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תושבים שמעוניינים לתרום חומר *:  יום השואה
בערב יום ד "הממ ס"ברחבת ביה וצבלתערוכה שת

או   450-2387347: לאלה היימןהשואה מוזמנים לפנות 
 454-0450433: ה שוסטרחנ

גם )תושבים שמעוניינים להדליק משואות **
לזכרם של ( בהשתתפות סבים או סבתות ניצולי שואה

קרובי משפחה שנספו בשואה מוזמנים לצור אתי קשר 
 .לפני חג הפסח

פינת  וצבת, בערב יום הזיכרון, כבכל שנה :יום הזיכרון
לו שנפתושבים של  הנצחה לזכרם של  קרובי משפחה 

תושבים . במהלך שירותם הצבאי או בפעולות איבה
יכולים  מעוניינים להוסיף תמונות של קרובי משפחהה

. למסור לי תמונה להגדלה ביחד עם שם החלל ופרטיו
 .כמובן, את התמונה המקורית נדאג להחזיר לכם

לגבי . תכנון יום העצמאות כבר בעיצומו  :יום העצמאות
מי שמעוניין להעמיד דוכן  –דוכני אוכל או אביזרי החג 

 :ז ניסן"עד כ מוזמן לצור קשר עם לאה מדעי, בתשלום
אנחנו מבקשים להדגיש .  בהקדם 457-8794624 

שהשנה אנחנו נקפיד להעמיד את הדוכנים במקומות 
בתיאום עם כוחות , על ידי המזכירות שייבחרו מראש

העמדת . כדי להימנע ממפגעים בטיחותיים, הביטחון
  .ותנה בקיום הוראה זומ דוכן

 

ס בנימין מודיע "מדור הקהילה של מתנ:  קורס גישור
פתיחת קורס גישור נוסף עבור בעלי תפקידים על 

 .ונבחרי ציבור בישובים בסבסוד משמעותי מאוד
שומרון –הקורס משותף עם מועצות אזוריות נוספות 

 .גוש עציון ובקעת הירדן ולכן מספר המקומות מוגבל
 .ההרשמה תיסגר מיד אחרי פסח, ירשם הזדרזו לה

  פרטי הרישום, מועדים, כל הפרטים כולל עלויות 

 47-6622949: ס"מזכירת המתנ, אצל חנה יידוב
matnas@m.binyamin.org.il 

 .70.0, ד ניסן"כ, ההרשמה עד יום חמישי
. כדי לקבל את פרטי הקורס ניתן לשלוח לי מייל

: אשתדל  גם לשלוח אותם לאתר הישוב

www.rammod.net 

ביום ראשון יבוצע   :פינוי אשפה :ממזכירות הישוב

עגלות מ יוצבו "במקומות הר. פינוי אשפה אחרון לפני פסח
עבור אשפה המכילה חמץ ויפונו , 9944 –אשפה גדולות 

 .ביום שני לאחר ביטול החמץ
 ליד המרכז המסחרי .א
 ליד גן עמנואל .ב
 הדגן' בכניסה לרח .ג
 הכרמל מול מועדון הנוער –פינת ארבל  .ד
 ה יהארבל ליד המשחקי-פינת התבור .ה
 פחי בתי הכנסת .ו

י ומקלאחר מאמצים גדולים מצד הועד המ  :סידורי קבורה
נחתם חוזה עם עיריית מודיעין  מטה בנימין תוהמועצה האזורי

. המאפשר לנו סידורי קבורה בעיר מודיעין בדומה לתושבי העיר
 .ה שלא נזדקק ונזכה לחיים ארוכים ושנות חיים"זבע

 
 בברכת חג כשר ושמח לכל תושבי חשמונאים ובני ביתם

 מזכיר הישוב, מוטי רוזיליו
 

  

 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

  :אחרי מות פרשת שיעור נשים בשבת
 

   רב איתן הנה :מרצה
 (בשעה שימו לב לשינוי)  44:95:  בשעה

 
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 

 
. 

