים מבלונים, הערכה כוללת בלונים מיוחדים

אביזרים ומשאבה מיוחדת. 

פרפר 
קוד: 120 מחיר: 10 ₪

קיטי 
קוד: 119 מחיר: 10 ₪

ילד עם פרח 
קוד: 123  מחיר: 10 ₪

פרחים 
קוד: 121  מחיר: 10 ₪

חיפושית 
קוד: 122 מחיר: 10 ₪

אומנות פורצת גבולות

קשת 
מקושטת  

עשי זאת בעצמך 

קשת מעוצבת 

ומרשימה, 

מעשה ידיך.

שחור לבן חגיגי 
קוד: 124 מחיר: 5 ₪

כפתורים 
קוד: 127 מחיר: 5 ₪

צהוב קיצי 
קוד: 125 מחיר: 5 ₪

פנינים ובדי טול 
קוד: 128  מחיר: 5 ₪

ליפוף שחור לבן 
קוד: 126  מחיר: 5 ₪

פנינים וסרטים 
קוד: 129 מחיר: 5 ₪

 להזמנות: 08-3012222  להזמנות: 08-3012222  להזמנות: 08-3012222  להזמנות: 08-3012222  להזמנות: 08-3012222
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סדנאות גינון
סדנאות לשתילה ביתית בהדרכה מפורטת, 

מעטפות  שתילים, ואדמה.

פריט 1: חוברת עם רעיונות מגוונים לשתילה בכלים ביתים 2+ מעטפות עם שתילים הגדלים בקלות / קוד: 130 מחיר: 15 ₪

פריט 2: תוספת שק אדמה 10 ליטר קוד: 131  מחיר: 15 ₪

ביד הצורף 

ניחוח חוצה גבולות 

סדנה ביתית להכנת תכשיטים במגוון מרהיב, מחומרים איכותיים, מלווה בהדרכה מפורטת. 

סדנת סבונים 
סדנא  יצירת מסבון בעזרת כלי 

חיתוך ביתיים, התוצרים מרהיבים:

1. מובייל סבונים ריחני

לארון בגדים 

קוד: 139  מחיר: 15 ₪

הערכה כוללת לוחות סבון גיזרה 

לחיתוך, ואביזירים נלווים 

)חרוזים קישוטים ועוד(

נוף ים
קישוט כלי זכוכית.  

כל ערכה מכילה 

חומרים להכנת 2 

כוסות תוצר הסדנא: 

נרות ים מרהיבים 

צידה לדרך
עיצוב  ואביזרי  לנערות  תיק  תקבלי  בערכה 

לקישוט תיק ייחודי ומרהיב. 

קוד: 140  מחיר: 15 ₪

 להזמנות: 08-3012222  להזמנות: 08-3012222  להזמנות: 08-3012222  להזמנות: 08-3012222  להזמנות: 08-3012222

תליון טיפה כסף קוד: 134  מחיר: 5 ₪תליון ספירלה  קוד: 133  מחיר: 5 ₪עגילים ציפור  קוד: 132  מחיר: 5 ₪
תליון טיפה זהב זהב  קוד: 341  מחיר: 5 ₪

צמיד אבנים  קוד: 135  מחיר: 5 ₪צמיד נעגלים  קוד: 136  מחיר: 5 ₪עגילים פרח  קוד: 135  מחיר: 5 ₪

קוד: 142  מחיר: 20 ₪קוד: 141  מחיר: 20 ₪מחזיק מפתחות  קוד: 138  מחיר: 5 ₪תליון אבנים  קוד: 137  מחיר: 5 ₪מחזיק מפתחות  קוד: 136  מחיר: 5 ₪



קיץ
גבוולתחוצה

קיץ
גבוולתחוצה

2829

סדנת משפחתליון. יצירה 

משפחתית ומתוקה, תעסוקה 

לכל המשפחה.
קוד: 144  מחיר: 10 ₪

לא יוצאים בלי מצלמה
קורס צילום- לכתות ו-ח, אצלך בבית. 

חוברת הדרכה לצילום מקצועי, מצולמת 

ומעוצבת+ משימות לאחר כל שיעור+ 

הגרלה לשולחות תמונה מפותחת

של צילום בהתאם להדרכה.  
nyeda@modil.org.il :למייל

וכן - מסגרת של תמונה למדף. 

בובות כפפה
ערכת תפירה של 5 בובות בערכה

קוד: 142  מחיר: 10 ₪

קוד: 145  מחיר: 15 ₪

הבובה שלי
סדנה מתוקה: נלביש 

בובה קשיחה מקרטון 

בערכת בגדים לגזירה 

ערכת בובה מלטפת
הכנת בובה מלטפת, מגוון של 6 בובות

הכל נשאר במשפחה 

סדנת בועות סבון
סדנא ליצירות על ידי בועות 

סבון. הערכה כולל 
מיכל בועות סבון, 

2 כלים לפעילות בבועות, 
והדרכה כתובה.

קוד: 146  מחיר: 10 ₪

 להזמנות: 08-3012222  להזמנות: 08-3012222  להזמנות: 08-3012222  להזמנות: 08-3012222  להזמנות: 08-3012222

קוד: 142  מחיר: 20 ₪

כבשה. קוד: 48  מחיר: 10 ₪  פוני. קוד: 47  מחיר: 10 ₪ 

ינשוף1. קוד: 46  מחיר: 10 ₪ פינגווין 2. קוד: 45  מחיר: 10 ₪ פינגווין. קוד: 44  מחיר: 10 ₪ פלמינגו. קוד: 43  מחיר: 10 ₪ 

ינשוף2. קוד: 49  מחיר: 10 ₪ 
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בכחומר ביד היוצר
סדנה ביתית מרתקת ומפתיעה ניסויים מרתקים בחומרים שונים, 

נפלאות הבריאה אצלכם בבית. הערכה כוללת חומרים והדרכה 

מפורטת. נסו ותהנו.

צמידי שמש
הצמידים ישנו צבע כשיחשפו לאור 

השמש. פלא של ממש!

קוד: 147  מחיר: 10 ₪

סדנה ממגנטת

ערכת ניסוי מרתקת 

במגנטים. 
קוד: 150  מחיר: 10 ₪

אבקת הפתעות

5 ניסויים מפתיעים ומרתקים עם 

אבקת ג’ל ואבקת שלג בערכה אחת. 

קוד: 148  מחיר: 10 ₪

 להזמנות: 08-3012222  להזמנות: 08-3012222  להזמנות: 08-3012222  להזמנות: 08-3012222  להזמנות: 08-3012222

תליון מודד קרינה
קוד: 149  מחיר: 10 ₪

בהתאם להנחיות ה'תו הסגול' 
ובהמשך להודעת עירית אשדוד 

על אכיפת ההנחיות
לא תתאפשר כניסה לחוף 

ליותר מ-900 אנשים בכל זמן נתון.
יש לקחת בחשבון לפני היציאה לים, 
כי ייתכן ולא תתאפשר כניסה לחוף. 

מתקני משחק בפארקים
ע"פ הנחוית ה'תו הסגול' השימוש 

במתקני משחק אסור.
מתקני המשחק בפארקים וכו' יהיו מגודרים 

ותבוצע אכיפה ע"י הרשויות.

הודעה חשובה 
נסיעה לחוף הים
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עשרות סיפורים מרתקים התקבלו לתחרות אגדה של עיר
הקשבנו להקלטות, תמללנו, קראנו את הסיפורים שנשלחו בכתב...

והנה אנו מתקדמים!
צוות סופרים בחר  שלושה פרקים נבחרים– לעלות לשלב הבא.

מוזמנים לקרוא, ליהנות, ולהחליט על פרק ההמשך המוצלח ביותר

את הבחירה שלכם הקישו בקו התחרות - 089141273
הפרק שיקבל את הניקוד הגבוה ביותר – ייבחר לפרק ההמשך ויזכה בפרס.

הודעה תשלח לזוכים.

אגדה של עיר
תחרות הסיפורים
של מודיעין עילית
עולה שלב

היכונו לשלב הבא
כתיבת פרק שלישי ואחרון!!!  פרטים יבואו...

החלונות במשרדו העמוס של עורך הדין אור מזרחי היו מחופים בווילונות כבדים. 
שילחה  רות  הכי.  בלאוו  במקום  ששררה  הכבדה  לאווירה  מועקה  שהוסיף  מה 
מבט חטוף אל פיסת שמיים שנחשפה מבעד לאחד החלונות. "כבר לילה!" נפלטה 

מפיה קריאת בהלה. כמה שעות הם יושבים פה?
עיניו. מזרחי, עורך  בזוויות  עייפות חרצו סימנים  אביה מחה את מצחו. אותות 
כשהוא  המחשב,  צג  על  לפניו  שגלל  במסמכים  התעמק  המראה,  הדור  הדין 

משאיר אותם עם עצמם למשך דקות ארוכות. 
"אני יודע שקשה לך", לחש אביה לעברה. היא הנידה בראשה, כשהיא נושכת את 

שפתה התחתונה. 
צריכה להקדיש מזמנך",  נוחות שאת  והלא  לא מתכוון לשעות הארוכות  "ואני 
לנו  מתאים  לא  לי.  גם  וקשה  לך,  קשה  הסיטואציה  "כל  חרישי.  בקול  הוסיף 

להילחם על רכוש שלכאורה לא מגיע לנו".
"זה מעמיד את כל מה שעשיתי למען אווה באור לא מחמיא", אמרה בקול רועד. 
שהתאמצה  הרגשות  את  משקפת  עינה,  מתוך  בצבצה  שקופה  מים  טיפת 

להחביא.
"אני יודע", השיב אביה בקול מלטף. "הלוואי שלא היינו מזדקקים לכל זה, אבל ד' 

רוצה אחרת".
הדמעה  את  קינחה  היא  אותם".  עניינה  לא  היא  אליה.  באו  לא  פעם  אף  "הם 
הבודדת, מתאמצת נואשות לשמור על קור רוחה. "היא כמעט לא דיברה עליהם, 
כל כך פגועה הייתה. רק פעמיים או שלוש לכל היותר ביקשה ממני להתקשר 
אליהם בשבילה. תמיד היו עסוקים, והגיבו בקוצר רוח, כאילו הייתי ילדה טרדנית 

ומשועממת".
"ראינו כבר באיזה סוג אנשים מדובר", נאנח ראש הישיבה. "אנשי עסקים שמלבד 

הדולר הבא הנכנס לכיסם, אין הרבה דברים שמעניינים אותם".
"זה פוגע בי כשהם מציירים אותי כרודפת בצע". היא בלעה את רוקה. "פתאום 
הפכתי לאדם שסימן אותה כמטרה. במשך שנים. אני לא יודעת למה אני שמה 

לב בכלל למה שהם אומרים, אבל זה מכאיב לי".
הם  "אבל הטענות שלהם  אביה.  נענה  בשבילנו",  אנשים משמעותיים  לא  "הם 
בגדר חילול הקודש. טרחת והגעת אליה בעקביות ובהתמדה. עשית את זה מתוך 

אהבה וחמלה. לא ציפית להכרה ולא לתגמול".
הזה.  בבניין  להשתמש  שלם  חודש  במשך  אותי  לשכנע  צריכה  הייתה  "היא 
היא מצטדקת.  מי  בפני  ידעה  לא  רות  על הרעיון".  רציתי לשמוע  לא  בתחילה 
אביה הרי איתה יחד באותו צד של המתרס. אין זאת אלא שהיא כה פגועה, עד 

כי משהו בתוכה מבקש ניחומים ופיוס, ולא משנה ממי. 
"כשהתחלת לבקר אותה בקביעות, לא ידעת בכלל שיש לה רכוש כלשהו. אני 
זוכר איך הגעת לישיבה  יום אחד וסיפרת לי בהפתעה גמורה, ובצחוק משתומם, 
שלאווה יש בניין בבעלותה. זה נשמע לא אמיתי. ממתי קשישה גלמודה בבית 
היינו בטוחים שהיא מבולבלת. לא התייחסנו לדיבורים  בנין?  אבות היא בעלת 

