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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 שהשנה .  בהקדם 250-0092622 
 אנחנו נקפיד להעמיד את הדוכנים במקומות שייבחרו מראש

כדי להימנע , בתיאום עם כוחות הביטחון, על ידי המזכירות
  .מותנה בקיום הוראה זו העמדת דוכן. ממפגעים בטיחותיים

 
 96-02.5הנופשון שתוכנן ל   :הודעה ממועדון מפגשים

 .בוטל
 5.5, אייר' ח: רשמו לפניכם את התאריך  :התרמת דם

 .פרטים בהמשך. בשעות הערב
 

מן מזמינה את 'תורג' מש  :שיעור בשבת הקרובה
( מן'תורג)אודליה , הצבור לשיעור לעילוי נשמת בתם

כ "בביה 99:22בשעה ,  מפי מר קובי פינקלר, פינקלר
טים בלוחות פר .92:22תפילת מנחה בשעה .   הספרדי

 ה ביום חמישיאודליזכרה לאתתקיים  .המודעות
כ הספרדי "בביה 95:22בשעה ( 9.5)ח אייר "ר, הקרוב

 .פרטים בלוחות המודעות. המרכזי בישוב
 

 :והחברה עוד מרכזת הקליטה
, משפחות צעירות, סעודות חג השבועות לזוגות צעירים

 05-02וצעירים בני 
סעודות משותפות בחג  ותגנהמשפחות הצעירות בחשמונאים מאר

אולי / בחלוקת האוכל  היערךעל מנת ל. כ הרימון"השבועות בבי
להגיע יעדכן את  אנחנו נשמח שכל מי שמעוניין , טרינגילבדוק קי

שתוכל  כדי או במייל,252-0299655בהודעה לנייד   ליטל הילמן 
משחקייה  תהיה גם. דרת של כל המשתתפיםלהכין רשימה מסו

  .במקום
  lital.ch13@gmail.com: המייל של ליטל

Meals for Shavuot for Young Couples, Young 

Families, and All 20 to 35 Year Olds 
The young families of Chashmonaim are organizing 
joint meals on Shavuot at Beit Knesset Harimon.  In 
order to plan preparation of food/ catering we would be 
happy for anyone interested to please sms Lital 
Hilman: 050-3741988  Or contact her So she can 
organize a list of participants, at:  

lital.ch13@gmail.com  

there will also be a play area for the kids!  

                             :ממזכירות הישוב

החשמל תבצע ' במהלך השבועיים הבאים חב  :רחוב הזית
לצורך העברת תשתית  עבודות חפירה לאורך הרחוב

 .חשמל
חברת החשמל תנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים וכן 

תעשה כל מאמץ להקטין את אי הנוחות לתושבי הרחוב 
מקוים שתקבלו זאת בהבנה . שבודאי עבודות אילו יגרמו

 .ואתכם הסליחה
כמידי שנה במסגרת חגיגות ערב העצמאות   :רחוב הכרמל

יכר ועד למועדון הנוער הכרמל ייסגר לתנועה מהכ' רח
בין השעות , 5.5, וישמש כמדרחוב ולדוכנים ביום שני

 .בלילה 29:22עד  92:22
התושבים מתבקשים לא להשאיר רכבים חונים ברחוב 

אנו נעשה כל מאמץ לנקות את הרחוב לאחר . ל"בשעות הנ
 . סיום החגיגות

 .תודה על ההבנה ושיתוף פעולה

  

 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

  קדושים פרשת שיעור נשים בשבת, השבת
 :פינקלר( מן'תורג)לעילוי נשמת אודליה 

 שטסמן( מן'תורג)נעמה  :מרצה
 (בשעה שימו לב לשינוי)  20:95:  בשעה

 
 95:95קריאת תהילים בשעה 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 

 

 חנה שוסטר :מרכזת הקליטה והחברה

9259255-252  chanaschuster@gmail.com 

 
לרגל יום הזיכרון ויום  באנגליתשתי תוכניות יתקיימו 

-ב  סרט באנגלית על חייו של יונתן נתניהו: העצמאות
י "והרצאה מפי אהובה מייזלס שלחמה עם הלח 02.9.99

   .2.5.99-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 
by: 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

   .תודה לשיתוף הפעולה.  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. 

 

http://www.rammod.net/
mailto:vaad_bryna@012.net.il
mailto:litalch13@gmail.coכדי
mailto:lital.ch13@gmail.com
mailto:lital.ch13@gmail.com
mailto:chanaschuster@gmail.com


 

 
 

 

 
 

 !שבת שלום

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

 
לארני ודבי צוקר לרגל אירוסי בנם יהושע * !יןאירוס

 לבתיה מרקוביץ מרמות( וש'ג)
לירמי ומירה טאוב לרגל אירוסי בתם אפרת למשה *

 פורת מהישוב אפרת
יעל , לחגי ודבורה קירשנבאום לרגל אירוסי הבת*

 לישראל שוורץ מקצרין
לאברהם ואסתר שרון לרגל אירוסי בנם נתנאל למאשה *

 סקדינוב מבית שמש
 

ודי סיימון ואיתמר אנגלסמן שהתחתנו 'לג*: נשואין

 בערב חג הפסח
 

בן , לאבי ורובין שרייבר לרגל הולדת הנכד*: לידות 

 לאהרון ומירי
בת לאורן , ייק וייס לרגל הולדת הנכדה'לרובין וג*

 ל'ורייצ
 בן לדורון ויעל, לאברהם ורוזי נתן לרגל הולדת הנכד*
 ת הבןלאילנה ועמוס אלצובר לרגל הולד*
 

