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 :   נשים ישיעור

 
 : חזקיהו חנימובבשבת פסח מרצה

 
 : נעמה שטסמןשבת פר' שמינימרצה ב

 
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 
 קריאת תהילים 14:45בשעה 

 
 15:00השיעור בשעה 

 
 
 

 
 

 הקהילה: בריינה הרטמןמרכזת 
 bryna@012.net.ilvaad_  4שלוחה  9761493

 
, ערב פסח 29,3תהיה סגורה מיום חמישי,  היהמשחקי

 .8.4ותיפתח שוב ביום ראשון, כ"ג ניסן, 
 

משואות בטקס. מי  6כבכל שנה נדליק : יום השואהטקס 

משואה השנה לזכרם של קרובי משפחה שמעוניין להדליק 
 לצור קשר אתי. ןשנספו מוזמ

 

כבשנים הקודמות, בערב יום   תערוכה בליל יום השואה:

השואה, לפני ואחרי הטקס, אנחנו מזמינים את הצבור לצפות 
ב"פינת הנצחה", תערוכה מרגשת, שכוללת עדויות של ניצולי 
שואה מהקהילה שלנו ויצירות אומנותיות של הנוער ושל ילדים 

של  מבה"ס הממ"ד.  השנה אנו מבקשים שמי שרוצה שהסיפור
משפחתו יופיע בפינת ההנצחה בשנים הבאות ימלא טופס שיהיה 

במקום בערב יום השואה. מי שמעוניין לעזור להכין את פינת 
 ההנצחה ישלח מייל ל: 

 Ellakhyman@gmail.com 
 

לכבוד טקס העלאת הדגל ויום  חיילים ביום העצמאות:

מזמינים את כל חיילי הישוב למדינה אנחנו  70הולדת 
שיהיו בבית בערב יום העצמאות להגיע לטקס במדי א' כדי 

 להשתתף "במסדר" בטקס העלאת הדגל.

 
 פרטים על הפעילויות בקבצים נלווים.  :אחרי פסח

 

 ממונה יישובי!!:  8.4יום ראשון, כ"ג ניסן, 

 
 : הקרנת הסרט10.4יום שלישי, כ"ה ניסן, 

 "פלוגת האלוקים"
 ושיחה עם יוצרת הסרט, אביטל רייכנר

 

 : המופע15.4יום ראשון, ר"ח אייר, 

 "הקרב של חיי"
 עם ניר רובין

 

 22.4יום ראשון, ז' אייר, 

. פרסום נשלח הרצאות בנושא 2 "הורות לנצח"תכנית 

 במייל וברשימות התפוצה של נשות חשמונאים
 ניתן להתחיל להירשם

 
 

 

 מוטי רוזיליומשלחן המזכיר: 
 5שלוחה  9761493

motty@012.net.il_vaad 

 

ניתן לזרוק : פינוי זבלשאריות חמץ ו

לפחים הגדולים של בתי הכנסת, ב"ס הממ"ד 
וישיבת נר תמיד. פחים אילו יפונו ביום שישי 

 .11:00אחרי השעה 
 

ע"פ הנחיות מחלקת  דוכנים ליום העצמאות:
תאפשר שוי עסקים במועצת מטה בנימין לא רי

ערב יום מכירת אוכל ביתי בדוכנים ב
פקחים בליווי העצמאות.  המחלקה תפעיל 

משטרת ישראל שיקנסו את מי שעובר על 
 הוראה זו וכן יסגרו לו את הדוכן.

 מכירת ספריי חוטים וקצף אסורים בהחלט.  גם 
 

מי שמעוניין להעמיד דוכן בערב יום העצמאות 
. כל פנייה במשרד מוזמן לצור קשר עם בריינה

עלות העמדת דוכן: . תישקל לגופו של עניין
 כמו כן, במזכירות הישוב.שישולם ₪  250

 .בזמן התשלום לחתום על טופסתתבקשו 
 

 שי למתגייסים ושרות לאומי:
אנחנו מזכירים לכם שניתן לגשת למזכירות 

הישוב כדי לקבל שי עבור המתגייסים/ יוצאים 
לשירות לאומי. נא להצטייד בצילום של תעודת 

 חוגר/ שרות.
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 שבת שלום!!    שמח!! כשר ו חג
 

 

 מזל טוב! מזל טוב! מזל טוב! פינת הברכות:

 
 , בן ליסכה ובעלהלמזל קורח לרגל הולדת הנכד* לידות:

 
לחנה והלל שוסטר לרגל בר המצווה של בנם  *בר מצוה: 

 עמיאור

 
*לדוד ושירה גילאור, לסבים אליהו ופרידה שץ אירוסין: 

ליהודה גוטסמן  רהאושודב וברברה גילאור לרגל אירוסי  
 מכוכב יעקב.