שלה ברצינות".
"וכמה שהיא נפגעה מאיתנו!" קולה של רות התייצב. השיחה על אווה הביאה 
לא  המופלג  גילה  למרות  אומרת.  היא  מה  ידעה  אווה  מבטחים.  למקום  אותה 
הייתה מעולם מטושטשת. היא ידעה איך לפעול, והכינה את הקרקע לתביעה 

המשפטית, כשהיא עצמה לא חלמה לאן עומדים העניינים להתגלגל.
"ובכן". קול הבס של מזרחי קטע את שיחתם המהוסה. "הבה נעמיד דברים על 
דיוקם: יש לכם צוואה חתומה כדת וכדין. יש לכם עדויות מהימנות על טיב הקשר 
שהיה בינך לבין המנוחה. ובראיות האלה אני לא מוצא שום פגם. אבל, וחשוב 
ניצבים קרובי משפחה מדרגה ראשונה,  הזה. מולנו  להיות מודעים לאבל  מאד 
שהם באופן טבעי אמורים להיות היורשים. הם משתמשים עכשיו בכל הסיפורים 
להם,  לא  ירושות  לעצמן  לנכס  מטרתם  שכל  זרים  מטפלים  על  המסתובבים 
קשוחים  עסקים  באנשי  מדובר  חזקים.  אנשים  שהם  בחשבון  שנביא  וחשוב 
שרגילים להשיג את שלהם, וכל האמצעים כשרים בעיניהם לשם כך. הם מכירים 
את כל הטריקים, ויש להם קשרים במקומות הנכונים. מי שהכי מדאיגה  אותי זו 
עולה,  כוכב  היא  ותיקה בתחום, אבל  לא  אומנם  היא  הדין שהם שכרו.  עורכת 
ושמה הולך לפניה. בשנתיים האחרונות היא הצליחה להשיג למרשיה הישגים 
שמעתם  יהודאית.  לתהילה  מתכוון  אני  עליהם.  מדברים  שכולם  מרשימים 

עליה?"
הרב קאופמן נענע בראשו. מה לו ולעורכי דין? למרות גילו וניסיונו הרב בראשות 
הישיבה שלו, לא הזדקק עד היום לשירותים מיוחדים של עורכי דין, ובוודאי שלא 
לשונה.  על  אותו  מגלגלת  השם,  על  חזרה  רות  אבל  הראשונה.  מהמדרגה  אלו 
"תהילה יהודאית? מעניין. השם מוכר לי מאי שם, אבל מעולם לא היה לי קשר 

עם עורכת דין כלשהי. כך שאני כנראה מחליפה אותה עם מישהי אחרת".
"טוב", הצטחק מזרחי. "אחרי שתפגשו אותה בבית המשפט, לא תחליפו אותה 
את  שמקדמת  עצמתית,  אישה  היא  יהודאית  גברת  אחרת.  אחת  אף  עם 
האינטרסים שלה באסרטיביות ראויה לציון. אני לא הכי נלהב להיות יריב שלה, 
נצליח  מיוחד עבורי. אם  אך מצד שני היא תהפוך את המשפט שלכם לאתגר 
במשפט, שמי ייזכר כעורך דין שהתמודד נגד יהודאית בהצלחה. זו תהיה תוספת 

נכבדה למדי למוניטין שלי".
רות לא אהבה את הצורה בה ניסה מזרחי לעודד את עצמו ואותם. הצדק איתם, 
זה הכל, וזה מה שאמור לעמוד מול עיניו של עורך הדין. בלי קשר לעורכת הדין 
ששכר הצד התובע. אבל הוא היה איש המקצוע שנתן את ההוראות, והיא הייתה 

סתם אישה פשוטה, שיוצאת למאבק שאיננו מתאים לאופיה ולהליכותיה.
"ובכן", הכריז מזרחי בטון מסכם, "אני חושב שעברנו על כל הנקודות החשובות. 
וגם  הכנתי אתכם ככל האפשר. אתם מודעים לנקודות החזקות בהגנה שלכם, 
בכל  ומצוידים  רעננים  תבואו  המשפט.  בבית  מחר  נתראה  החולשה.  לנקודות 

כוחות הנפש שעומדים לרשותכם. תזדקקו להם".
הרב קאופמן נשך את שפתיו. הם קמו ממקומותיהם. מזרחי הושיט לו יד, והוא 
לחץ אותה בדממה. "ד' יעזור לנו", אמר לבסוף. "אנחנו עושים רק את ההשתדלות 

שאנחנו צריכים לעשות".
"תעשו קצת יותר", ניסה עורך הדין להתבדח. הוא לא הבין שזו לא בדיחה.

***
הרוח העבירה צמרמורת בגופה של רות. "קר לי..." מלמלה.

"לא כל כך קר", מחתה שושי אחותה. "החורף עוד רחוק מכאן. את פשוט רועדת 
מפחד, לא מקור".

בניין בית המשפט ניצב לפניהם מעבר לכביש. בניין ישן ומשמים. משהו במראה 
ושוב.  שוב  אותה  לעודד  אחותה  ניסתה  רות",  איתך,  "הצדק  עליה.  איים  שלו 
היא  מה  אווה,  בשביל  היית  מה  תזכרי  הזו.  הפשוטה  העובדה  את  רק  "תזכרי 
הרגישה אליך, ומה היא נתנה לך באופן החוקי ביותר. אל תשימי לב לכל הדברים 

האחרים".
"ואם לא אשים לב אליהם?" השיבה לה רות באירוניה. "הם ייעלמו? סיפרתי לך 
מה אמר לנו מזרחי אתמול. עומדים מולנו אנשים חזקים, שלא מתכוננים לוותר. 
לא תמיד הצודק מנצח לצערנו. אני חוששת ממה שהם מסוגלים לעשות כדי 

להעמיד אותי כנוכלת".
"אבל את לא נוכלת!"

רות התנשפה. "את זה אנחנו יודעים, אבל השופטים? יתרשמו ממה שיעלה שם 
על הדוכן לפניהם. ולכי תדעי מה הם מכינים לי... אני לא בטוחה שיש לי את הכוח 
בפעמים  זה  לראות את  נוכחתי  בלשון המעטה.  נחמדים  לא  הם  מולם.  לעמוד 

הספורות שדיברתי איתם בשביל אווה".
שושי לחצה את ידה בשתיקה. יש פעמים שאתה קולט שמילות ההרגעה שלך 
שושי  בעמדתה.  מתחפרת  והיא  הדאגה,  את  לסלק  מנסה  אתה  מרגיעות.  לא 
הביטה באחותה במבט משתתף. אני איתך, אמרה ללא קול, וזה מה שרות הייתה 

צריכה ממנה.
הם נכנסו לאולם ההמתנה. מזרחי סידר את כל המסמכים שהיה צריך לחתום 

עליהם, והם ניסו להתרווח על הכיסאות, מתכוננים שיזמנו אותם פנימה.
רות זיהתה את שלושת בניה של אווה בצד השני של המסדרון. הביטחון שהם 
שוחחה  קומה  גבוהת  אישה  ברגליה.  רעד  העביר  אופן  ובכל  צפוי,  היה  שידרו 
אודותיה  דיבר  שמזרחי  הנודעת  הדין  עורכת  שזו  הניחה  רות  בערנות.  איתם 

בהערכה רבה.
"תשתי משהו?" שאלה שושי. "אני יורדת לקפיטריה. יש שם גם מכונה לשתיה 

חמה. זה יחמם אותך קצת. רוצה קפה?"
"תודה. אולי אחר כך. כרגע אני לא מסוגלת להכניס טיפה לפה".

עיניה לא משו מדמותה של עורכת הדין. רות לא ידעה מדוע, אבל דבר מה ריתק 
אותה אל האישה, שעדיין לא הצליחה לראות בצורה מלאה. הנה, סוף סוף היא 
הסתובבה, ואפשר היה לראות את פניה. משהו היכה בה. הפנים האלו! ריבונו של 

עולם. זו תהילה. תהילה יבור! איך לא קישרה בין השמות?
לרגע הסתחרר הכל סביבה. היא נטתה הצידה בצורה מסוכנת. "מה קורה לך?" 
שמעה את קולו של אביה מבעד לערפל. רות נאחזה בשושי שישבה על ידה. "מה 
לא  שמשהו  ראיתי  הבוקר  על  טוב?  מרגישה  לא  "את  שושי.  הזדעקה  איתך?" 
בסדר איתך. את מגזימה, רות. את לוקחת את זה קשה מדי. אבא, המשפט הזה 

לא טוב לה. תראה אותה!"
ייצבה את עצמה,  גמור". היא  "אני בסדר  רות בקול חלוש.  "אני בסדר", מחתה 

ולקחה נשימה עמוקה. "פשוט זיהיתי שם מישהי. אני קצת בשוק, זה הכל".
"זיהית מישהי?" תהתה שושי. גם אביה בחן אותה בחשש.

"עורכת הדין שלהם. תארו לכם שאני מכירה אותה".
שושי שרבבה את צווארה לכיוון המסדרון. "את מכירה אותה?"

שמעתי  לא  כבר  אבל  שנים.  לפני  אותה  הכרתי  "כן.  להתעשת.  התאמצה  רות 
עליה עשר שנים לפחות. מי היה מאמין שאפגוש אותה בדיוק כאן, ובסיטואציה 

הזו. זה נראה לי חלום..."
אביה ידע לשאול את השאלה הנכונה. "זה לטובתנו, רות, או לרעתנו?"

הללו  הישנים  הרגשות  איך  והרגישה  האישה,  לעבר  נוסף  מבט  העיפה  היא 
מציפים אותה באחת. תהילה בצד השני של המתרס. זה טוב, או זה רע? היא לא 

ידעה.
לדבר  באה  שהיא  לי  "נראה  בהתרגשות.  שושי  דיווחה  אלינו",  מתקרבת  "היא 

איתנו".
רות עצרה את נשימתה. היא לא מסוגלת לפגוש את תהילה ללא הכנה נפשית. 
לפצצה  מודעת  לא  עדיין  שהיא  היה  נראה  התקרבה.  תהילה  מסוגלת.  לא 

המתקתקת.

פרק 1 // א. טוקר
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דעת סופרים: כתיבה ברמה גבוהה. תיאור יפה של מהלך         
המשפט. תיאור של דילמות מוסריות. עבודה מושקעת.

היא זיהתה את רות מיד.  
עם  שנוספו  מעטים  קמטים  למעט  כשהיתה.  בדיוק  נשארה  רות 

הזמן לפניה העדינות.  
"שלום וברכה" קולה של תהילה רעד רק מעט. "אני מבינה שאתם 

ה.." והשתתקה. 
שלחה  היא  מדודים.  בצעדים  המשפט  בית  לאולם  נכנס  השופט 
דוכן  לעבר  צעדיה  את  והחישה  רות  של  לכיוונה  אחרון  מבט 
ממלמלים  האולם.  לקדמת  התקדמו  והוריה  רות  גם  המשפטים. 

