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מוריה וחניכי בני עקיבא , תודה לרננה  :טקס יום השואה

תודה לכל מי שהסכים . שערכו את הטקס המרשים והמרגש
 .ם האישיכפוראותנו בסי תםלהדליק משואות ועל כך ששיתפ

פינת "תודה מיוחדת לאלה היימן שיזמה לפני כמה שנים את 
בה מופיעים סיפורים אישיים של משפחות שבני " דותיהע

תודה . מלווים בתמונות ומסמכים משפחתם נספו השואה
כל שנה מאז . למשפחות שממשיכות לתרום חומר לאלה

הקמת הפינה אלה מביאה עוד חומר ומציגה אותו בצורה 
 .ירתית ומעניינת בעזרת עוד כמה תושבים ובני נועריצ

לורי  ,אבי ריפמן, חנה שוסטר, בני יצחק, מוטי רוזיליו: לרבה תודה 
 .ולכל משפחת היימן מישל קפלנסקי ,גרסון

שמעיה , אביטל אונטרברג, שפרה יונגר, שירה לויד: תודה לנוער
, כרמי בלכר, צופיה סבאן, רוני וייס, איל טובולסקי, אורי רוט, שלדן

 .רות אהרון, חדוה פלדמן
' ד –' ד על שיתוף הפעולה ולילדי כיתות ג"ס הממ"תודה לביה

 .שציירו תמונות מדהימות

, 5.4, אייר' ד, יתקיים ביום ראשון בערב  :טקס יום הזיכרון
 04:51 בשעהתפילת ערבית . ד"במגרש כדורסל של הממ

 .וארפרטים בתיבות הד. 01:11צפירה בשעה  .במגרש

 
השנה . פרטי התכנית בתיבות הדואר  :יום העצמאות

 01:41אנחנו נאלצים להקדים את הזיקוקין לשעה 
בגלל בעיה טכנית ולכן מאוד חשוב לנו לעמוד בזמנים 

 .עם סיום התפילה, 01:01ולהתחיל את הטקס ב 
הכיסאות , כמו כן. כיסאות 0אין לשמור מראש יותר מ

לנות ילדים יוכלו לשבת אחרי הדג .מיועדים למבוגרים
 .קדימה על המגרש

, אנחנו מזכירים לצבור שיקנו מהדוכנים בתוך המידרחוב
ממי שנרשם דרך המזכירות וקבל אישור בכתב למכור בערב 

 .החגיגות
נא  .אין למכור או להתיז ספריי קצף באזור החגיגות, כמו כן

שירותים יהיו פתוחים במועדון  .על זה לדבר עם הילדים
 רהנוע

 :חגיגה משפחתית ביער נוה צוף ביום העצמאות
ס בנימין מזמינים גם השנה את כל תושבינו "המועצה ומתנ

פרסום . רכזי ביום העצמאות ביער נוה צוףלאירוע המ
 .ובאתר המועצה בתיבות הדואר

 

בין השעות  5.4, אייר' ח, ביום חמישי הבא  :התרמת דם

 01-05נוער בן . נא להצטייד בתעודת זהות. 05:11-00:11
 .חייבים אישור הורים

  

                             :ממזכירות הישוב

 
' ות רחכמידי שנה במסגרת חגיגות ערב העצמא  :רחוב הכרמל

הכרמל ייסגר לתנועה מהכיכר ועד למועדון הנוער וישמש 
 10:11עד  01:11בין השעות , 4.4, כמדרחוב ולדוכנים ביום שני

 .בלילה
התושבים מתבקשים לא להשאיר רכבים חונים ברחוב בשעות 

 אנו נעשה כל מאמץ לנקות את הרחוב לאחר סיום החגיגות. ל"הנ
 . בל לפחיםומבקשים מהצבור להקפיד לזרוק ז

 

יום , 4.4, לא יתקיימו ביום שני הקרוב  :שרותי משרד הפנים
 .ל ונפגעי טרור"הזיכרון לחללי צה

 
זרובבל שרעבי מודיע , צ הישוב"רבש  :תרגיל צבאי בישוב

לילה /יתקיים תרגיל בשעות הערב, 1.4, אייר' ז, שביום רביעי
 .כניסה של הישובהבאזור 

 