 
 :לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל יש

vaad_bryna@012.net.il 
 

 
 

עשרת ימי תודה היא יוזמה   עשרת ימי תודה:

ישראלית שנשענת ומקבלת השראה מ'עשרת ימי 
 תשובה' שבמסורת היהודית.

היוזמה הזו מבקשת להכניס ללוח השנה העברי מסורת 
יום  ישראלית חדשה, בימים המיוחדים שלקראת

העצמאות. מטרתם של עשרת ימי תודה היא להציע את 
מושג התודה, על היבטיו השונים, כמענה תוכני ורעיוני 

לימים הכה טעונים מבחינה לאומית, הימים שבין יום 
 השואה ליום העצמאות.

בימי עשרת ימי תודה אנחנו מוזמנות ומוזמנים לרענן 
 את היחסים שלנו עם עצמינו כפרטים ועם עצמנו

 כחברה, כעם וכמדינה.
עשרת ימי תודה הם הזדמנות להתבונן ולראות את 

עצם קיומה של מדינת ישראל כדבר שאינו מובן מאליו, 
כמו גם להטיל זרקור על הטוב והיפה שבחיינו 

 האישיים.

 :אצלנו בישוב
 –בימי עשרת ימי תודה נפרשים ברחבי הארץ 

בערים, באוניברסיטאות, במתנסי"ם, בבתי ספר 
לוחות תודה, שצובעים את  –ובמנהלים קהילתיים 

הרחובות בגיר צבעוני וממלאים את המרחב 
הציבורי ואת הלב במילים של תודה, פרגון 

 והערכה.
אנחנו מזמינים אתכם לחפש את לוחות התודה 

שיוצבו ברחבי הישוב אחרי חג הפסח ולכתוב 
עליהם את התודה האישית שלכם. נא לשמור על 

 הלוחות!
 

 ותיקים בקהילה
 

 סיור מומחז עם זאב הולין:
 יתקיים סיור עם זאב הולין: 30.5רביעי, ט"ז סיון, ביום 

 .08:00יציאה מחשמונאים השעה 
הסיור מתחיל במוזיאון החדש למורשת יהודי תימן, 

שנפתח לאחרונה ברחובות, שם רואים סרטון עם גלית 
 ועורכים סיור עם הדרכה מקומית. גיאת

לאחר מכן עורכים סיור בשכונת מרמורק, ברחובות  
ושומעים על הסבל שעברו, במקום, התימנים שגורשו 

מכנרת ועל תופעות מדהימות אחרות שגרמו לכך 
שהמקום שהחל את דרכו כמושב,  הפך להיות שכונה 

 ברחובות.
ור בהמשך נערוך סיו לאחר מכן נסעד ארוחת צהרים

 מומחז ב"כרם התימנים" עם הצגות שירים וסיפורים.
 .18:00חזרה לחשמונאים בשעה 

 
 לאדם ₪  140מחיר:  

 
 הרשמה דרך בריינה במשרד או דרך לאה מדעי

 
 

 תנחומים
 למרגלית ליפשיץ על מות אביה

 43שבעה בבית משפחת ליפשיץ בישוב, ברח' הארבל 
 12:30עד השעה וביום שישי  חמישי וםבי

 

 לסברינה שלום על מות אביה
 

 לרפי גולדרייך על מות אמו
 בערך 18:30בשעה *ביום חמישי, י"ג ניסן,הלוויה תתקיים 

 בבית שמש בבית העלמין ארץ החיים
 ניתן להתעדכן ביום חמישי*

 13רפי ישב שבעה בביתו ברח' הצורי 
  16:00עה בשיום שישי עד מיד אחרי הקבורה 

 שעות פתיחת הדואר בחג הפסח:
 

 *יום שישי ערב חג: סגור*
 *11-12*ראשון עד רביעי: 

 *18-20*שלישי: 
 *חמישי ערב חג : סגור* 

 �🍷🌼� *חג שמח*
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