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 מזכיר הישוב מוטי רוזיליו  :משלחן המזכירות

 

להשליך גזם  לאאני מבקש שוב להזכיר ולבקש 
וגרוטאות במגרשים ריקים אלא בבורות הגזם 

 .בלבד
יש לציין שהפינוי נעשה בעדיפות מנקודות הגזם 

עלולות להישאר  גרוטאות/ שהכנו כך שהגזם 
השלכת פסולת  מאידך. במגרש תקופה ארוכה

למגרשים פרטיים גורמת לנזקים לבעלי המגרש 
  .שנדרשים לנקותם ואף נקנסים

     

 בריינה הרטמן: מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il 6שלוחה  7941679-80

 
 

 :ו"חוגים תשע

השנה אנחנו מעוניינים להוציא חוברת שתפרסם 
לא רק את החוגים היישוביים אלא גם את כלל 

הפרסום יהיה . החוגים שמתקיימים בישוב
 . בתשלום

עד  אם אתם מעוניינים נא לצור קשר עם בריינה
 7272, א אב"י, יום שני

 

 !סרט על הדשא
מתוכנן  ,77.9, ג אב"י, אביום רביעי הב

על הדשא הגדול משפחתי  סרט
פיקניק  17:11בשעה . למשפחות צעירות

  !סרט – 78:88בשעה . על הדשא
ימכרו פופקורן ( 'בוגרי י" )החברה הטובים"

 !ושתייה
 :מועדת תרבות

 קבלת שבת מוסיקלית:  בערב שבת נחמו

 . 19:88בגן הבנים בשעה 

  ! חתוכהאוהד : ביצוע וניהול מוסיקלי
 !!נשמח לראות את כולם.  פרסום בתיבות

 

 :  פתיחת שנת הלימודים -"סגירת הקיץ"אירוע 
 

שימו ) 71.0,אלול' י, ביום שלישימתוכננת 

 !פרטים בקרוב !(לב לשינוי בתאריך
אומנים מהישוב / אם יש בעלי עסקים 

שמעוניינים להעמיד שלחן ולמכור במקום נא 
 .לצור קשר עם בריינה

 
 : חקייההמש

 באב' המשחקייה לא תיפתח בט

 חנה שוסטר :מרכזת הקליטה והחברה

6816800-818  chanaschuster@gmail.com 

 

 

' ו מרמות לרחברוכים הבאים לרחל ושלום פישהיימר שהגיע
תושב , שלום הוא אחיו של צביקה פישהיימר.  91היצהר 
.  שלושה מהם נשואים. ילדים 1יש לרחל ושלום .  הישוב

 :הפרטים של שלום ורחל הם
 871048971: בית

Rachelfish1962@gmail.com   8186614879: רחל 
     fishkes@gmail.com8191048777 שלום: 

Welcome to Rachel and Shalom Fischeimer who 
have arrived from Ramot to Rechov Hayitzhar  91. 

 Shalom is the brother of Tzvika Fischeimer, 
resident of the yishuv.  Rachel and Shalom have 
5 children.  Three of them are married.  Shalom 
and Rachel’s information is as follows: 

Home:   871048971    
Rachel: 8186614879 Rachelfish1962@gmail.com  

  
Shalom: 8191048777     fishkes@gmail.com 

' לרח זאב מגבעת שהגיעו פרסר ודניאל לעדי הבאים ברוכים
 ושלום רחל, עדי הורי של ביתב גרים הם.  91 היצהר

 ואיתן בגן ותהיה 1 בת נע.  ילדים שני להם יש.  פישהיימר
 :הם שלהם הפרטים.  וחצי שנה בן

 adifishey@gmail.com8186614148:  עדי 

 8166967160: דניאל

Welcome to Adi and Daniel Presser who have 
arrived from  Givat Ze’ev  to Rechov Hatyitzhar 
35.  They live in the house with Adi’s parents, 
Rachel and Shalom Fischeimer.  They have 2 
children.  Noa, (5) is going into gan, and Eitan is 
one and a half years old.  Their information is: 

Adi: 8186614148adifishey@gmail.com  
 Daniel: 8166967160  

 

 

 דברים   : שיעור נשים בשבת פרשת
 תמרי גונזלס' גב:  מרצה 
 

 . קריאת תהילים 11:88:   בשעה
 11:11השיעור בשעה 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
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 !!שבת שלום וצום קל

 
 :ממועדון גיל הזהב

על פעילות חסד שעשתה לחברות   לענת שרעבי   :תודות
 אמתלמוראל כותב * על העיסוי המפנק    למזל אהרוני* המועדון 

  על התספורות למרים סבג *  על המניקור 
  וגרמתם לנו שמחה על כך עשיתם לנו יום של כייף 

  !תודה
  במועדון אין פעילות   ,תשעה באב ,יום א בשבוע הבא 

לחברות  מסיבת סיום   -18:98  , 70.9 ,ב אב"י  ,יום שלישי
  המועדון 

צוות    של כל  מסיבת סיום  19בשעה  77.9 ג אב "יום רביעי י
  המועדון  ומתנדבי  עובדי 