פרקי תהילים להצלחת המשפט.
ברות  לתמוך  לה  היה  קשה  באיטיות.  אחריהם  השתרכה  שושי 
בשעה שהיא עצמה כל כך מבולבלת. "עורך דין תהילה יהודאית" 
רוקה  את  בולעת  נעמדה.  תהילה  השופט.  של  הבס  קולו  נשמע 
במהירות. היא לא תיתן לרגשות הישנים להציף אותה עכשיו, זה לא 

הזמן!
היא הזדקפה, ומיד החלה לנאום בקולה החד והעוצמתי. תוך שהיא 

מעבירה מבט על כל הנוכחים.
בתנאים  כי  ספק  מכל  למעלה  המוכיחות  ידיעות  מספר  "בידי 
הנוכחיים אווה בצוואה שלה רשמה כי במטרה לקבל אפוטרופסיות 
על הבניינים ac 28 בתל אביב" תהילה נשמה נשימה עמוקה. ומיד 
המשיכה "יש לי כאן את עדותו האישית של הפרופסור האישי של 

אווה שבה נידונה הצוואה"
היא סיימה את הנאום והתישבה בכבדות במקומה בשעה שהכריז 
השופט "פרופסור עופר * עד מספר 1 "קולות התרוצצו בתוכה 'את 

לא יכולה להפליל את רות!'. 'אבל התחייבתי לבניה של אווה!'
ניסתה  די! תהילה  לי!!'  'אסור  דין צריכה להיות אמיתית!'  'עורכת 
בכוח להשתיק את הקולות. היא חייבת להיות מרוכזת בזמן דברי 
בתאריך  בי  דיווח  קומה  ונמוך  קירח  אדם  הפרופסור.  הפרופסור. 
בליווי  אצלו  ביקרה  המבוגרת  הקשישה  בקיץ.   .08/11/2019
רציניות,  חבלות  התגלו  בגופה  מקומות  ובמס'  רות.  המתנדבת 
המתנדבת טענה שהחבלות קרו בעקבות נפילה. "אך, חבלות כאלו" 
אמר הפרופסור. בטון דיבורו הברור. "בד"כ אינן תוצאה של נפילה 
בלבד. אני משער שיש כאן משהו עמוק יותר" רות זעה על מקומה 
באי נוחות. כל כך הרבה זמן היא הקדישה לאווה. קשה לה לראות 
ללא  בה  והכתה  בקשישה  שהתעללה  עליה  החושב  מישהו  שיש 

רחמים, בשביל כסף?!
"עורך דין תהילה יהודאית, יש לך מה להוסיף על עדות זו?" השופט 
סימן לפרופסור להתיישב. והפנה מבטו לכיוון עורכת הדין. יש לה 
של  ליבו  תשומת  את  להפנות  יכולה  היא  והרבה.  להוסיף,  מה 
השופט לתאריך שבו נחתמה הצוואה- שתואם לתאריך בו ביקרה 
יכולה גם לומר שרות הואילה  רות עם אווה אצל הפרופסור. היא 
שהיה  לחשוב  מקום  ויש  תשלום.  ללא  הקשישה  אצל  להתנדב 
בדעתה של רות לקבל את שכרה לאחר מות הקשישה. "נראה לי 
שהכל נאמר" בחרה לומר בסוף, בקול חלוש היא אמרה זאת. תגובה 

כזאת לא התאימה לעורכת הדין- תהילה יהודעית.
השופט המשיך כרגיל. אך היה ניתן לזהות על פניו הבעת פליאה. 
הוא סימן לעורך הדין מזרחי שנע על מקומו באי נוחות. להיעמד. 
"אני מעוניין לשוחח עם הפרופסור כדי לאמת עדות זו. ולהגיע לצווי 
בית המשפט" אמר. "בשמחה" אמר הרופא בחיוך. לדעתה של רות 
היה זה חיוך עקום מדי. היתה הפסקה קלה. בנה הבכור של אווה 
שהחלונות  בכך  להתחשב  בלי  סיגריה  ועישן  בעצבנות  הסתובב 
סגורים ובכך שהוא לא היחיד ששוהה באולם. שושי מיהרה להביא 
כמו  שנשמע  משהו  מלמלה  רות  קרים.  מים  כוסות  ואביה  לרות 
של  לכיוונה  והתקדמה  בשלמותה  הכוס  את  הניחה  אך  תודה. 

תהילה. משאירה מאחוריה את אביה ואחותה תוהים.

"אסור לך" רות נעמדה לפני תהילה וחסמה את דרכה. אך תהילה 
התעלמה כליל והמשיכה בדרכה.

רות המומה נשארה על מקומה שהמחשבות מתחילות לרוץ מולה 
נראה  היה  זה  למה  אבל  כועסת...  כך  כל  היא  במהירות מסחררת. 

בשעת המשפט כי היא מנסה להוריד מהאשמה עלי? היא יצאה
לחצר. צריכה קצת שקט לסדר את מחשבותיה.

"הו. קיוויתי שתהי חכמה ותצאי אחרי לחצר" קיבלה אותה תהילה 
השטויות  זה  מה  הרבה.  השתנית  "לא  צחקקה.  רות  נבוך.  בחיוך 

האלה. למה לא לדבר כמו בני אדם רגל על רגל בכיסאות האולם
על כוס קפה ועוגה?!"

"רואים שאת לא מבינה בחוק" ענתה תהילה. "את יכולה לשער מה 
יקרה אם יגלו שאני מכירה אותך?

אנחנו עומדות משני צידי המתרס. אני נגדך. נעים מאד!!" תהילה 
גיחכה מעט. "אבל יהיה בסדר"

לעצמן  נותנות  לא  הקרוב.  בספסל  התיישבו  הן  להרגיע.  ניסתה 
רות  התרצנה  בסדר"  לא  ממש  "זה  והאויר.  היפה  מהנוף  להנות 
"תהילה. זה לא מצחיק. אסור לך לעשות את זה!" "וואו. לא הכרתי 
אותך כל כך נחרצת" תהילה צחקקה קלות. המעמד הזה לא נעם לה 

כלל. רות התעלמה מהעקיצה.
"תהילה. את מבינה בחוק ואני מבינה בהלכה. לשתינו ברור כשמש 
שאין לקחת עורכת דין שאת נגועה לאחד הצדדים!" רות השתתקה. 

"רות" תהילה עצמה את עיניה לרגע. מנסה להיזכר בעבר.
"מריבתנו לפני כעשר שנים לא השאירה לי טעם טוב במיוחד. אני 
היא  במשפט".  עליך  להגן  ענין  שום  לי  ואין  עדיין,  עלייך  כועסת 

דיברה ישירות וגלוי לעיניה של רות.
שולחן  ליד  שעמדת  שעה,  רבע  לפני  כך  נשמע  היה  לא  "זה 
תהילה  ישירה.  כן  גם  להיות  לעצמה  הרשתה  רות  המשפטים" 
את  "רות.  קלה.  מצוקה  שידרו  הן  רות.  של  עיניה  לתוך  הסתכלה 
זוכרת למה נפרדנו?" לחשה. "איך אפשר לשכוח?" "כל כך כעסתי 
עלייך בשעתו. כעסתי. אבל הערכתי. ידעתי שגם לך קשה הפרידה 
היא  יתברך"  לרצונו  רצונך  בין  נקרעת  באמת.  בחרת  זאת  ובכל 
הביטה כלפי מעלה. "ובחרת בו" תהילה התנשמה בכבדות. ניכר היה 

שהיא לא רגילה לדבר בפתיחות שכזו.
למה  המרגש  הנאום  בין  הקשר  מה  "אבל  רות.  אמרה  "תודה" 
שדיברנו קודם? תהילה, את לא תצליחי להתחמק על ידי התחנפות 
זו או אחרת" רות נשארה אדישה. "פשוט ברור לי למעלה מכל ספק 
יהיה מסוגל  לא  בדבר.  הכרוך  למרות הקושי  שמי שבחרה באמת 
חיכתה  לא  תהילה  ישע"  חסרת  זקנה  בכוח  ולהחתים  לפשוע 
לך  ברור  כך  כל  "אם  צודקת.  שהיא  ברור  לה  היה  מרות.  לאישור 
של  בניה  של  הדין  עורכת  להיות  אפשרות  לך  אין  איתי.  שהצדק 

אווה!"
"מה אני אעשה?" תהילה תופפה קלות ברגלה. היא היתה לחוצה. 

"לעזוב את התיק- מאוחר מדי.
היא  שלי!"  השם  את  יהרסו  לשלם-  שאאלץ  הפיצויים  ובנוסף 
נאנקה. "אם הציבור ישמע סיפור כזה. על עורכת דין שנטשה את 

התיק באמצע משפט. לא תישאר לי עבודה!"
האפשרות  לומר.  מה  לה  היה  לא  שפשוט.  משום  הגיבה.  לא  רות 
יבטל את התביעה עוד היום.  היחידה היא- שאחד משני הצדדים 
רות הבינה שבניה של אווה אינם בכיוון הדרמטי של ביצוע דבר כזה.

היא- שהבניין  כזה  דבר  והמשמעות של  אותו.  זאת שתעשה  היא 
שמגיע לה באמת. והרווחים שלו – שלשני הצדדים ברור מי זקוק 
להם יותר... יצטרכו להישאר בידיים של אותם אנשים שלא זכרו את 
לאחר  רק  בה  ונזכרו  כך.  כל  להם  זקוקה  שהיתה  בתקופה  אימם 

מותה... אבל היא תוותר על הכל, למען תהילה!
אחרי  שהיא  בטוחה  הספסל.  מן  רות  קמה  זו.  נחושה  ובהחלטה 
ההחלטה הקשה ביותר. לא מודעת למהמורות הרבות שמחכות להן 

בסיבוב...

פרקי המשך – סיפור בהמשכים לבנות

דעת סופרים: הבעה מעולה של רגשות וכתיבה מצויינת. סיום    
                               בנקודת שיא.

רות שיחזרה במוחה את זיכרונות העבר:  

תהילה הילדה השקטה ביותר בכיתה. תמיד היתה בשוליים, בצד. 
טוב   היה  מצבה  אך  ביותר.  המרכזית  הילדה  היתה  לא  רות.  והיא, 
לא  תהילה  אך  החברתי.  למעגל  תהילה  את  לקרב  ניסתה  ותמיד 

רצתה לשמוע. רק שתקה וחייכה את חיוכה העצוב.        

שאר  את  להמשיך  הצליחה  לא  היא   - אך  ניסתה.  ושוב  שוב 
הזיכרונות. שהביאו אותה לעולם אחר... 

וכשראתה את פרצופה הנדהם של תהילה. הרהרה שוב 'הבת הזו. 
דווקא היא נהייתה העורכת דין המפורסמת ביותר. אם מישהו היה 
עליו.  מלגלגת  היתה  היא  היסודי-  הספר  בבית  זה  את  לה  אומר 
ועכשיו היא רואה את זה בכזה מוחשיות. ומי יודע? אולי היא אפילו 
תיטור לי שנאה על כל השנים האלה שניסתה לקרב אותה למרות 
חזרה  שלא  תהילה  על  הצטערה  גם  היא  רצונה'  זה  היה  שלא 

בתשובה כמותה . 

עורכת  קורה-  שזה  מאמינה  לא  היא  לא.  אבל  לרעוד.  החלה  רות 
הדין הקשוחה ביותר במחוז ניגשת אליה ומתקרבת אליה. ומחבקת 
אותה חיבוק אוהב. זו היא? או שהיא החליפה באישה אחרת?! כן. זו 
היא. בטוח! היא הביטה על שושי. פניה הביעו סימן שאלה גדול. ואז 

התחילה תהילה בסיפורה: 

"זה היה בסוף כיתה ח'. כולן כתבו אחת לשניה בספר הזיכרונות. אני. 
לא קניתי ספר זיכרונות. ידעתי שאף אחת לא תכתוב לי. ואז את 
הגעת וביקשת לכתוב בספר הזיכרונות שלי. עניתי לך שלא קניתי 
אבל אני יכולה להביא לך פנקס שתכתבי שם. למחרת הבאתי. לא 
רציתי לאכזב אותך. וכתבת לי. לא הסתכלתי אפילו מה. רק לקחתי 

את הפנקס בשתיקה.  

