
 בריינה הרטמןמרכזת הקהילה: 

 vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה  9761493

 
 טקס יום השואה:

מי שמעוניין להדליק משואה לזכר קרובי משפחה 
 מתבקש להודיע לי לפני חג הפסח.שנספו בשואה 

 פינת הנצחה: –טקס יום הזיכרון 
כמידי שנה אנחנו מעמידים פינה לזכרם של קרובי 

משפחה של תושבי הישוב. אם יש מישהו שרוצה 
להוסיף תמונה נא להיות בקשר אתי או עם טלי 

 פז.
 

 :העמדת דוכני מכירה בערב יום העצמאות
במידרחוב של יום מי שמעוניין להעמיד דוכן 

העצמאות מתבקש להירשם ולשלם במזכירות 
במזכירות  3.5הישוב עד יום שלישי, כ"ה ניסן, 

ברצוני להבהיר שלא כל דוכן מתקבל הישוב. 
וועדת תרבות שומרת לעצמה את האופציה 

 נא לקבל את זה בהבנה. להחליט מה כן ומה לא.
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 בס"ד

     
myhashmonaim.co.il 

  ושע", תניסןמצורע, ז' ב ערב שבת פרשת

 18:50  :הדלקת נרות

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו משלחן המזכירות: 

כמידי שנה גם השנה נקיים   :הגעלת כלים   

הגעלת כלים ברחבת המזכירות ביום שני, י' בניסן, 
. נא להגיע עם כלים 9:00-16:00בין השעות  18.4.16

                                               .נקיים. לא תהיה אפשרות לבצע ניקוי במזכירות

בשבוע הבא פינוי האשפה יהיה   פינוי אשפה:

ליך בימים ראשון וחמישי כרגיל. ביום שישי ניתן להש
במקומות  שאריות חמץ בפחים הגדולים שנמצאים

*מרכז מסחרי, *שערי ידידיה, *ביה"ס הבאים: 
הממ"ד, *ישיבת נר תמיד, *בתי הכנסת גלנווד 

 וספרדי, *יד משה
 .11:00פחים אלו יפונו ביום שישי אחרי השעה 

 

ד מכונת טיאוט ביום שלישי תעבו  טיאוט כבישים:

כבישים בישוב. נבקשכם להשתדל לא להשאיר 
מכוניות חונות בכביש ולהכניסם לחניות בכדי לנקות 

 היטב את הכביש.

 
בימי רביעי נאוה לא עובדת. שיחות   תזכורת:

מועברות באופן אוטומטי למשרד של בריינה, רכזת 
 הקהילה.

 
 בברכת חג כשר ושמח לכל תושבי חשמונאים

 
 

     מועדת נוער:

 
 לא.... מוטב מאוחר מלעולם

  
הורים  24בהזדמנות זו ברצוננו להודות ל 

אכפתיים שסיירו ביישוב בליל פורים כדי לדאוג 
 לשלום הנוער שלנו.

  
ההורים המתנדבים הסתובבו באזורים שונים 

 4:00ועד  22:00במהלך הלילה, החל מהשעה 
לפנות בוקר, במטרה להראות אכפתיות ואחריות, 

 ל לקרות. לעזור ולתת מענה לכל מצב שיכ
  

בנוסף, יישר כוח ענק למתנדבים במשמר האזרחי 
שסיירו גם הם בליל פורים ודאגו שהלילה עבר 

 בשקט ובבטחה.
  

 בברכת חג פסח שמח וכשר.
  