ט "ליום חמישי י עד יוצאים לחופשה   98.9אב  ד "יום חמישי י
 9.7אלול  

 

  :חיסוני כלבת
 

 חיסוני כלבת יבוצעו בחשמונאים
 ר אפרים קרן"ד, י וטרינר המועצה"ע       

 (7811יולי  70)ב אב "י, ביום שלישי      
 במזכירות הישוב , 14:88בשעה         

                            
 מומלץ להירשם מראש במזכירות

 
 
 
 
 
 

 

 :תנחומים
 

 לפרומה קאהן על מות אביה
 
 יצחק טובולסקי על מות אביול
 

 :ותיקים בקהילה
 

  :קייטנת מועדון מפגשים
 :79.9, א באב"י, ביום שניביקור בנמל אשדוד   :סיורים

 לנלווה₪  98/ לחבר מועדון ₪  78
 הרשמה ופרטים אצל ציונה שרוני 

 :חוגים לותיקים בשנה הבאה
צ "בימים אלו אנחנו מתכננים חוגים בשעות אחה

דרמה , י'טאי צ', לותיקים של הישוב שכוללים ברידג
 .לנשים" מפגשיר"ובכוונתנו להמשיך עם 

 .פרסום בהמשך

 מנוער חשמונאים –" להושיט יד"שבת 
 

 בישוב חשמונאים" להושיט יד"אירוח ילדי : הנידון
י מתנדבים שנדבו "נוסדה ע" להושיט יד"העמותה 

שות הילדים החולים ובני מכספם וזמנם לר
השומר -משפחותיהם ומשרתת ילדים בבית החולים תל

במכון האונקולוגי ילדים , במחלקה האונקולוגית ילדים
 .ובמרכז לפיתוח הילד

העמותה תומכת ומסייעת במימון תרופות וטיפולים 
-חיפוש אחר מח, התרמות דם, שאינם בסל התרופות

הסעות , ערםמימון פאות לילדות שאבדו את ש, עצם
הספקת אוכל , אל בית החולים למשפחות במצוקה

ארגון ימי , ארגון ימי הולדת, במהלך הטיפול והאשפוז
סיוע ברכישת ציוד רפואי , כיף לילדים ולצוות הרפואי

סבסוד חוגים , הקמת יחידות מחשבים, לילדים
קו לתמיכה , הגשמת חלומות, למטופלים בבית החולים

ות העמותה מקיימים ימי כייף במסגרת פעיל ...נפשית
שבתות , מחנות קיץ וחורף, טיולים, לאורך השנה

י "ימי הולדת וחונכות אישית המתבצעת ע, אירוח
במהלך השנה  .מתנדבי הארגון בקביעות פעם בשבוע

שבתות בשנה בישובים  17מוציאים את הילדים ל
" שיגרה לשבור"מ שהילדים יוכלו "שונים בארץ ע

לשבתות אלו . מקומות ואנשים שוניםולצאת ולהיפגש ב
מתנדבים צמודים לאורך  18חניכים ועוד כ 18יוצאים כ

" להושיט יד"עמותת , במסגרת הפעילות .כל השבת
תבוא להתארח ביישוב חשמונאים בשבת פרשת 

ארגון שבת כזו  91.89.11ו אב "נחמו ט -"ואתחנן"
משפחות מארחות שיוכלו לארח ללינה  71מצריכה כ

תים נגישים מכיוון שחלק מהחניכים מגיעים על רצוי ב)
. חדר אחד למדריך וחניך האירוח כולל(כיסא גלגלים

ולאחר מכן כל היישוב מוזמן . ולארוחת בוקר בשבת
 . לסעודה שלישית יחד עם החניכים ונוער היישוב

 8176779774-ליאל סינגר -פרטים ועזרה, להרשמה
 8169611694 -כל ברנדמי                                  

ושהחניכים יהנו ,כדי שהשבת תהיה מוצלחת, בנוסף
צריך משפחות שיסכימו להביא אוכל -כמה שאפשר

רוגעלך \בורקסים\פשטידה\פסטה,לסעודה שלישית
 .'וכדו

 :מי שיכול לעזור לנו בבקשה להודיע ל
 8164919119-אביטל ווחנווצקי

                                                                                  8179989991-חושן הימלפרב  
- בתקווה לשיתוף פעולה

 ונוער חשמונאים מוריה הימלפרב רכזת הנוער

 

- פעולה לשיתוף בתקווה                        

 הנוער רכזת הימלפרב מוריה

 .חשמונאים ונוער
 

 מזל טוב *מזל טוב* מזל טוב :פינת הברכות 

 

בן , ודי ואיתמר אנגלסמן לרגל הולדת הנכד'לג*: לידות

 לאודי ואנה אנגלסמן
בן לאילנה ונתי , לנורמן ושושנה אבל לרגל הולדת הנכד*

 פרנקל
נין , בן לסיון ורון ברקאי, ליפה מאירי לרגל הולדת הנכד* 

 תקוה מאירי' לגב
 בן לאודיה, לציונה ומשה שרוני לרגל הולדת הנכד*
 
 

ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע  ניתן לשלוח

                                               vaad_bryna@012.net.il :למייל
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