נגמרו הלימודים. כבר כמעט התחילה שנת הלימודים החדשה. ואז 
זוכרת  אני  בו-  כתוב  היה  .וכך  בו  והצצתי  השכוח  בפנקס  נזכרתי 
אותו מילה במילה! התרגשה תהילה. ורות ראתה שעיניה מבריקות. 
תהילה הקריאה מזיכרונה: "תהילה האהובה. תדעי שאני מצטערת 
שלא התקבלנו לאותו תיכון. אולי את לא יודעת. אבל תמיד שאבתי 
ולא  ואני מבקשת לזכותך.  ממך חוזק. ולמדתי ממך הרבה דברים. 
מאד  חסרה  לי  תהי  את  לי.  שהקנית  טובים  דברים  הרבה  סתם... 

בתיכון ואני אתגעגע אליך. מקווה שתצליחי בתיכון החדש. רות" 

נקודות  "בסוף קריאת המכתב  "מה אני אגיד לך?" אומרת תהילה 
שקופות עיטרו אותו. המכתב שלך עשה לי משהו בלב. והצצתי בו 
פנקס  שלפה  והיא  בתיקי"  אותו  שומרת  ואני  קרובות.  לעיתים 
מקומט ופתחה בעמוד הראשון. רות גילתה שם את כתב היד שלה. 
וגם הרבה כתמים שקופים שהרטיבו את הדף. רות מיששה אותו 
לבת  שם  והפכתי  בסמינר  "הייתי  המשיכה:  ותהילה  אמון.  באי 
הדומיננטית ביותר בכיתה. המשכתי במסלול משפטים וכך הגעתי 
"איני  מבולבלת  ונראתה  שתקה  היא  מכן  לאחר  בזכותך!"  לכאן. 
שני-  ומצד  נגדך  להעיד  מסוגלת  איני  עכשיו.  אעשה  מה  יודעת 
נשכרתי ע"י האנשים האלה- הצביעה תהילה על אחייה של אווה... 

דעת סופרים: כתיבה חלקה ותקינה. נגיעות של יצירתיות.
                               סיום מגרה.

בבת אחת היא חזרה לאותם ימים רחוקים. אף אחד לא הבין את 
החברות המוזרה הזאת. זה התחיל ביום אחד שירדה כהרגלה עם 
הספסל  על  שיושבת  גילה  כבת  ילדה  אותה.  וראתה  לגינה  אחיה 
ונראית כמתבוננת מן הצד.  היא ניגשה אליה אז. והתחילה לשאול 
אותה איך קוראים לה מאיפה היא הגיעה. ושאלות דומות שנועדו 
לדובב. אך היא לא ענתה כלל. נראה היה שהיא אינה יודעת לדבר. 
אולם, לאחר שתיקה ארוכה לפתע היא פתחה את פיה. "מה לדעתך 
ילדים אוהבים יותר? קרוסלה או נדנדה?" זו היתה שאלה מקורית 
ביותר. שהיא מעולם לא חשבה עליה. עד מהרה היא נסחפה עם 
השיחות  אופי  היה  זה  עמדה.  וגיבשה  שיחתה  בת  של  הטענות 
עדינה  ברוח  לפעמים  ומשונים.  שונים  ודיונים  וויכוחים  ביניהן. 
החלפת  לא  פעם  אף  אבל  אחרים.  מעניינים  בנושאים  ולעיתים 

חוויות או רגשות כלשהם.  

וסיפרה לאמה על הילדה שהיתה  יום שהיא חזרה הביתה  באותו 
בגינה. אמרה לה אמה שאכן הגיעה משפחה חדשה לשכונה. עולים 
מרוסיה. משפחה טובה ואת יכולה בהחלט להתחבר עם ביתם. היא 
לא היתה בטוחה שהיא רוצה. אבל מכאן זה היה לעובדה. בכל יום 
שהיא ירדה עם אחיה לגינה היא נגשה לספסל שבו ההיא ישבה והן 
. היא אף  בזו  זו  ישיר. בלי התעניינות  זה היה  התחילו לדון. תמיד 
באחת  לה  שקוראים  לה  התברר  כך  תהילה-  אם  ידעה  לא  פעם 
הפעמים הבודדות בהם אמא שלה יצאה מהבית וקראה לה. חושבת 
לא  היא  אם  כי  כך.  לזה  לקרוא  אפשר  אם  הזאת,  החברות  על 
התיישבה ליד תהילה. תהילה לא עברה לשבת לידה. אבל פעמים 

רבות היא זו שהציעה רעיונות לנושאים לדיון. בקיצור- מוזר! 

ויום אחד המוזר הזה נגמר. המשפחה פשוט נעלמה. ויותר היא לא 
ראתה אותה בגינה.  

ופתאום. לפגוש אותה כאן. 

זה לטובתם או לרעתם? איך היא תדע? היא יכולה לשער שהכוח 
גם  להוציא  יכול  מונוטונית  בסבלנות  דברים  לנתח  תהילה  של 

שופטים משלוותם ולהחליט החלטה פזיזה שתהילה הצודקת. 

זוכרת  היא  פעם?  ביניהן  שהיה  המוזר  לקשר  תתייחס  היא  האם 
מהתגובות  דבר  עשתה  לא  והיא  מולה.  פה  תהילה  זהו.  בכלל? 
הצפויות. לא הסתכלה עליה שניות ארוכות. לא התעלמה. וגם לא 

דיברה איתה בענייני המשפט הקרב. 

היא הסתכלה עליה שניה אחת והחלה ללכת לכיוון המעלית. כעבור 
שניות בודדות נראתה דמותה צועדת במהירות. מתרחקת בהמשך 
ונבלעת בבניין מרוחק. לא מתייחסת לצפירותיו של נהגה  הרחוב. 

האישי שלא הבין מה קורה לגברת. באותו הרגע....

2

פרקי המשך – סיפור בהמשכים לבנות

3

פרקי המשך – סיפור בהמשכים לבנות



קיץ
גבוולתחוצה

קיץ
גבוולתחוצה

3637

ירושלים 
קיץ תש"פ

היום הגורלי

מחשבותיו סערו. אם אכן יהיה שם את מה שהוא חושב שיש שם, חסל 
רמת  פי  על  גם  החיים  לכל  מסודרים  יהיו  ומשפחתו  הוא  עניות.  סדר 

המושגים של אילי הון.
של  הספרים  באוצר  שמצא  עתיק  ספר  באיזה  התחיל  שהכל  ולחשוב 

הישיבה שלו!
מתוך סקרנות הוא שלף אז את הספר ממדף מאובק וכפוף קמעא. תוך כדי 
עלעול בספר הוא שם לב שהכריכה נפוחה מעט. מבט בצידה הפנימי של 
ושלף  הכניס את אצבעו  הוא  אורכה.  לכל  הכריכה חשף סדק שהתמשך 

משם פתק מגולגל.
הטקסט שם היה קצר, לא מצטעצע ומהמם בתוכנו:

אוצרות  את  הצוררים  מפני  החבאתי  מירושלים  אברהם  בן  מנחם  "אני 
משפחתנו: זהב, כסף ותכשיטים – בתוך שלושה ארגזים גדולים. אני מאמין 

שהקב"ה יגלגל את הפתק הזה לידיו של האדם הראוי לקבלם".
המשך הפתק כלל תיאור של מקום ההטמנה.

במפות  קדחתני  חיטוט  של  שעות  עשרות  במקום.  היה  לא  הוא  מאז 
עתיקות של ירושלים עברו עליו, כאשר הוא רדוף מהחשש המעיק שמא 

הכל לשווא והאוצר כבר נמצא/נבזז מזמן.   
 – מכרסם  ייאוש  של  ותחילתו  לרוב  שרופים  חוט  קצות  אחרי  אתמול, 

הגיעה סוף סוף פריצת הדרך המיוחלת.
עוינת,  ערבית  לאוכלוסייה  קרוב  הזיתים,  הר  בסביבות  כאן,  הוא  עכשיו 
ובליבו תקווה גדולה. לא היו לו תוכניות ברורות כיצד לקחת את האוצר, 
לבטח  שיותז  האור  מברק  כבר  להסתנוור  מטורף  דחף  רק  לכשימצא, 

מהמתכות היקרות ומאבני החן.
מבלי  לחפור  יוכל  שבחסותו  המוחלט,  לחושך  המתין  סבלנות  בחוסר 

שיתגלה.
ה-25,  בת  רוחמי  לאחותו  שיקנה  הדירה  על  בהקיץ  הזה  הוא  בינתיים 
ההולכת ומזדקנת בהעדר כל יכולת כלכלית להציע לחתן טוב, ועל סילוק 
החובות האדירים של אביו, מה שלבטח יישר מעט את גבו הכפוף ויסלק 

את ההבעה המודאגת השוררת דרך קבע על פניו.  
צמרמורת חלפה בגופו, ספק מהתרגשות, ספק מצינת הלילה הירושלמי, 

ספק מחרדה קלה לנוכח האזור המסוכן.
הוא הציץ בשעונו.

הגיעה השעה.

מודיעין עילית
באותו יום

נפתלי ישב על מיטתו בכתפיים שמוטות וראשו מורכן.
"מה אתה רוצה ממני?" מלמל בשפל קול.

"אני רוצה שתעזוב את הישיבה", הלם בו הבחור הגבוה מבלי שקולו ירעד 
כמלוא נימה.

ראשו של נפתלי הורם באחת. ההלם והעלבון הצורב היכו בו ללא רחמים.
"מה?" הצליח להוציא בקושי מפיו.

ההתנהגות  עם  לגמרי  "הגזמת  בקשיחות.  הגבוה  השיב  שומע",  "מ'ש'תה 
הפרועה שלך, ואם הצוות חסר אונים מפניך – הבחורים לא. פשוט תקום 

ותלך לישיבה מתאימה יותר. ברור?"
כדי  מהחדר  יסתלק  הזה  השחצן  שהבחור  רצה  רק  הוא  ענה.  לא  נפתלי 

שיוכל להתפרק בבכי על מיטתו.
הגבוה הרגיש מצויין, כנראה, להיות על תקן מתקן העולם. הוא המתין עוד 
זמן מה כדי לעשות וידוא הריגה ולהיווכח בברור שנפתלי הבין את המסר, 

ואז סב על עקבותיו והלך משם.

וכשל  העלוב  הקרוואן  של  החדר  את  נעל  הוא  נפתלי.  חיכה  הזה  לרגע 
למיטה – מתמוטט עליה בבכי חסר מעצורים. 

את כל חייו העלובים, את תסכוליו החברתיים, את חוסר היכולת שלו להיות 
זה בכי  מבני המעמד הגבוה – הוא שפך שם באותו בכי. אלא שלא היה 

מטהר. היה זה בכי מניע לפעולה. בכי מתדלק זעם.
הוא קם משם כשבליבו הרבה מאוד אפילה.

רוצים שהוא ילך? לא רוצים אותו בכלל? אין בעיה. הוא ילך עוד הלילה, 
אבל לא לישיבה אחרת ולא הביתה. הוא יברח רחוק. רחוק מאוד.

הם עוד יאכלו את הלב שככה בעטו בו.
קדימה, עודד את עצמו. צריך לארוז את כל החפצים וללכת מכאן.

שיניו נחשקו והוא פנה למלאכה.
***

קשה  הייתה  החפירה  בזיעה.  ספוגה  הייתה  חולצתו  הלילה  צינת  למרות 
מכיוון  בערבית  קריאות  הגיעו  לפעם  מפעם  ותכנן.  שחשב  ממה  בהרבה 

העמק הסמוך והאיצו את פעימות ליבו, שגם ככה היו על טורבו.
נביחות כלבים וקולות של בעלי חיים אחרים נשמעו כל העת ברקע והזכירו 

לו שהוא ממש לא בסביבתו הביתית.
הלילה העמיק עוד והפנס הזעיר החל להבהב ולהתריע על סופם הצפוי של 

חייו הקצרים.
הוא עצר לרגע ונשם כמה נשימות עמוקות. קול רמיסה של עשב שנשמע 
קרוב מאוד הקפיץ אותו בבהלה. שום דבר. נפש חיה לא נראתה בסביבה. 