 ועדת נוער

 מועדון גיל הזהב
 

על שעה של  ויםתודה לתמר קירשנב*
 !ןישיתוף  בספור חיים מעני

  
  

מועדון גיל הזהב יוצאים לחופשה מיום 
כ"ה  שלישי, יום עד 17.4, ניסן 'ט  ראשון,

}תיקון תאריך חזרה בגלל  3.5 ,ניסן
 המימונה {

                        

 !!פסח כשר ושמח לכל החברות והמתנדבות
 

 לאה מדעי  

mailto:vaad_bryna@012.net.il
http://www.julieandpatrhodes.co.uk/pages/beaglepage.htm


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ת שלום!שב

 מצורע : שיעור נשים בשבת פרשת

 מרצה: הרב איתן הנה
 

 קריאת תהילים.  15:00בשעה 
 15:15השיעור בשעה 

 רמת מודיעים ע"ש גלנווד בביה"כ
 

 
 

 

 

 

 מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב פינת הברכות: 

 

לשרה ויצחק מושכל לרגל הולדת הנכד, בן  *לידות: 

 למשה ויפעת עוזיאל
 

*לדוד וורד קליין לרגל בת המצווה של בתם בת מצוה: 

 שירה
 

ולמשה גודמן *ליעל ויוסי גבאי ולאסתר גודמן אירוסין: 

 יאלהלרגל אירוסי נדב ואב
 

*ליהודה ומיכל שווגר לרגל נישואי בנם אריאל  נישואין: 

  מכפר עציון טללרחל רוזנ
 *למרדכי וגאולה פלח לרגל נישואי בתם אלונה לליאור מליק

 
 

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע 

 vaad_bryna@012.net.il: למייל

 
 

 

 
 

 לאה מדעי  :ותיקים בקהילה

 
תה נוכחות ילמרות עבודות הפסח הי  :וה מלכהומל

  !יפה
השירים וקטעי הקישור היו  !היה ערב מקסים

יה יוה וצפושמחה ותק ם והשאירו בנו הרבהיינימענ
חתוכה על ערב תודה  לעופר ! לגאולה השלימה

  !!נפלא
 

  !לרפי חתוכה על עיצוב המודעהתודה 
לכל הבנות  שהגיעו שעזרו בעריכת האולם תודה 

  !!לכל הבנות שהביאו מה שנתבקש מהןו
 

המקסימה שדחפה  חדד ליהודיתתודה מיוחדת 
 !ועזרה בכל דבר שנדרש

  
תודה גדולה  ליעקב בן דרור שאפשר לנו לערוך  

בית כנסת של  באולם ישראלוה מלכה ומלה את
 !!הרימון

 

 !!חג כשר ושמח לכל ותיקי הישוב

 :תנחומים

 

ה, אדליאנה לפקוביץ, לרובין וייס על מות אמ
 תושבת הישוב

 
 לבברלי גרינבלום על מות אחיה

 :לקראת הפסח בספרייה היישובית

 
שעות פתיחה בשבוע הבא )השבוע שחל  •

 בו ערב פסח(:
 20:00 - 17:00יום ראשון  
 16:00 - 13:00יום שני      
 לפני הצהריים 12:30 - 9:30יום שלישי  
 אחר הצהריים 19:00 - 16:00               

 יום רביעי סגור
 יום חמישי סגור 

 נחזור לפעילות בעזרת ה' לאחר חג הפסח.
לאחר הפסח "מדף מתמחה חינוך והורות"  •

 יעבור לספרייה אחרת.
זו הזדמנות אחרונה לשאול ספרים מאוסף ספרים 

 זה.
יש ספרים מגוונים ומעניינים על גידול ילדים, 

 התמודדויות עם קשיים, סבתאות ועוד.
 מומלץ!

בספרייה נמכרים ספרים עוד לא שמעתם?  •
 ש"ח לספר. 10כחדשים במחיר של 

 ספרים טובים לכל הגילאים.
ש"ח  2-ספרי אנגלית ומשומשים אחרים נמכרים ב

 לספר.
 כולכם מוזמנים לקנות וליהנות.

  
 הבית נקי. והמצפון גם הוא נקי? •

זה הזמן להחזיר ספרי ספרייה שברשותכם זה 
 עידן ועידנים...

 !ת. נשמח לראותכם בספרייהללא תשלומי קנסו
 

 פסח שמח וכשר! מצוות הספרייה
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