
 

 

                      בס"ד

     
 

www.myhashmonaim.co.il 
 תשע"ח, ערב יום העצמאות

  18:58 :אמור ערב שבת פר' תהדלקת נרו

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

   4שלוחה  9761493 בריינה הרטמן מרכזת הקהילה:
 

*תודה רבה, רבה,   תודות: טקס יום העצמאות:

שתרם המון זמן ואנרגיה להצלחת חגיגות  יעקב בן דרורל

תודה לחברי ועדת תרבות: יו"ר יצחק *יום העצמאות!! 
שטיינברג, יעקב בן דרור, יונה וורנר, לאה מדעי, ציונה שרוני, 

 פנינית חברוני וליטל הילמן.
על הפקת טקס הדלקת המשואות והוצאת  יונה*תודה מיוחדת ל 

 . החוברת עם סיפורי מדליקי המשואות
 *תודה רבה לאדמונד חסין על הנחיית טקס הדלקת המשואות!

*תודה למדליקי המשואות "המדליקים": חנן בלנקנשטיין, ציונה 
שרוני, סטיב ומריל ג'ייקובס, דני ניסים, עליזה תפילין, אירנה 

 רזניקוב ושלו וובו, שרגשו את הקהל עם סיפורי העלייה!!
ג ואביטל שרון, רכזות *תודה לצוות נוער שלנו!! עילאי אסיי

בת שרות  –קומונרית, לתמר ביטון  –הנוער, לרעות קדוש 
 רכזת חב"ב. –ולשייה לוי 

 והמקהלה על "תפילה לשלום המדינה" זאב וינדיש*תודה ל
*תודה לעוטיה הולנדר, אסתי אגסי, לאה פסטרנק והסייעות של 

 הגנים, חביבה עידן ואסתר בן חמו על מופע הגנים החמוד!
דריכות שבט הרואה, טליה טובולסקי, שרית שמאי *תודה למ

 !!דגלנות מדהיםמופע על  ורויה אהרונוף
*תודה לתמר קירשנבאום על הבימוי של דוד וגולדה ותודה 

תודה לאביטל שרון על *לאשרת הולנדר על ההשתתפות בסרט! 
לדוד אביטל,  –תודה מיוחדת לביה"ס הממ"ד *הצילום ועריכה! 

שרה ברנר ותלמידי ביה"ס ולדודו )פיצה אנד מור( על שיתופי 
 .אדיב שומרלו שליווה אותנו *תודה לדרור באסל הפעולה!

*תודה להרכב הנוער שהובילו את שירת השיר "הללויה" וסיימו 
אורי חסין ולנגנים: עודד  את הטקס באווירה כיפית!! תודה לזמר,

 ון היימן, איל גרנות ואורי אפשטיין.ברזילי, אבי ווקסמן, נחש

הפועלים על כל צוות ו בני יצחק ,למוטי רוזיליו תודה רבה*

שכוללת תיאום עם  -)מוטי(  מהוצאת רישיונות  –הצד הטכני 
חבלן ורישוי עסקים של המועצה , הזמנת  המשטרה, מכבי אש,

עד לתליית דגלים, בניית במה גדולה  -והעמדת זיקוקין לאירוע 
)שדורשת אישור מהנדס(, העברת כיסאות למגרש ועוד ועוד! זה 

תודה רבה  לא מובן מאליו! יש המון עבודה מאחורי הקלעים!

 התמיכה האדמיניסטריטיבית!כל על  נאוה כהןל

 הזיקוקים הנצחי שלנו!!מפעיל  – לארנון מדר*תודה 

דרור לסגן הרבש"צ, , זרובבל שרעבי*תודה לרבצש"צ, 

 ריאד,לשומר  איתמר אנטמן,ולשוטר הקהילתי, באסל, 
 על סידורי הביטחון. למתנדבי משמר האזרחיו

יצחק *תודה לצוות האמבולנס שהיו בכוננות כל האירוע: 
 ואבי ויינשטיין סטיב ארנולד ,, דוד רוטרהרטמן, אהרון צוקר

על עיצוב התפאורה  ומשפחתה עדן פלדמןלתודה *

 תודה לכל מי שתרם להצלחת הערב!!  המיוחדת!
על לבתי הכנסת הרימון, גלנווד והספרדי מיוחדת תודה 

 !אחרי פסח ויום העצמאות יוחדות שהיו לנומהתכניות האירוח 
 

 מוטי רוזיליומשלחן המזכיר: 
 5שלוחה  9761493

motty@012.net.il_vaad 
 

   רישום לנישואין:
 

הרב שמעון בוחניק מזכיר שניתן לבצע דרכו 
 רישום לנישואין ואין צורך לנסוע לפסגות.