"כנראה דמיינתי" – אמר לעצמו וניסה להרגיע את הלמות ליבו.  
להניע  ולפני שיספיק  לרגע האדמה שמתחתיו,  ואז מבלי התראה רטטה 

איבר – נפערה ובלעה אותו לתוכה.
***

הבינונית  במזוודה  ארוזים  היו  חפציו  כל  לקרוואן.  מחוץ  עמד  נפתלי 
שלצידו. איש לא היה בסביבה. הכל היה חשוך וקר בדיוק כמו בלב שלו.

הוא הביט סביבו, מסתכל בעיניים מוצפות על המקום שהיה אמור להיות 
נכון. הוא לא היה טלית שכולה תכלת. רחוק  לו כבית בשנים האחרונות. 

מכך. אבל סטירת הלחי שקיבל היום הייתה משהו בלתי ניתן להכלה.
הלב שלו נשבר היום. לרסיסים.

שיחקו  כמו  טובים  זכרונות  בליבו.  פתאום  הסתחררה  רגשות  מערבולת 
ברגשותיו, מפצירים בו להישאר. לא לנטוש.

אבל הרחמים העצמיים היו חזקים יותר.
העידו  המהודקות  ולסתותיו  בישיבה  בהה  הוא  שקוף  לדוק  מבעד 

שההחלטה נפלה.
רגלו כבר סבה לאחור, צעד ראשון אל עבר התהום, כאשר יד כבדה נחה על 

שכמו.
ליבו עצר מפעום.

הוא לא העיז אפילו להסתכל לשם.
הנעים  הקול  שאל  מלח?"  נציב  כמו  פה  עומד  אתה  למה  "נפתלינק'ה, 

והמוכר.
***

הנפילה הייתה קצרה. רגליו נחתו על משהו עצי וריסקו אותו לחתיכות.
וכך  המום לחלוטין הוא גישש אחר הפנס שלו. למזלו הפנס נשאר דלוק 

הוא הצליח לאתר אותו בקלות.
לקח לו כמה שניות להסתגל לאור הקלוש ולהבין מה קורה מסביבו. הוא 
היה במין חלל קטן וצפוף, שרוע על ארגז מרקיב שקרשיו התפצחו תחת 

משקלו.
שני ארגזים נוספים נחו שם, קבורים למחצה בחול.

ליבו זינק מהתרגשות.
האוצר!

ניסה לפתוח את מכסהו של אחד הארגזים. הוא לא היה  בידיים רועדות 
צריך להתאמץ הרבה. הכל היה רקוב ופריך וממש נמס מתחת לידיו.

הוא החזיק את הפנס בשיניו והציץ בזהירות פנימה.
ונשמתו כמעט פרחה  גרונית עבה מלמעלה,  "מין הדא?" נשמעה קריאה 

בבהלה.

תהום פעורה // פ. חריף
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הפרק הראשון שפורסם – סיפור לבנים

דעת סופרים: כתיבה זורמת ומחוברת לעולמם של בחורי
                               הישיבות – גיבורי סיפורנו.

"מה? מה אתה עושה פה, צביקי?" היה זה המדריך מהישיבה קטנה, 
מהתקופות הפחות אפלות שלו, עוד כשהיה תמים יחסית.

בעין אחת,  בנפתלי  ובדיוק עכשיו" צביקי הביט  נפלת לפה?  "איך 
כשהעין השניה מביטה במזוודה המפוזרת שהיתה זרוקה על אבני 
"מה אתה עושה פה, עכשיו אין סדר מוסר?,  האספלט האדומות. 
יותר מזה" שאל צביקי, "מה המזוודה עושה פה?" נפתלי החל לספר 
מלבד  לאיש  עכשיו  עד  אמר  שלא  דברים  ליבו,  על  אשר  כל  את 
לעצמו. כן, לפעמים רק קם בלילה, כשכולם ישנים, ופוסע לחדרי 
המקלחת, ופותח שם דיון בינו לבין עצמו מול הראי. "אתה זוכר אז 
עם רוזנבלט, כשהמשגיח בדק מתחת למדף שלו על מי הוא... עזוב, 
פה.  קורה  להבין מה  הוא התחיל  הנהן בראשו,  צביקי  לשון הרע" 
"טוב תראה נפתלי" אמר, "המצב קצת מסובך, אני רוצה לדבר איתך 
כדי  היא  הנה  שבאתי  הסיבה  אבל  מורחבת,  יותר  בצורה  זה  על 
להביא לך את השקית הזאת. איחוד בני הישיבות ברכפלד שלח לך 

קצת פירות יבשים ומכתב יפה".

"תודה" אמר נפתלי, "אין לי מילים. הייתי חייב לפרוק קצת, תבין". 
הם נפרדו לשלום בלחיצת יד, בחיוך מאופק קצת מצידו של נפתלי. 
"הי, חכה רגע, צביקי. הפלאפון, מה המספר? אנחנו צריכים לשמור 
על קשר, לא?". לאחר החלפת מספרים נפתלי פנה לחדרו, פתח את 
דלת הקרוואן הפצועה שחרקה לרגל בואו, ואז חשכו עיניו. "בוקר 
טוב!" נדלק האור בחדר. מעל ראשו גחן אחיו הקטן עם פתיל ציצית 
שהתכוון להכניס לאוזנו, "ישנת טוב!", "כן" הוא אמר, "ישנתי טוב 
הכרית  עם  מחובק  וישב  מעליו,  את השמיכה  ניער  הוא  בהחלט". 
צמודה לביטנו, כשראשו המהורהר תקוע בה עמוק, ועיניו תקועות 
אבל  חייב,  שהוא  הרגיש  הוא  חלום,  איזה  בקיר.  בנקודה  איפשהו 
חייב, עוד שתי דקות שינה כדי להשלים את הסיפור. מסכנה רוחמי 
הכל,  אחרי  זמן.  אין  טוב,  אותה...  מחתן  כבר  הייתי  אחותי, 
הכנסת.  לבית  ויצא  בזריזות  התארגן  הוא  וכו'.  תפילה  "קרישמע", 
בדרך חשב לעצמו, וניסה להיזכר מה שם הספר שראה בחלום. הוא 
אמנם יודע שאין שם "אויצר", אבל סיקרן אותו. משהו דחף אותו 
לדעת. הוא החל משחזר לעצמו את ה"אויצר" בישיבה. באיזה מדף? 
אולי מוסר? לא. מחשבה? לא. אחרונים? ראשונים? לא. רגע, זה היה 
באזור של הנו,  מול הספרים של החיסול, או שבעצם הספר היה 
מונח שם, בספרי החיסול? הוא היה חייב, חייב להגיע לישיבה, חייב 

לדעת.

"ברכו" מה כבר אוחזים ב"ברכו"? הוא מיהר להשתלב במנין. לאחר 
התפילה הוא חייג ל"אויצרניק", קורנבליך מ"ועד רביעי". "מה קורה, 
קורן, תגיד, בוקר גם לך, תגיד, יש באויצר ספרית חיסול, נכון?, יש 
שם איזה ספר שנקרא אולי, "אוצרות טל"?" "אוצרות טל? אמממ... 
שזה  טען  הוא  שם,  הניח  הישיבה  מול  "הזקן  קורנבליך,  אמר  כן" 
רוצה,  אם אתה  זה  את  לקחת  יכול  אתה  שנים,  בבית  אצלו  מונח 

חמישים אחוז בשבילך".   
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דעת סופרים: כתיבה איכותית. יצירת זירה חדשה לסיפור.
                               סיום חזק.

הר הזיתים תרפ"ט:
"אלישעעעעעעעע..."

אלישע שמע את הצעקה של מנחם והבין לפי הטון שמנחם מצא 
מסתור טוב. הוא רץ למקום  אשר נמצא בינות לעצי זית לא מדי 
ורחב מספיק כדי לאכסן את  בור עמוק  ויחד הם חפרו  מלבלבים, 

הארגזים.
אלישע ירד לבור, ומנחם הוריד לו ארגז ארגז.

"הי... מנחם, למה אתה לא מוריד את הארגז הרביעי?" שאל אלישע,
"אהה... את הארגז עם הסוד הגדול אני מתכנן להחביא במקום אחר, 
וכדי למצוא אותו כתבתי מפה מוסתרת היטב באחד הארגזים. ולכן 
גם מי שימצא את שלושת הארגזים יצטרך לעבוד קשה למצוא את 

הארגז הרביעי".
***

ברגע הראשון חשב נפתלי להתעלם ולהמשיך כאילו לא שמע ולא 
ראה. אך בהחלטה רגעית הוא חשב שאולי מכאן תבוא לו הישועה. 

הוא מסובב את ראשו, ומנסה לחייך חיוך מזוייף.
הראש ישיבה אינו דוחק, ומחכה שהוא יפתח את השיחה. 

הוא מסמן לכיוון חדרו של הראש ישיבה, הם נכנסים.
ראש  אליו  פנה  בישיבה"  לך  קשה  שקצת  מבין  אני  "נפתלינק'ה, 

הישיבה תוך כדי טפיחה רכה על שכמו.
נפתלי אינו משיב, ובמקום זה הוא פרץ בבכי משחרר, ובמשך דקות 

לא הצליח להירגע.
ראש הישיבה נעלם לרגע, ולאחר מכן חזר עם כוס קפה מהביל.

"תכננתי לחזור הביתה, ומשם להמשיך לישיבה שיותר תתאים לי" 
ליבו  בתוך  עמוק  עמוק  הסתיר  הוא  האמת  ואת  נפתלי,  שיקר 

המיוסר.
"ולהיכן חשבת לעבור?" שאל ראש הישיבה בזהירות.

מתוך אופי דיבורו של ראש הישיבה הבין נפתלי שיותר משמעניין 
אותו להיכן, מעניין אותו למה, מדוע.

וכך הוא מצא את עצמו מספר לראש הישיבה את כל הקורות אתו 
בישיבה.

ראש הישיבה הבין שגם נפתלי מודע לזה שהישיבה אינה מתאימה 
עבורו, הוא צריך אוירה פחות לוחצת ויותר רגועה.

ולפתע, בהבזק של רגע, חשב ראש הישיבה על פתרון הולם לאן 
אפשר לשלוח את נפתלינק'ה.

***
הפנס נפל מידו מרוב בהלה וכבה. 'טוב' חשב בליבו, 'לפחות ההוא 

אינו רואה את הפחד שעל פניו'.
הערבי ראה שאין מענה מהבור, וניסה לרדת. ולבסוף נחת ישר על 

הזרת של שלוימי. שלוימי הבליע צווחה חנוקה.
"מה זה? מה קורה בה?"

הנימה והמבטא הערבי הכבד נתנו לו להבין שהערבי שלפניו אינו 
ידידותי כלל.

שלומי נצמד לקיר מכווץ כולו, וסקר ברעד את הדמות שמולו.
הירח  ולאור  ידיו בצורת מטבע.  נגעו  ולבסוף  ניסה למשש,  הערבי 

הצליח להבין לפי הניצנוץ שמדובר במטבע זהב!
שלוימי ניצל את ההזדמנות וחבט בערבי בחוזקה, תוך כדי הצליח 
ובמאמץ רב הצליח להגיע לשפת  להרים את הארגז הקרוב אליו, 
הבור. אך היד החזקה שלפתה את צווארו פתאום, גרמה לו להוציא 

מכיסו חפץ שהוא לא חשב שיצטרך להשתמש בו...
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דעת סופרים: החיבור בין שתי הזירות הוא פשוט ומבריק בו 
זמנית, ומותיר את הקורא במתח עז ובהשתוקקות לדעת את ההמשך.

"נפתלי רוצה אולי לשוחח איתי?" שאל אותו הקול,
נפתלי סובב את ראשו באיטיות מנסה להעוות את פניו למראה של 
על  טפח  הוא  לנפשו.  להבין  כדי  מספיק  פיקח  אריה  ר'  אך  חיוך, 

שכמו בידידות והראה לו לכיוון חדרו,
"בא כנס איתי לחדר, נראה שכוס מים לא תזיק לך עכשיו".