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

 
 

 :תנחומים
 

 לשלום מיארה על מות אחיו
 לצילה אהרוני על מות אביה

 .ה.ב.צ.נ.ת

 
 

 

 ס בנימין"מחלקת הספורט של מתנ

 

( 0X0)מזמינה אתכם לקחת חלק בטורניר סטריטבול  

יום , ג בעומר"בחופשת ל בנימין בכדורסל אשר יתקיים

 .בכפר האורנים 96.25.0299-שני ה

בשיאו של האירוע יתקיים משחק ראווה חגיגי למען ילדי 

בראשותו , יב בין ותיקי מכבי תל אב "לב בנימין"  עמותת

 -א ונבחרת ישראל "של הקפטן המיתולוגי של מכבי ת

 .לבין נבחרת כוכבי בנימין, י'מצ'דורון ג

 !מהרו והבטיחו את מקומכם –עשרות כבר נרשמו 

 –לפרטים והרשמה 
https://sportbinyamin.smarticket.co.il/  

 

 המקומות מוגבל' מס.  9/5הרשמה עד 

 

 :מעמותת ותיקים בקהילה

העמותה , ולאור בקשות רבות, לאור הביקוש הגדול

החליטה לקיים השנה ארבע שבתות במקום שתיים 

היום על מנת לאפשר לכמה שיותר שנהגנו לקיים עד 

                                                                                     :ותיקים להיות חלק משבתות מהנות אלה

" אגרון"א "בבית הארחה של רשת אנ 6.31ו סיון "ט" שלח לך"' בשבת פר          -

ביום 3 ישן וחדש -ושא בתי כנסת בירושליםבנ (כשרות רבנות ירושלים3 )בירושלים

כ ישורון ובבית כנסת "בשבת תפילות בבי, שישי סיור בבתי הכנסת בנחלאות

מחיר לזוג 3 ועוד( כ הגדול"אביו הקים את בי)מפגש עם מאסטרו אלי יפה , הגדול

999 ₪  .                                                                                                                             

ניחוחות  3במלון לאונרדו בירושלים 6931ב סיון "כ" קרח"' בשבת פר -         

ביום  .מפגשים וטעימות -השבת בקהילות החרדיות של ירושלים

במהלך השבת , טיש בתולדות אהרון בערב שבת, שישי סיור מיוחד במאה שערים

3 על הפלגים הקנאים במאה שערים , איש העדה החרדית -לי שקרוייזמפגש עם יו

                                                                                                   ₪3  6619מחיר לזוג 

 3א בעכו"בבית הארחה של רשת אנ 1366ד חשון "י" וירא"' בשבת פר          -

מפגש מרתק עם " קבר יש רק אחד"ביום שישי  3ורים בישראלגבורה וגיב

בשבת סיור ומפגש , שושי בן חמו מקיבוץ לוחמי הגטאות על סיפור ליל הגשרים

3 בעל עיטור העוז, כ לשעבר זבולון אורלב"ח -אורח השבת, בעיר העתיקה בעכו

                                                                           3לאדם₪  649מחיר הסעה משוער ₪  6909מחיר לזוג 
3 א בעכו"בבית הארחה של רשת אנ 66366ח חשון "כ" תולדות"' בשבת פר          -

מפגש מרתק עם  "קבר יש רק אחד"ביום שישי 3 גבורה וגיבורים בישראל

 בשבת סיור ומפגש, שושי בן חמו מקיבוץ לוחמי הגטאות על סיפור ליל הגשרים

3 חבר קיבוץ יפתח, ח"מלוחמי הפלמ, חנן סבר -אורח השבת, בעיר העתיקה בעכו

                             3 לאדם₪  649מחיר הסעה משוער ₪  6909מחיר לזוג 

 (ייתכן כי יחולו שינויים קלים בתוכן השבתות)

ראשון  בשלב, על מנת שכל המעוניינים יוכלו להשתתף בשבת

 ולשבת נוספת, לשבת אחת בלבדניתן יהיה להירשם 

כדי שאם ישאר מקום פנוי נוכל לשלב אתכם בשבת  -בהמתנה

ניתן להירשם ולקבל פרטים מלאים יותר במייל .נוספת

 וכן בטלפון אצל  vatikimbakehila@gmail.com -העמותה

 לאחר הפסח מייד 252-9962029' יונינה לוי בטל

 

 :מהספרייה
   :שעות סיפור עם יצירה

 
 05.9, ח ניסן"כ, ביום שני הקרוב

 
 במקביל 9-5ו  0-0לגילאי  99:02בשעה 

 

 רינת והמתנדבות! להתראות

שון ביום רא, ה"בע, הטקס יתקיים  :טקס יום השואה
במגרש הכדורסל של , 02.9, ח ניסן"אור לכ, הקרוב

 .ד"ס הממ"ביה

 .פרטים בתיבות הדואר ובלוחות
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