 חנה שוסטר :מרכזת הקליטה והחברה

0450433-454  chanaschuster@gmail.com 

 
לרגל יום הזיכרון ויום  באנגליתשתי תוכניות יתקיימו 

-סרט באנגלית על חייו של יונתן נתניהו ב: העצמאות
י "מייזלס שלחמה עם הלח והרצאה מפי אהובה 84.0.90

   .2.5.90-במלחמת יום העצמאות ב
Featuring two Upcoming Programs in English in 
commemoration of Yom Hazikaron and Yom 

-EnglishJoin us as we show the film in  Ha’azmaut: 
“Follow Me-The Yoni Netanyahu Story” 
A film depicting the life and tragic death of Yonatan 
Netanyahu, older brother of Binyamin Netanyahu, 
who led the Israeli army in the fight to free hostages 
in Entebbe, Uganda in 1976. 
Wednesday night, April 30

th
, 2014, 8 PM at the Rimon 

Synagogue 
y:b EnglishAnd presenting a lecture in  

Ahuva Meisels - A Firsthand Account of Gaining 
Israeli Independence.  Ahuva Meisels, current 
resident of Chashmonaim and former member of the 
Lechi, a movement that fought to gain Israeli 
Independence in 1948, tells her personal, captivating 
story and perspective of the birth of the Jewish State. 
Wednesday night, May 7

th
, 2014, 8 PM at the Rimon 

Synagogue 
 ג בעומר"לקראת המדורה היישובית בל

-נא לשוחח עם ילדכם שלא יבנו מדורות בשטח ליד המשחקיה
הארבל כי הוא מיועד למדורה ' התבור ורח' בצומת של רח

   .שיתוף הפעולהתודה ל.  היישובית
Yishuv Bonfire on Lag Ba’Omer 
Please advise your children not to build bonfires on 
the land next to the mischakia (at the junction of 
Rechov Hatavor and Rechov Ha’Arbel) as it is 
designated for the yishuv bonfire.  Thank you for 
your cooperation. 
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 !!שבת שלום וחג כשר ושמח

 :פינת הברכות
 מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב

 
נט גרוסברד וליונה ורונדה לויד 'לחיים וג* :יןאירוס

 לרגל אירוסי יאיר לאביבה

  
לרב איתמר וניצה אורבך לרגל הולדת *: לידות

 בת לרב מתניה וחיה ויינברגר, הנכדה
 

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

 
 

 :ממועדון גיל הזהב

 ועריכתעיצוב  תודה לרפי וחביבה חתוכה על *

 מידעון גיל הזהב 

 77.0-מועדון גיל הזהב יצא לחופשה ויחזור ב
 . בניסן "כ 

 !חופשה נעימה וחג פסח כשר ושמח

  לאה מדעי

 

 

 

   :נופשון  - מועדון מפגשים

 בתאריכים םימארגן נופשון בין יומי:בית מפגשים 
, נחל דוד, נסיעה דרך הערבה: בתוכנית .96-7455 

 .'וכו מפעל הזכוכית בערד ,מפעל האשלג בים המלח
 . ין גדיבע  ה"באכסניה אנ לינה

 .להרשמה ופרטים נא לפנות לציונה שרוני

 :תנחומים
 
 שריל קליין על מות אמה ל

 לחדוה זגדון על מות אחותה
 .ה.ב.צ.נ.ת

 
 

 

סדנה להורים לילדים צעירים נפתחת 
 בחשמונאים

מפגשים המיועדת להורים  94הנכם מוזמנים לסדנה בת 
שלישי בימי , המפגשים יתקיימו אחרי פסח. לילדים צעירים

( 94.84-6.44)בימי שישי בבוקר  או (77.44-74.84)בערב 
 .לבחירתכם
 לזוג₪  744: עלות. הסדנה מיועדת לשני בני הזוג