נכנע לעת עתה אבל בלב פנימה הוא הבטיח לעצמו שעל  נפתלי 
יברח  עוד  הוא  מידי,  יותר  היה  זה  הפעם  יוותר,  לא  הוא  הנטישה 

רחוק ואף אחד לא ישכח אותו.
ושוב דמעות קטנות בצבצו בעיניו מאימות להסגיר את מחשבותיו 

ליושב מולו.
"נו, נפתלינק'ה מה בישלת לנו היום?" שאל ר' אריה בקול הכי זורם 

שהצליח להנפיק,
אך נפתלי כבר לא מתרצה במשפטים האלו, הם צריכים לדעת שלא 
כזה מהר משכנעים אותו, זה כבר לא נפתלי השברירי העדין שמשת־

כנע מכל משפטון.
ר' אריה ליטף את ראשו בחיבה ובקול אוהב לחש לו "נפתלי, יש בך 

כח גלום עוצמתי וחזק, אנחנו עוד נשמע ממך".
את  מותיר  בדממה  מהחדר  ויצא  באיטיות  מכיסאו  קם  אריה  ר' 

נפתלי במחשבותיו הנוגות.
אך לא להרבה זמן הוא נותר כך,

לפתע נכנס ראש הישיבה לחדר בסערה. "נפתלי, אתה פה? יש לך 
טלפון דחוף במשרד, כל הישיבה מחפשת אחריך!" אמר בקול לחוץ.

נפתלי קם באחת, טלפון דחוף? לי? מעניין מי זה יכול להיות, חשב 
בבהלה בעודו ממהר אל חדר המשרד.

הוא הרים את השפופרת במהירות ליבו מפעם בחזקה, "הלו!" הוא 

כמעט צעק, אך צליל צורמני של ניתוק נשמע באזניו מאיים למוטט 
אותו כליל.

"מי זה היה?" המזכיר עמד לידו וכוס מים בידו. רק עכשיו הוא שם 
לב שיש פה כל כך הרבה אנשים.

"א..אני לא יודע זה מנותק" ענה בקול חלש.
"אנחנו נחכה עד שיתקשרו שוב" אמר מישהו מאחוריו.

***
הוא שכב על משהו קשה, כאב חד פילח ברקותיו וחושך סמיך עמד 

סביבו.
ידו אך  ניסה להזיז את  "איפה אני?" שאל את עצמו בבעתה, הוא 

משהו קשיח עצר אותה.
"אמאל'ה, אני קשור!" הוא ליקק את שפתיו ברעד. וטעם של דם 

קרוש עלה בלשונו מזכיר לו באחת את קורות יום האתמול.
לפתע נשמעו קולות דיבורים בערבית. זיעה קרה כסתה את גופו.

הקולות התחזקו, ואיתם גם הלמות ליבו המפרפר.
שמע  היאהוד"  הוא  "הנה  מסנוור,  באור  החדר  התמלא  ולפתע 

מעליו.

***
הטלפון צלצל שוב וליבו קפא באחת.

הוא ענה לטלפון במהירות אינו יודע מה מצפה לו מאחורי הקו, הוא 
הקשיב למשך מספר שניות

מידיו,  השפופרת  את  שמט  הוא  לרעוד.  החלו  וידיו  בקו.  לאלמוני 
ועצם את עיניו בכאב.

המזכיר נענע אותו קלות "נפתלי, מה קרה?" שאל במהירות.
"אח שלי... הוא.. הוא.. נחטפפפ..." וקרס על הרצפה.
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יש להכין  פרסום של המוקד הנותן מענה לגבי כל פעיליות קיץ חוצה גבולות
ולהדגיש שמענה בנושא קיץ חוצה ינתן בימים א- ה בין השעות 9 בבוקר עד 5 

בערב
כמובן – רישום לבעלי דרכונים  ושינוי כתובת לעדכן עד למועד פתיחת המערכת 

הטלפונית

בעלי דרכונים ותושבים שכתובתם אינה מעודכנת בתעודת הזהות כתושבי מודיעין עילית: 
ניתן לעדכן את עד מועד פתיחת מערכת ההזמנות הטלפונית

חוצה גבולות 
למענכם

מוקד 107

תושבים יקרים!
מענה בנושא קיץ חוצה גבולות

 יינתן בימים א'-ה' 
בין השעות 9 בבוקר עד 5 אחה"צ

מנייח: 107 
מנייד: 08-9140902

פקס: 
073-2347450

מייל:
moked107@modil.org.il 

לשירותכם תמיד
מוקד 107
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07:15  07:45  08:20  09:00  09:40  10:05  10:30  10:55  11:20  11:45  12:10  12:35  13:00  13:25  13:50  14:15  14:40  15:05  
15:30  15:55  16:20  16:45  17:10  17:35  18:00  18:25  18:50  19:15  19:40  20:05  20:30  20:55  21:20  21:45  22:10  22:35  
23:00  23:25  23:50  00:15  

לקרית ספרמבני ברק
07:20  08:40  09:15  10:15  10:45  11:15  11:45  12:15  12:45  13:15  13:45  14:10  14:30  14:50  15:10  15:30  15:50  16:10  
16:30  16:50  17:10  17:30  17:50  18:10  18:30  18:50  19:10  19:30  19:50  20:10  20:30  20:50  21:10  21:30  21:50  22:10  
22:30  22:45  23:00  23:15  23:30  23:45  00:00  00:15  00:30 

קו 220

מקרית ספרממודיעין עילית
07:00  07:30  08:00  08:40  09:25  09:50  10:15  10:40  11:05  11:30  11:55  12:20  12:45  13:10  13:35  14:00  14:25  14:50  
15:15  15:40  16:05  16:30  16:55  17:20  17:45  18:10  18:35  19:00  19:25  19:50  20:15  20:40  21:05  21:30  21:55  22:20  
22:45  23:10  23:35  00:00  00:25   

לקרית ספרמבני ברק
08:00  09:20  09:45  10:00  10:30  11:00  11:30  12:00  12:30  13:00  13:30  14:00  14:20  14:40  15:00  15:20  15:40  16:00  
16:20  16:40  17:00  17:20  17:40  18:00  18:20  18:40  19:00  19:20  19:40  20:00  20:20  20:40  21:00  21:20  21:40  21:55  
22:10  22:25  22:40  22:55  23:10  23:25  23:40  23:55  00:10  00:25  

אחוזת ברכפלד – בני ברק

קו 230

ממודיעין עילית
מאחוזת 
ברכפלד

07:15  07:50  08:30  09:10  09:35  10:00  10:25  10:50  11:15  11:40  12:05  12:30  12:55  13:20  13:45  14:10  14:35  15:00  
15:25  15:50  16:15  16:40  17:05  17:30  17:55  18:20  18:45  19:10  19:35  20:00  20:25  20:50  21:15  21:40  22:05  22:30  
23:00  23:30  00:00  00:30   

מבני ברק
לאחוזת 
ברכפלד

07:00  08:20  09:00  10:00  10:30  11:00  11:30  12:00  12:30  13:00  13:30  13:55  14:20  14:45  15:10  15:35  16:00  16:25  
16:50  17:15  17:40  18:05  18:30  18:45  19:00  19:15  19:30  19:45  20:00  20:15  20:30  20:45  21:00  21:15  21:30  21:45  
22:00  22:15  22:30  22:45  23:00  23:15  23:30  23:45  00:00  00:15  00:30 

השכונות המזרחיות – בני ברק

קו 240

ממודיעין עילית
מהשכונות 
המזרחיות

07:00  07:45  08:30  09:15  09:40  10:05  10:30  10:55  11:20  11:45  12:10  12:35  13:00  13:25  13:50  14:15  14:40  15:05  
15:30  15:55  16:20  16:45  17:10  17:35  18:00  18:25  18:50  19:15  19:40  20:05  20:30  20:55  21:20  21:45  22:15  22:45  
23:15  23:45  00:15  

מבני ברק
לשכונות 
המזרחיות

07:40  09:00  09:45  10:30  11:00  11:30  12:00  12:30  13:00  13:30  14:00  14:30  15:00  15:25  15:50  16:15  16:40  17:05  
17:30  17:55  18:20  18:40  19:00  19:20  19:40  20:00  20:20  20:40  21:00  21:20  21:40  22:00  22:20  22:35  22:50  23:05  
23:20  23:35  23:50  00:05  00:20  

מודיעין עילית מסלול מרכזי – אלעד

קו 281
00:30  23:30  22:15  21:15  20:15  19:15  18:15  17:15  16:15  15:15  14:15  13:15  10:30  08:20  06:45מסלול מרכזיממודיעין עילית

23:00  22:00  20:45  19:45  18:45  17:45  16:45  15:45  14:45  13:45  12:45  10:30  08:20  06:50מסלול מרכזימאלעד

הערות

הערות

ממודיעין עילית 
לבני ברק

קווי 200, 210, 220 ו-240 מבצעים איסוף בלבד על ציר 446 • קווי 210, 220 אינם עוצרים בגמזו, קו 230 עוצר בכל שעות היום, קו 240 עוצר החל מהשעה 
09:30 • קווי 210, 230, 240 אינם נכנסים לאלוף שדה, קו 220 נכנס לאלוף שדה רק בשעות המסומנות • קו 230 הינו ישיר, ואינו עוצר בתחנות על הדרך, 

למעט גמזו • קו 240 בשעה 07:00 אוסף בכיכר חשמונאים, ואינו עוצר בשאר התחנות על הדרך.
מבני ברק 

למודיעין עילית
קו 210 אוסף ממחלף בר אילן ואלוף שדה החל מהשעה 09:30, קו 220 אוסף בכל שעות היום, קו 240 אינו אוסף בכל שעות היום • קו 230 הינו ישיר, ואינו 

עוצר בתחנות על הדרך, למעט גמזו • קווי 230 ו-240  בלבד עוצרים בגמזו • קווי 200, 210, 220 ו-240 מבצעים הורדה בלבד על ציר 446.