 

 חנה שוסטר :מרכזת הקליטה והחברה

4054088-050 chanaschuster@gmail.com 
 

יתקיים ביום רביעי הקרוב,  י"ז אייר,   אירוע ל"ג בעומר:
 , ליד המשחקייה בצומת רחובות התבור / הארבל. 2.5

יתקיים מעגל מתופפים לילדים ובשעה  18:15בשעה 
תפילת מעריב ושירה בצבור למבוגרים. שתייה,  20:30

מרשמלו, קטשופ ואבטיח יוגשו. מומלץ להביא נקניקיות, 
 אדמה. לחמניות ותפוחי

 
wide Bonfire:-Lag B'omer Yishuv 

The annual Lag B'omer event will take place 
this coming Wednesday evening, May 2, next 
to the yishuv playroom (mischakiya), at the  
HaTavor – Arbel intersection.  At 6:15 pm 
there will be a drumming activity for children 
and at 8:30 pm there will be Maariv followed 
by singing for adults with musical 
accompaniment. Drinks, marshmellows, 
ketchup and watermelon will be served. We 
suggest you bring hot dogs, rolls and 

potatoes. 

 :  9.5כ"ד אייר,  את תאריך:תשריינו 
 

 הצגה של שרית ברנס:
 של מדינת ישראל 70לכבוד שנת ה

 

 ארץ צבר
 3-9לגילאי 

 
 במועדון נועראחה"צ  16:45בשעה 

 
 נו!(ילילד.  הורים בחינם )גם אתם תה₪  15
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 שבת שלום!!
 

                         

 אמורפרשת :   שיעור נשים

 
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 
  הרב איתן הנה מרצה:

 
 קריאת תהילים 14:45בשעה 

 
 15:00השיעור בשעה 

 

 
 

 
 
 
 

 

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

 
סולומונט לשי ורבקה אליצור ולארי ושרה בת' * לידות:

 לרגל הולדת הנכדה, בת ליוני ומלכה אליצור
*ללני ובברלי גרינבלום לרגל הולדת הנכדה, בת לאלונה 

 ושמואל גלייזר
 

*להלל ומינדי בקר לרגל בת המצווה של בתם בת מצוה: 

 יהודית תהילה
 

לברברה ודב גילאור לרגל אירוסי הנכדה, יעל * אירוסין:

 , לאלחנן פראנק מרחובותחנה, בתם של אבי וורד מק"ס
*ללואיס ובת' בר לרגל אירוסי בתם ליבה שושנה לנפתלי 

 יפה, בנם של לאה יפה ואליוט יפה
*לרוני ומישל כץ לרגל אירוסי בנם יצי למוריה יפה, אחותה 

 של רוחמה שטיין
 
 

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

 

 
 

 ותיקים בקהילה
 

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

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

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

 ברחובות.
במכון וייצמן )כשרות  לאחר מכן נסעד ארוחת צהרים

בהמשך נערוך סיור מומחז ב"כרם ו רבנות רחובות(
 התימנים" עם הצגות שירים וסיפורים.

 .18:00לחשמונאים בשעה חזרה 
 

 לאדם ₪  140מחיר:  
 

 הרשמה דרך בריינה במשרד או דרך לאה מדעי
נא להסדיר תשלום אצל נאוה  -למי שאין הוראת קבע 

 במזכירות.
 

 מועדון גיל הזהב
 

ים תודה לבנות אולפנת נוה צוף על שבאו להנע
 .ןולשמח את נשות המועדון בנגינת

 הזמנתהברוכה בלדניאל ואתי ניסים על היוזמה 
  .אולפנהה בנות

 ! ןה ישלם שכרכ"הקב !תבורכו
 

 וגבי כהן היקרים לרחל 
על לב רחב ובית   תודה תודה ושוב תודה לכם    

רחתם את הפעילות יבו א  וחם פתוח 
 יחד שבטי ישראל-עדות ישראל אוהל  : ביוזמתכם

בבריאות איתנה  -היושב במרום ישלם שכרכם   
 ושמחת חיים וכול אשר תבקשו.

חברות וחברים שהקדשתם התודה ענקית לכם   
   -מזמנכם ומהונכם 

  כי אין כמוכם האל הטוב יהיה בעזרכם תמיד      
תודה  -ממשיכה במסורת   -ויפה אביטל אין כמוך    

 יבוק חם והמון אהבה והערכהח     ! תודה
 ציונה     

 

 הודעה מהמשטרה:
 

 !תושבים יקרים
נושא הנהיגה הינו נושא מאוד חשוב ונוגע לכל 

 .אחד מאתנו
התעסקות בכל דבר בזמן נהיגה, הינה מסוכנת 
ובמיוחד בתוך יישוב, בו ילד יכול לרדת לכביש 

 .ולהיפגע מכך
כוס  ,היסח הדעת כולל התעסקות בפלאפון, רדיו

 .קפה וכל דבר אחר
מעבר לדיבור בפלאפון בזמן נהיגה, שאסור אם 

אין דיבורית וקיבוע הטלפון, אסור להחזיק את 
 .הטלפון ביד וכמובן שאסור לקרוא ולכתוב הודעות

 
 אנא הימנעו מאי נעימויות והתרכזו בנהיגה בלבד

 
 תמידלשירותכם 

 איתמר אנטמן, רס"מ

 השוטר הקהילתי שלכם
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