 התמודדות עם הילד הבכור  :בין הנושאים

 סמכות הורית בגיל הרך 

 עידוד לעצמאות 

 שכר ועונש 

 יחסי אחים 
 ..ועוד

 (תאם לרישוםבה -סדנא לנשים ותינוקות בשעות הבוקר-אופציה ) 

 הסדנאות מועברות על ידי חגית גולדשמידט
 מנחת קבוצות הורים מוסמכת במכון אדלר

 .ויועצת משפחתית
- והרשמה  לפרטים נוספים

 450-7937560:  בריינה5        457-5999599:  חגית

 !בואו נלמד יחד איך להיות הורים מרוצים מעצמנו

 

 עם הפנים לקהילה ד חשמונאים"בית חב

                         ד"ליל הסדר תשע –" כולם יהיו בסדר"
את ליל הסדר מוזמן ליצור קשר  כל מי שטרם מצא מקום לחוג

 4530944446ד חשמונאים בטלפון "בדחיפות עם בית חב
                                                 .ונעשה לו סדר כשר ושמח

                                                             ד"תשע –סעודת משיח 
-נהג הקדוש שייסד הבעלכל התושבים מוזמנים לקיים את המ

יום -ביום שביעי של פסח' סעודת משיח'טוב ולהשתתף ב-שם
כלשון -" )כי ביום זה מאיר גילוי אור של משיח" -ניסן ' שני כא
וגם נוהגים לשתות , נוטלים ידיים לסעודה על מצות (ט"הבעש

ר רבי שלום בער "ק אדמו"ארבע כוסות של יין כפי שתיקן כ
כי אכילת , הרבי מליובאוויטש הדגיש .מליובאוויטש( ב"הרש)

סעודה זו מחזקת בלב כולנו את האמונה בביאת המשיח ואת 
               .הציפייה לגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש

 93:84בשעה * :הסעודה מתקיימת בשלושה מוקדים בישוב
בהשתתפות המרא ( בכניסה לישוב)באולם הספרדי המרכזי 

                             .א"ורבך שליטא  דאתרא הרב איתמר
      .93:84גני מודיעין בשעה " בית מנחם"ד "בבית הכנסת חב* 

 .92:84 בשעה( עטר, ץ"מהרי' רח)' בבית הכנסת חסדי ה*
                                                             בברכת גאולה שלימה

 ב חשמונאיםשליח הרבי לישו, הרב ברק כוכבי

 

                                  : חיסוני כלבת
 ר אפרים קרן"ד, וטרינר המועצהי "ע

 (לפני בדיקת חמץ)ביום ראשון 
 (7490אפריל  98)ג ניסן "י

 במזכירות הישוב          99:84בשעה 
 מומלץ להירשם מראש במזכירות

לכלבים . לשלם את אגרת החיסון מראשיש 
ניתן לשלם בכרטיס אשראי , שרשומים במועצה

 : Iphone דרך מחשב או באינטרנט
           http://petclick.co.il/Payment.aspx

       
 תתכניס את מספר שבב של הכלב וסיסמ, לבצע תשלום

 0288 :הישוב
אפשר לשלם , חתולים או כלבים שלא רשומים, לגורים חדשים

 .במקום

 מסע פסח 
. נוער ובוגרים, ילדים 044-יצאו כ!! המסע פסח היה מטורף

נהנינו , אכלנו, במהלך המסע טיילנו יחד בגוש עציון
 !והתגבשנו

ל מי שלקח חלק לפני המסע ובמהלכו יישר כוח ענק לכ
מסע היישובי יצא בזכותכם הובמיוחד לועדת הנוער ש

נטעתם יסודות למסורת יישובי שמכאן והלאה . לפועל
 !זה ליגה אחרתכי לגדול בחשמונאים  .תמשיך כל שנה

 רכזת הנוער, רננה הקומונרית ומוריה!! חג שמח

mailto:vaad_bryna@012.net.il
http://petclick.co.il/Payment.aspx