שעות פעילות:
מרכז השירות - רב קו ואבדות

רח' מסילת ישרים במסוף העירוני
מרכז השירות 'על הקו'

רח' חפץ חיים 5 מאחורה
19:00 – 16:15 , 15:30 – 10:00  19:00 – 08:00 )אבדות משעה 10:00(ימים א' – ה'
12:30 – 13:0009:30 – 08:00 )אבדות משעה 10:00(יום שישי

סגורסגורמוצ"ש
אבדות נשמרות למשך 30 יום

זמני נסיעות - בין הזמנים תש"פ 
הזמנים מעודכנים החל מיום שלישי י"ד אב 04/08/20 ועד יום חמישי ל' אב 20/08/20

*יבצע פיזור בעיר.
בימי שישי ומוצ"ש הלו"ז יפעל ע"פ לו"ז קיץ

ימים א-האיסוף/פיזורמוצאמס’ קו
מודיעין עילית מסלול מרכזי – ירושלים

קו 300
מסלול מרכזיממודיעין עילית

05:30  09:00  09:30  10:00  10:30  11:00  11:30  12:00  12:30  13:00  13:30  14:00  14:30  15:00  15:30  16:00  16:30  17:00  
17:30  18:00  18:30  19:00  19:30  20:00  20:30  21:00  21:30  22:00  22:30  23:00

מסלול מרכזימירושלים
06:00  06:20  06:40  13:00  13:30  14:00  14:30  15:00  15:30  16:00  16:30  17:00  17:30  18:00  18:30  19:00  19:30  19:50  
20:10  20:30  20:50  21:10  21:30  21:50  22:10  22:30  22:50  23:10  23:30  00:00  00:30

מודיעין עילית מסלול מרכזי – גבעת שאול והר נוף

קו 304

מסלול מרכזיממודיעין עילית
06:20  06:50  07:10  07:40  08:00  08:20  08:40  09:00  09:20  09:40  10:00  10:20  10:40  11:00  11:20  11:40  12:00  12:20  
12:40  13:00  13:20  13:40  14:00  14:15  14:30  14:45  15:00  15:15  15:30  15:45  16:00  16:15  16:30  16:45  17:00  17:15  
17:30  17:45  18:00  18:20  18:40  19:00  19:20  19:40  20:00  20:20  20:40  21:00  21:30  22:00  22:30  23:00  23:30

מסלול מרכזימירושלים
06:45  09:15  10:15  11:15  12:15  12:45  13:10  13:30  13:50  14:10  14:30  14:50  15:10  15:30  15:50  16:10  16:30  16:50  
17:10  17:30  17:45  18:00  18:15  18:30  18:45  19:00  19:15  19:30  19:45  20:00  20:15  20:30  20:45  21:00  21:12  21:24  
21:36  21:48  22:00  22:12  22:24  22:36  22:48  23:00  23:12  23:24  23:36  23:48  00:00  00:15  00:30

קרית ספר – ירושלים

קו 310

מקרית ספרממודיעין עילית
06:00  06:30  07:00  07:30  08:00  08:30  09:00  09:30  10:00  10:20  10:40  11:00  11:20  11:40  12:00  12:20  12:40  13:00  
13:20  13:40  14:00  14:20  14:40  15:00  15:20  15:40  16:00  16:20  16:40  17:00  17:20  17:40  18:00  18:20  18:40  19:00  
19:20  19:40  20:00  20:20  20:40  21:00  21:20  21:40  22:00  22:20  22:40  23:00  23:20  23:40  00:00  00:20  

לקרית ספרמירושלים
07:15  08:15  09:15  10:00  10:30  11:00  11:30  12:00  12:30  13:00  13:30  14:00  14:30  15:00  15:20  15:40  16:00  16:20  
16:40  17:00  17:20  17:40  18:00  18:10  18:20  18:40  19:00  19:10  19:20  19:40  20:00  20:10  20:20  20:40  21:00  21:10  
21:20  21:40  22:00  22:10  22:20  22:40  23:00  23:10  23:20  23:30  23:40  23:50  00:00  00:20  00:30  

קו 320

מקרית ספרממודיעין עילית
06:15  06:45  07:15  07:45  08:15  08:45  09:15  09:45  10:10  10:30  10:50  11:10  11:30  11:50  12:10  12:30  12:50  13:10  
13:30  13:50  14:10  14:30  14:50  15:10  15:30  15:50  16:10  16:30  16:50  17:10  17:30  17:50  18:10  18:30  18:50  19:10  
19:30  19:50  20:10  20:30  20:50  21:10  21:30  21:50  22:10  22:30  22:50  23:10  23:30  23:50  00:10  00:30  

לקרית ספרמירושלים
07:45  08:45  09:45  10:15  10:45  11:15  11:45  12:15  12:45  13:15  13:45  14:15  14:45  15:10  15:30  15:50  16:10  16:30  
16:50  17:10  17:30  17:50  18:10  18:30  18:40  18:50  19:10  19:30  19:40  19:50  20:10  20:30  20:40  20:50  21:10  21:30  
21:40  21:50  22:10  22:25  22:35  22:45  22:55  23:05  23:15  23:25  23:35  23:45  23:55  00:05  00:15  00:25  

אחוזת ברכפלד – ירושלים

קו 330

ממודיעין עילית
מאחוזת 
ברכפלד

06:00  06:30  07:00  07:30  08:00  08:30  09:00  09:20  09:40  10:00  10:20  10:40  11:00  11:20  11:40  12:00  12:20  12:40  
13:00  13:20  13:40  14:00  14:20  14:40  15:00  15:20  15:30  15:40  15:50  16:00  16:20  16:30  16:40  17:00  17:20  17:30  
17:40  18:00  18:20  18:30  18:40  19:00  19:20  19:40  20:00  20:20  20:40  21:00  21:20  21:40  22:00  22:20  22:40  23:00  
23:20  23:40  00:00  00:20  

מירושלים
לאחוזת 
ברכפלד

07:00  08:00  09:00  10:00  10:30  11:00  11:30  12:00  12:30  13:00  13:30  14:00  14:20  14:40  15:00  15:20  15:40  16:00  
16:20  16:40  17:00  17:20  17:30  17:40  18:00  18:15  18:30  18:45  19:00  19:15  19:30  19:45  20:00  20:15  20:30  20:45  
20:55  21:05  21:15  21:25  21:35  21:45  21:55  22:05  22:15  22:25  22:35  22:45  22:55  23:05  23:15  23:25  23:35  23:45  
23:55  00:05  00:15  00:25  

השכונות המזרחיות – ירושלים

קו 340  

ממודיעין עילית
מהשכונות 
המזרחיות

06:15  06:45  07:15  07:45  08:15  08:45  09:15  09:45  10:10  10:30  10:50  11:10  11:30  11:50  12:10  12:30  12:50  13:10  
13:30  13:50  14:10  14:30  14:50  15:10  15:30  15:50  16:10  16:30  16:50  17:10  17:30  17:50  18:10  18:30  18:50  19:10  
19:30  19:50  20:10  20:30  20:50  21:10  21:30  21:50  22:10  22:30  22:50  23:10  23:30  23:50  00:10  00:30  

מירושלים
לשכונות 
המזרחיות

07:30  08:30  09:30  10:15  10:45  11:15  11:45  12:15  12:45  13:15  13:45  14:15  14:45  15:10  15:30  15:50  16:10  16:30  
16:50  17:10  17:30  17:50  18:10  18:30  18:45  19:00  19:15  19:30  19:45  20:00  20:15  20:30  20:45  21:00  21:15  21:30  
21:45  22:00  22:15  22:30  22:45  23:00  23:15  23:30  23:45  00:00  00:15  00:30  

מודיעין עילית – אשדוד

קו 881
22:30  18:30  16:30  13:45  11:30  09:30  06:50מהמסוףממודיעין עילית

00:00*  22:00  20:00  18:30  15:30  13:30  11:30  08:30למסוףמאשדוד

מודיעין עילית – בית שמש

קו 885

ממודיעין עילית 
מהמסוף

לבית שמש
06:50  07:45  08:30  09:15  10:00  10:45  11:30  12:00  12:30  13:00  13:30  14:00  14:30  15:00  15:30  16:00  16:30  17:00  
17:30  18:00  18:30  19:00  19:30  20:00  20:30  21:00  21:30  22:00  22:30  23:00  23:30  00:00 

לרכבת 
מודיעין

09:00  09:30  10:00  10:30  11:00  11:20  11:40  12:00  12:20  12:40  13:00  13:20  13:40  14:00  14:20  14:40  15:00  15:15  
15:30  15:45  16:00  16:15  16:30  16:40  16:50  17:00  17:10  17:20  17:30  17:40  17:50  18:00  18:10  18:20  18:30  18:40  
18:50  19:00  19:15  19:30 

מבית שמש
למסוף

06:45  09:00  09:45  10:30  11:15  12:00  12:30  13:00  13:30  14:00  14:30  15:00  15:30  16:00  16:30  17:00  17:30  18:00  
18:30  19:00  19:30  20:00  20:30  21:00  21:30  22:00  22:30  23:00  23:30  *00:00  *00:30  

מרכבת מודיעין
11:30  12:15  13:30  14:30  15:45  16:30  17:15  18:00  18:15  18:30  18:45  19:00  19:15  19:30  19:45  20:00  20:15  20:30  
20:45  21:00  21:15  21:30  21:45  22:00  22:15  22:30  22:45  23:00  23:15  23:30  23:45  00:00

למעוניינים לנסוע לפארק ענבה בימי בין הזמנים,
תתאפשר נסיעה ישירה עד לרכבת מודיעין וחזרה
יש לעיין בלוח הזמנים בקו 885 בשני הכיוונים.



זמני נסיעות - בין הזמנים תש"פ 
הזמנים מעודכנים החל מיום שלישי י"ד אב 04/08/20 ועד יום חמישי ל' אב 20/08/20

ימים א-האיסוף/פיזורמוצאמס’ קו
▼ קווים בהרשמה מראש ▼
מודיעין עילית – מירון וצפת

קו 580
    11:00  10:45מהמסוףממודיעין עילית

17:15  17:00פיזור בעירמצפת ומירון

נתיבות אופקים ותפרח – מודיעין עילית

קו 686
21:15מהמסוףממודיעין עילית

מנתיבות אופקים 
ותפרח

למסוף
12:15

הרישום המוקדם הינו פשוט וידידותי:
www.kavim-t.co.il התקשרו לטל' 2060* הקישו 2 ולאחמ"כ 7 – למענה ממוחשב, ופעלו על פי ההוראות, או הרשמה דרך

ניתן להירשם עד ליום חמישי בשעה 24:00 בלילה

קווים עירוניים

קו 1

מחפציבה 
05:50  06:10  06:30  06:50  07:10  07:30  07:45  08:00  08:15  08:30  08:50  09:10  09:30  09:50  10:10  10:30  10:50  11:10  11:30  11:50  
12:10  12:30  12:50  13:00  13:10  13:30  13:50  14:10  14:30  14:50  15:10  15:30  15:50  16:10  16:30  16:50  17:10  17:30  17:50  18:10  
18:30  18:50  19:10  19:30  19:50  20:10  20:30  20:50  21:10  21:30  21:50  22:10  22:30  22:50  23:10  23:30  23:50  00:10  00:30  00:50  

מנאות הפסגה
05:50  06:10  06:30  06:50  07:10  07:25  07:40  07:50  08:10  08:30  08:50  09:10  09:30  09:50  10:10  10:30  10:50  11:10  11:30  11:50  
12:10  12:30  12:50  13:10  13:30  13:50  14:10  14:30  14:50  15:10  15:30  15:50  16:10  16:30  16:50  17:10  17:30  17:50  18:10  18:30  
18:50  19:10  19:30  19:50  20:10  20:30  20:50  21:10  21:30  21:50  22:10  22:30  22:50  23:10  23:30  23:50  00:10  00:30  00:50  

קו 2

מדרך בית שמאי 

06:00  06:20  06:40  07:00  07:20  07:40  08:00  08:20  08:40  09:00  09:20  09:40  10:00  10:15  10:30  10:45  11:00  11:15  11:30  11:45  
12:00  12:15  12:30  12:45  13:00  13:15  13:30  13:45  14:00  14:15  14:30  14:45  15:00  15:15  15:30  15:45  16:00  16:15  16:30  16:45  
17:00  17:15  17:30  17:45  18:00  18:15  18:30  18:45  19:00  19:15  19:30  19:45  20:00  20:15  20:30  20:45  21:00  21:15  21:30  21:45  
22:00  22:20  22:40  23:00  23:20  23:40  00:00  00:20  00:40  01:00  

מאבני נזר

06:00  06:20  06:40  07:00  07:20  07:40  08:00  08:20  08:40  09:00  09:20  09:40  10:00  10:15  10:30  10:45  11:00  11:15  11:30  11:45  
12:00  12:15  12:30  12:45  13:00  13:15  13:30  13:45  14:00  14:15  14:30  14:45  15:00  15:15  15:30  15:45  16:00  16:15  16:30  16:45  
17:00  17:15  17:30  17:45  18:00  18:15  18:30  18:45  19:00  19:15  19:30  19:45  20:00  20:15  20:30  20:45  21:00  21:15  21:30  21:45  
22:00  22:20  22:40  23:00  23:20  23:40  00:00  00:20  00:40  01:00  

