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 תשע"ח, ערב יום העצמאות

  18:53 :ערב שבת פר' אחרי מות קדושים תהדלקת נרו

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

 פרשת אחרי מות קדושים:   שיעור נשים

 
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 
 מרצה: נעמה שטסמן

 
 קריאת תהילים 14:45בשעה 

 
 15:00השיעור בשעה 

 

 
 

 
 
 

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

 

תודה לרכזות הנוער עילאי ואביטל,  טקס יום הזיכרון:

לקומונרית רעות ולשביעיסטים על טקס יפהפה ונוגע ללב. 
תודה ענקית לטלי פז שליוותה את הנוער בטקסים אפילו 

 עד השעות הקטנות של הלילה.
 

שהגיע למופע "הקרב של חיי" ביום ראשון. תודה לכל מי 
זה היה מופע מדהים ממבט אישי של מי שאבד חבר בקרב, 

 עם מסר חשוב ומרגש.

 
לכבוד טקס העלאת הדגל ויום  חיילים ביום העצמאות:

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

 בטקס העלאת הדגל.כבוד להשתתף "במסדר" 
 

 22.4יום ראשון, ז' אייר, 
. פרסום נשלח הרצאות בנושא 2 "הורות לנצח"תכנית 

 של נשות חשמונאיםבמייל וברשימות התפוצה 
 אצלי במשרד )אשפר להשאיר הודעה( להירשםמשיך ניתן לה

 

 
השבוע חולק מגנט לשעת חירום   :מגנט של צוות צח"י

שחברי צוות צח"י הכינו לבתים. מצורף מכתב הסברה 
 )בעברית ובאנגלית(.

על  תודה לשרי לסינגר, שושי פישהיימר ויוכבד שריידר
 הזמן ומחשבה שהושקעו בהכנת המגנט.

 
 :  הצגה של שרית ברנס:9.5כ"ד אייר,  תשריינו את תאריך:

 

 ארץ צבר
 

 אחה"צ.  פרטים בשבוע הבא 17:00בשעה 

 מוטי רוזיליומשלחן המזכיר: 
 5שלוחה  9761493

motty@012.net.il_vaad 
 

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 
 

 בערב יום העצמאות  סגירת רח' הכרמל:
  בלילה. 12:00עד  17:00הרחוב ייסגר משעה 

 
 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!!חג שמח ו
 

                         

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

 
למשה ויהודית רוזנטל לרגל הולדת הנכדה, בת * לידות:

 סולומן וראובןלנעמי 
*לסטיב ומינדי פרנקל לרגל הולדת הנכד, בן ליונית וישראל 

 פרנקל
*לאביעד ורננה פינס )דיירים של מש' נחשוני( לרגל הולדת 

 הבן
 

אמת לרגל אירוסי בתם -לשלמה ואביגיל כותב* אירוסין:

 מירב לעידן בוזו. מזל טוב לסבא וסבתא אלי ושרה טאניס
 
 

 :עד יום רביעי בכל שבוע למייל לשלוח ברכות לבריינה יש
vaad_bryna@012.net.il 

 

 
 

 חנה שוסטר :מרכזת הקליטה והחברה

050-4054088 chanaschuster@gmail.com 
 

גר שעלו לחשמונאים   ברוכים הבאים לקרול והיליארד
ממלבורן, אוסטרליה.  הם כרגע גרים ביחידת דיור של 

.  פרטי 3משפחת רודיך, המחותנים שלהם, ברחוב הזית 
 הקשר שלהם הם:

Caroleanne.gar@gmail.com :0587113591קרול   
Gar.h@optusnet.com.au :0586090072היליארד  

 
 מדורת ל"ג בעומר

, 2.5.18י"ז אייר,  רביעי, נא לשמור את התאריך: ביום
תתקיים מדורה יישובית בסביבת המשחקייה.  נא להימנע 

מלבנות מדורות באזור זה. תהיה פעילות לילדים ושירה 
 בציבור.  פרטים בהמשך.

 תודות על פינת ההנצחה ביום השואה
תודה רבה לאלה היימן שככל שנה לקחה על עצמה לסדר 

גם למישל קפלנסקי,  פינת הנצחה מיוחדת ומרגשת.  תודה
מילי לבן, אלישבע היימן, רותי אהרון, דניאלה קפלנסקי, רחל 

אקמן, נטלי בלוך, נועם הירש, איל גרנות, רפי מישל, אורי 
אפשטיין, מימי כשדן, מתן סימקיס, שבי נידרברג, ונחשון 

היימן על כל העזרה.  המון תודה לבני יצחק והעובדים שלו .  
ברט, גילה קלינגר, דינה טובר, ושריל תודה גם לנחמה ברייט

סינגר על עזרה בלאסוף מידע על משפחות שרוצות לשתף 
  את סיפורם בשנה הבאה.

Welcome 
Welcome to Carole and Hilliard Gar who made 
Aliyah to Chashmonaim from Melbourne, 
Australia.  They are currently living at the 
attached apartment of the Rudich family, their 
Machutanim, at Rechov Hazayit 3.  Their contact 
information is as follows: 

Carol: Caroleanne.gar@gmail.com0587113591   
Hilliard: Gar.h@optusnet.com.au  0586090072  

wide Bonfire-Lag Ba’Omer Yishuv 
Save the date: On Wednesday evening, 17 of Iyar, 
May 2

nd
, there will be a yishuv-wide Lag Ba’Omer 

Bonfire in the area of the Mischakia.  Please do 
not build bonfires in that area.  There will be a 
children’s activity and a sing-a-long. 

Memorial Corner at Yom Hashoah-Thank you 
Many thanks to Ella Hyman who again this year 
was responsible for organizing the special and 
moving memorial corner at the Yom Hashoah 
commemoration. Thanks also to Michelle 
Kaplansky, Millie Leben, Elisheva Hyman, Ruthie 
Aaron, Daniella Kaplansky, Rachel Eckman, 
Natalie Bloch, Noam Hirsch, Eyal Granot, Rafi 
Mischel, Ori Epstein, Mimi Cashdan, Matan 
Simcus, Shevi Niederberg, and Nachshon Hyman 
for their assistance.  We also want to thank Beni 
Yitzchak and his team of workers.  Thanks to 
Nechama Breitbart, Dyna Tover, Cheryl Singer, 
and Gila Klinger for helping families fill out 
questionnaires to tell their stories next year. 

 

 ותיקים בקהילה
 

 זאב הולין:סיור מומחז עם 
 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 
 גיאת ועורכים סיור עם הדרכה מקומית.

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

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

 ברחובות.
בהמשך נערוך סיור ו 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
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