  

 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

 אמור פרשת שיעור נשים בשבת, השבת
 מר יגאל מהטוב :רצהמ

 
 (בשעה שימו לב לשינוי)  11:04:  בשעה

 
 04:04קריאת תהילים בשעה 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 

 

 ד"בס
 הרי ואתם שנאמר, מזה מגולה קץ לך אין: אבא רבי ואמר"

 קרבו כי ישראל לעמי  תשאו ופריכם תתנו ענפיכם ישראל
 יפה בעין פריה ישראל ארץ כשתתן: "י"רש ופירש" לבוא

 .(צח סנהדרין".)מזה מגולה קץ לך ואין, הקץ יקרב אז
 !היקריםתושבי חשמונאים 

 !זהו יום מיוחד במינו לנו כעם, יום העצמאות קרב ובא
לחיות ולהיות , לראות, ה עלינו"ברוב טובו של הקב, זכינו

ארצו , חלק מאותו קץ מגולה המהווה את גאולת עם ישראל
תופעה שאין כדוגמתה , הפריחה גשמית ורוחנית. ותורתו

הינה התגשמות חזון הנביאים , בתולדות העמים
 !     שת אל מול ענינו ממשהמתרח

רק לפני מספר ימים זכרנו את השואה האיומה שהתרחשה 
כאשר , לעם ישראל אך בד בבד ציינו את התקומה הניסית

קרמו עור , מתוך כבשני  עשן התנערו העצמות היבשות
 .      גידים ובשר והביאו להקמתה של מדינת ישראל

זרה לנו בני תחושת נס זו איננה  !?האם יש נס גדול מזה
משפחות רבות בישוב עשו את הבלתי . הישוב חשמונאים

עזבו את ארץ מגוריהם ועלו לארץ ישראל כדי להקים , יאמן
בונים ילידי , ויחד איתם. את ביתם ולגדל את משפחתם

 .  הארץ וותיקי בניה ישוב לתפארת
 -נוער ובוגרים   -אנחנו בני הנוער רוצים להזמין אתכם 

ה על שחלק "בהודאה הגדולה הזאת לקבלהיות שותפים 
 .מטובו לעם ישראל

תפילת חג העצמאות וריקודים של החג שנרגיש אותם 
 !במלוא עוצמתם

ארוחה ישראלית  -נוער ובוגרים מוזמנים למסיבת הודיה 
סרטונים ופעילות ממש  ,חידונים! הרקדה מטורפת, חגיגית

 !יפה ומושקעת
קודים במגרש לאחר הרי 01:11ס גלנווד שעה "ביהכנ

 !מחכים לראות את כולם..
 .ביחד נהפוך את יום העצמאות ליום בעל  משמעות מיוחדת

 !לכולנו חג עצמאות שמח "!!כי טוב כי לעולם חסדו' הודו לה" 

  נוער ובוגרי ישוב חשמונאים
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 !שמח עצמאות חודש טוב וחג, שבת שלום

 

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

 

לפרד ורובין זמל לרגל בר המצווה של יהודה : * בר מצווה

 נעם

נכדה לסם , לנתן ונוגה גמראן לרגל הולדת הבת* :לידות

נינה לאלי ושרה , אמתורוקסאן גמראן ולשלמה ואביגיל כותב 
 ! טאניס

 בת לערן ורינת, למשה ואסי סלם לרגל הולדת הנכדה*
, בת ליעקב ומרים, לחנה ומשה סבתו לרגל הולדת הנכדה*

 !ורדה קראוס קאופמן' נינה לגב
 

: ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל
ad_bryna@012.net.ilva 

 

 חנה שוסטר :מרכזת הקליטה והחברה

5145155-141  chanaschuster@gmail.com 

 
 תוכנית לכבוד יום העצמאות באנגלית 

מפי אהובה מייזלס שלחמה עם  באנגליתמביאים הרצאה 
כ "באולם ישראל בבי .1.4.05-י במלחמת יום העצמאות ב"הלח