קו 3

מברכפלד
05:50  06:10  06:30  06:50  07:10  07:30  07:50  08:10  08:30  08:50  09:10  09:30  09:50  10:10  10:30  10:50  11:10  11:30  11:50  12:10  
12:30  12:50  13:10  13:30  13:50  14:10  14:30  14:50  15:10  15:30  15:50  16:10  16:30  16:50  17:10  17:30  17:50  18:10  18:30  18:50  
19:10  19:30  19:50  20:10  20:30  20:50  21:10  21:30  21:50  22:10  22:30  22:50  23:10  23:30  23:50  00:10  00:30  00:50  

ממשך חכמה
05:50  06:10  06:30  06:50  07:10  07:30  07:50  08:10  08:30  08:50  09:10  09:30  09:50  10:10  10:30  10:50  11:10  11:30  11:50  12:10  
12:30  12:50  13:10  13:30  13:50  14:10  14:30  14:50  15:10  15:30  15:50  16:10  16:30  16:50  17:10  17:30  17:50  18:10  18:30  18:50  
19:10  19:30  19:50  20:10  20:30  20:50  21:10  21:30  21:50  22:10  22:30  22:50  23:10  23:30  23:50  00:10  00:30  00:50  

קו 4

מברכפלד

05:50  06:10  06:30  06:45  07:00  07:15  07:30  07:45  08:00  08:15  08:30  08:45  09:00  09:15  09:30  09:45  10:00  10:15  10:30  10:45  
11:00  11:15  11:30  11:45  12:00  12:15  12:30  12:45  13:00  13:15  13:30  13:45  14:00  14:15  14:30  14:45  15:00  15:15  15:30  15:45  
16:00  16:15  16:30  16:45  17:00  17:15  17:30  17:45  18:00  18:15  18:30  18:45  19:00  19:15  19:30  19:45  20:00  20:15  20:30  20:45  
21:00  21:15  21:30  21:45  22:00  22:15  22:30  22:45  23:00  23:15  23:30  23:50  00:10  00:30  00:50  

מהמסוף

06:00  06:20  06:40  07:00  07:20  07:35  07:50  08:05  08:20  08:35  08:50  09:05  09:20  09:35  09:50  10:05  10:20  10:35  10:50  11:05  
11:20  11:35  11:50  12:05  12:20  12:35  12:50  13:05  13:20  13:35  13:50  14:05  14:20  14:35  14:50  15:05  15:20  15:35  15:50  16:05  
16:20  16:35  16:50  17:05  17:20  17:35  17:50  18:05  18:20  18:35  18:50  19:05  19:20  19:35  19:50  20:05  20:20  20:35  20:50  21:05  
21:20  21:35  21:50  22:05  22:20  22:35  22:50  23:05  23:20  23:35  23:50  00:10  00:30  00:50  

קו 5

מחפציבה
06:00  06:20  06:40  07:00  07:20  07:40  07:55  08:05  08:20  08:40  09:00  09:20  09:40  10:00  10:20  10:40  11:00  11:20  11:40  12:00  
12:20  12:40  13:00  13:10  13:20  13:40  14:00  14:20  14:40  15:00  15:20  15:40  16:00  16:20  16:40  17:00  17:20  17:40  18:00  18:20  
18:40  19:00  19:20  19:40  20:00  20:20  20:40  21:00  21:20  21:40  22:00  22:20  22:40  23:00  23:20  23:40  00:00  00:20  00:40  01:00  

מהמסוף
06:00  06:20  06:40  07:00  07:20  07:35  07:45  08:00  08:20  08:40  09:00  09:20  09:40  10:00  10:20  10:40  11:00  11:20  11:40  12:00  
12:20  12:40  13:00  13:20  13:40  14:00  14:20  14:40  15:00  15:20  15:40  16:00  16:20  16:40  17:00  17:20  17:40  18:00  18:20  18:40  
19:00  19:20  19:40  20:00  20:20  20:40  21:00  21:20  21:40  22:00  22:20  22:40  23:00  23:20  23:40  00:00  00:20  00:40  01:00  

קו 6

מחפציבה

05:50  06:10  06:30  06:45  07:00  07:15  07:30  07:45  08:00  08:15  08:30  08:45  09:00  09:15  09:30  09:45  10:00  10:15  10:30  10:45  
11:00  11:15  11:30  11:45  12:00  12:15  12:30  12:45  13:00  13:15  13:30  13:45  14:00  14:15  14:30  14:45  15:00  15:15  15:30  15:45  
16:00  16:15  16:30  16:45  17:00  17:15  17:30  17:45  18:00  18:15  18:30  18:45  19:00  19:15  19:30  19:45  20:00  20:15  20:30  20:45  
21:00  21:15  21:30  21:45  22:00  22:15  22:30  22:45  23:00  23:15  23:30  23:50  00:10  00:30  00:50  

מנאות הפסגה

06:00  06:20  06:40  07:00  07:15  07:30  07:45  08:00  08:15  08:30  08:45  09:00  09:15  09:30  09:45  10:00  10:15  10:30  10:45  11:00  
11:15  11:30  11:45  12:00  12:15  12:30  12:45  13:00  13:15  13:30  13:45  14:00  14:15  14:30  14:45  15:00  15:15  15:30  15:45  16:00  
16:15  16:30  16:45  17:00  17:15  17:30  17:45  18:00  18:15  18:30  18:45  19:00  19:15  19:30  19:45  20:00  20:15  20:30  20:45  21:00  
21:15  21:30  21:45  22:00  22:15  22:30  22:45  23:00  23:15  23:30  23:50  00:10  00:30  00:50  

קו 11
  20:30  19:30  18:30  17:30  16:30  15:30  14:30  13:30  12:30  11:30  10:30  09:30  08:30  08:05  07:30מדרך בית שמאי 

 21:00  20:00  19:00  18:00  17:00  16:00  15:00  14:00  13:00  12:00  11:00  10:00  09:00  08:00  07:00מגני מודיעין

בימי שישי ומוצ"ש הלו"ז יפעל ע"פ לו"ז קיץ

גם השנה נוסעים
לחוף הים באשדוד

שרות הסעות לחוף הים באשדוד בימי 'בין הזמנים' יפעל
החל מיום שלישי י"ד אב 04/08/20 ועד יום חמישי ל' אב 20/08/20

גברים - בימים ב,ד,ו, נשים - בימים א,ג,ה, 

היציאה ממודיעין עילית - מהמסוף העירוני ברח' מסילת ישרים.
היציאה מחוף הים באשדוד - מהחניון הסמוך למרינה הכחולה.

הפיזור במודיעין עילית יתבצע במסלול מרכזי באמצעות קו 801
(כמו מסלול קווי 200, 300 וקו 11)

ההסעות יפעלו בשיטת 'מתמלא ויוצא'

להלן זמני הנסיעות: 

פיזור מיוחד לשכונות בעיר יפעל בשעות כדלהלן: 

קווים 811,821,831,841 מחוף אשדוד

ימים א-ה: בין השעות 19:45 – 18:45

ימי שישי: בין השעות 16:15 – 16:00

מסלולי קווי הפיזור המיוחד בתוך העיר:
קו 811 במסלול קו 310, קו 821 במסלול קו 320,
קו 831 במסלול קו 330, קו 841 במסלול קו 340.

נסיעה טובה ומהנה!

ימים א-ה:

ממודיעין עילית: בין השעות 09:20 – 07:00
ובין השעות 16:30 – 13:30
חזור מחוף הים: בין השעות 13:00 – 10:40
ובין השעות 19:45 – 17:00

יום שישי:

ממודיעין עילית: בין השעות 08:20 – 07:00
ובין השעות 13:00 – 12:30
חזור מחוף הים: בין השעות 11:30 – 10:30
ובין השעות 16:15 – 16:00

מחירון
א. וותיק / סטודנט מורחב

₪ 11₪ 5.5

רגיל

ניתן לשלם בערך צבור וליהנות מהנחה בהתאם לפרופיל האישי

שימו לב:
לאור המחיר המוזל, אין אפשרות לנסיעת-המשך חינם בתחבורה העירונית.

ניתן לרכוש חוזה 'חופשי' חודשי/שבועי/יומי, שכולל גם נסיעות עירוניות בנקודות המוצא והיעד.

!  !  



בימים אלו קיבלו תושבי העיר הוותיקים
ערכה ייחודית "10 דקות של אנרגיה"

מדריך לפעילות תנועתית מבריאה בליווי אביזרים ייחודיים
להקלה על ביצוע תנועה מבריאה בתוך הבית, למניעת שחיקה.

שכנים אשר הערכה נשארה אצלם,
יזדרזו להעבירה לשכניהם הוותיקים.

בברכה,
אגף חיזוק וקידום קהילתי

!!

אגף חיזוק וקידום קהילתי

אה
רי

מב
ה 

וע
תנ

  מוקד 107
תושבים יקרים!

היום יותר מתמיד
חשוב לקבל עידכונים

מנייח: 107 
מנייד: 08-9140902

פקס: 
073-2347450

מייל:
moked107@modil.org.il 

לשירותכם תמיד
מוקד 107

נמצאים בבידוד? צריכים עזרה? יש לכם שאלה?
המוקד כתמיד - עומד לרשותכם ומתוגבר

במיוחד בימים אלו בנושא הקורונה



מעי"ן
אגף חינוך

שרות פסיכולוגי חינוכי

 מרכז  העצמה,  למידה  וחינוך.
שגרת קורונה, אנחנו כאן אתכם! 

הכנו עבורכם קו תוכן טלפוני ובו ידע מתעדכן וכלים מעשיים 
להתמודדות בתחומים רבים:

הורות, הגיל הרך, חינוך מיוחד, שינה, מתבגרים.

התקשרו: 08-9141297
איש את רעהו יעזרו - אתם מוזמנים להשאיר בקו רעיונות שעזרו לכם 

ואנו נפרסם אותם לתועלת התושבים.

ניתן לקבל את המידע גם במייל, על ידי פנייה ל-  
moked107@modil.org.il

שרות מיוחד ללנמצאים בבידוד בקו זה



קיץ
גבוולתחוצה

קיץ
גבוולתחוצה

בין הזמנים תש"פ < מודיעין עילית

אז כתפו את  התרמיל, הציטידו 
במצב רוח ואצו אתנו ליטול 
מרתק בין שבייל הארץ  - 
דרך לצחה!

סלול 1
מ

הגליל והגולן

ל 2
לו

ס
מ

הרי יהודה 
וירושלים

ל 3
לו

ס
מ

הנגב והמדבר

תחרות נושאת פרסים 
אל הדגל - פרטים בחוברת

חידון טריויה אטרקטיבי
 על המסלול.

המדריך
למסלולי הטיול למשפחה
במודיעין עילית

הפעולת 
אטרקיטביות

במרחב הקולי!

 התקשרו 
08-9141286

 פעילות משפחתית
בין נחלי מים ומעיינות זורמים

סיור במרחב הקולי
בואדיות הגליל והגולן

 חידון טריויה אטרקטיבי 
על המסלול

תחרות נושאת פרסים
תמונה גלילית במודיעין עילית 

פרטים בחוברת.

חידה מצוירת - צפונה...
שאו עינכם מרום....

זמן איכות של חויה משפחתית
צפופה מאתגרת ומלאת סיפוק.

סיור במרחב הקולי באתרי מורשת.
ומזכרת מהסיור....

 חידה מצוירת-
 הכתובת כתובה על הכותל
ורמז- ד"ש מהשלג הירושלמי.

 פעילות משפחתית
הרכבת טלסקופ ביתי

הקמת אוהלים
 בניחוח מדברי

 חידון טריויה אטרקטיבי 
על המסלול.

סיור במרחב הקולי 
בין ואדיות ומכתשי הנגב והמדבר

חידה מצוירת 
אתגר גדול במכתש הקטן ורמז שגם במדבר 

ירענן לכם את המסלול

מסע אל עולם מופלא של כוכבים 
ומזלות - חכמת האסטרולוגיה 
בראי היהדות בהדרכה חיה של 
הרב הרה"ג מרדכי גנוט בעל 
לוח "דבר בעיתו" על כוכבים 

בשמי עירנו.