 .הרימון
Program in Honor of Yom Ha’azmaut 
Presenting Ahuva Meisels who will give a firsthand 
account of gaining Israeli independence.  Ahuva, a 
current resident of Chashmonaim and former 
member of the Lechi, a movement that fought to 
gain Israeli Independence in 1948, will tell her 
personal, captivating story and perspective of the 
birth of the Jewish State  on Wednesday night, May 
7

th
, 2014, 8 PM at the Ulam Yisrael of the Rimon 

Synagogue. 
 קידוש למשפחות צעירות

יתקיים בשבת הבאה פרשת הקידוש השני למשפחות צעירות 
נא לפנות . 00:11במועדון נוער בשעה  01.4.05, אייר' י, בהר

 .אלי אם תוכלו להביא ירק חתוך לבר סלטים
Kiddush for Young Families 
The second Kiddush for young families will take 
place next Shabbat, Parshat Behar, 10 of Iyar, May 
10th at 11 at the Moadon Noar.  If you can bring 
something a cut up vegetable for a salad bar, 
please be in touch with me. 

 
, משפחות צעירות, סעודות חג השבועות לזוגות צעירים

 14-01וצעירים בני 
המשפחות הצעירות בחשמונאים מארגנים סעודות משותפות 

נת לדעת כיצד להתארגן על מ. כ הרימון"בחג השבועות בבי
אנחנו נשמח שכל מי , אולי לבדוק קיטרינג/ בחלוקת האוכל 

בהודעה לנייד        להגיע יעדכן את ליטל הילמן שמעוניין 
שתוכל להכין רשימה מסודרת של  כדי או במייל,141-1150455
  תהיה גם משחקייה.  כל המשתתפים

  lital.ch13@gmail.com: ליטל
 ג בעומר"מדורה יישובית בל

 05.4.05, ח אייר"י, יום ראשון בערב : את התאריך תשיירנו 
תתקיים המדורה היישובית השנתית במגרש ליד המשחקייה 

נא לא .  פרטים בהמשך . הארבל' התבור ורח' בצומת של רח
 .להקים מדורות בשטח זה

 
Yishuv Bonfire on Lag Ba’Omer 

  

Save the date:  Sunday evening, Iyar 18, May 18th 
the annual Yishuv Bonfire will take place next to 
the Mischakia where Rechov Hatavor meets 
Rechov Ha'arbel.  Details to come.  Please do not 
light other bonfires in this area. 

 
 
 

מועדון מפגשים  -לטיול יצאנו : ממועדון מפגשים

   מארגן טיול לרמלה ומה שיש בה וכן לפארק שרון
  04:4:0105 ה "תשנ אייר ' יט ,ביום שני 

 כולל' ש 51לנלוה /' ש 11העלות לחבר מועדון    
כול . נותרו מספר מקומות  . תשלום לכניסות 

 . הקודם זוכה

 הטיול באחריות המשתתפים *  

בבוקר חזרה  5:11  יציאה מבית הנוער בשעה   
נא להצטייד בשתי ארוחת  .  05:11  משוערת 

 .מים וכול מה שאתם אוהבים,

  ציונה שרוני

 

 :ממועדון גיל הזהב
למחנכות  -ד "ס הממ"של ביה' תודה רבה לכיתות ב*

דוד , ס"למנהל ביה , המקסימות שנענות לכל שאלה ובקשה
שמתנדבת )ביתה של רחל ,  אליאסיולמוריה  אביטל

בפעילויות שלנו  על ההשקעה  ,ועודד אשואל( במועדון
  !!שר כחיוי תבורכו     !כל השנה ךלאור

יצאו נשות מועדון גיל הזהב עם המתנדבות  01,4-ב**
לרקוד עם "שם ההצגה   .להצגת בוקר בתיאטרון ירושלים

רוחת צהרים אחרי ההצגה נאכל א. של איציק מנגר, "אבא 
פרטים . באוטובוס סיור תצפיות בירושליםונערוך  קלה

 .בהמשך
 לאה מדעי והמתנדבות, חג שמח

 

 :מהספרייה
 00.4, ב אייר"י, שעת סיפור תתקיים שוב ביום שני
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