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 :רון ויום העצמאותטקסי יום הזיכ
תודה לכל מי . תודה למוריה ונוער הישוב על טקס מרגש

שהשתתף בטקס אם זה בהדלקת משואה או באמירת 
אנחנו מעריכים מאוד את הנכונות . התפילות המיוחדות

 .טקסהצלחת השלכם לתרום ל

אדית ועל סידור פינת ההנצחה ולטלי  טלי פזלתודה *
 על העזרה בחזרות לטקס אפשטיין

 

תורמים הרבה מאוד אנשים  ערב יום העצמאותלחגיגות 
וברצוני להודות לכל מי שאפשר אבל לפעמים אני מפספסת 

 !אז הסליחה אתכם
 .יצחק שטיינברג, ר שלה"תודה לחברי ועדת תרבות והיו*

שבשנים האחרונות דואג  יעקב בן דרורלתודה מיוחדת *
 !"יתקתק"קטן ודואג שהכל  לכל פרט

תזמורת כלי שארגנה את המופע של  וורנריונה לתודה *

ד חשמונאים בניצוחו של "בנים של ממ' תה היכשל  נשיפה
 .קונסטנטין המורה למוסיקה

קודם בטקס יום  –שנצח על המקהלה  זאב וינדישלתודה *

ולאחר מכן , בהשתתפות תלמידי ישיבת נר תמיד, הזיכרון
 ! מרגשו היה מקסים. בנים ומבוגרים ביחד -ביום העצמאות 

על ארגון דוכני המכירה בערב יום  לאה מדעיל תודה*

 !העצמאות

 !על השיר השמח והמלהיב רב איתמר אורבךתודה ל*

, ולאיש תחזוקה מוטי רוזיליו, תודה מיוחדת למזכיר הישוב*

ם לוהט כדי ווצוות הפועלים שעבדו קשה מאוד בח בני יצחק
י על תודה למוט .להכין את המגרש והמידרחוב לחגיגות

 !המרהיב ארגון מופע הזיקוקים

  אפרת ואסתי ,לגננות לאה ,עוטיה הולנדרלתודה  *
על המופע המתוק של ילדי  אסתר ושרה ,ולסייעות חביבה

 !הגנים

 שבט הרואהלמיוחדת הדגלנות העל מופע כל הכבוד  *
רבקה תמר רוטשטיין ואילנה  ,חרות זינר בנות ולמדריכות

בחירת  .הקומונרית הנפלאה רננה כמובן  ,שטיינבך ועל כולן
 !השירים הייתה ממש מוצלחת

ישיבת נר תמיד שזכו של  מגמות מוסיקה תלמידילתודה *
הם  .החינוך הממלכתי דתיבתחרות הרכבים מוסיקליים של 

 "לנצח  גיבורים "--בשם  בצעו יצירה מקורית
ויוני בן דוד בהדרכה וליווי  שנכתבה והולחנה עי יוסי מארק 

 ורה אלון הלל של המ

טקסים ועל בהעזרה  כלעל  ברק אליצורל תודה ענקית*

 . של לנועם יעקובסון" לאטמה "התמיכה הטכנית למופע 

  !על עריכת הסרטון מאיר עקניןלתודה *

 !אביחי יאנגתודה לאיש ההגברה *
 

  והמפרגן ותודה רבה לקהל הנפלא
 !!תושבי חשמונאיםל 

 
 
 

                             :ממזכירות הישוב

 

  :מקווה כלים
  
 

עדיין מגיעים תושבים להטביל כלים במקווה 
 .בשעות הערב והלילה

 
ני מבקש בכל לשון של בקשה לא להגיע א

בכל . משום שזה מפריע לשכנים וגם לא צנוע
 .מקווה כלים נעול בלילהמקרה 

  

 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

 : ממועדון מפגשים

מועדון מפגשים מארגן טיול לרמלה ומה  -לטיול יצאנו 
ה "תשנ אייר ' יט ,ביום שני    שיש בה וכן לפארק שרון

 91.5.4192  

תשלום  כולל ' ש 01לנלוה /' ש 01העלות לחבר מועדון *  
 . כול הקודם זוכה. נותרו מספר מקומות  . לכניסות

                              הטיול באחריות המשתתפים** 
.                   בבוקר  0:11  יציאה מבית הנוער בשעה ***

                                         .  90:11  חזרה משוערת 
מים וכול מה שאתם ,נא להצטייד בשתי ארוחת ****

                                  .אוהבים
 מכתב תודה": יחד שבטי ישראל"אוהל    

 ,ליומוטי רוזי, למזכיר הישוב, יצחק שטיינברג, ר ועד הישוב"ליו
רבה תודה גדולה על העזרה ה: לבני ולעובדי הישוב

והרכבתו בעמל  על הבאת האוהל –בערב יום העצמאות 
                     .עד שניצב, ללא רגע דל, רב בחום הלוהט

ה תודה גם לגבי כהן שעזר בהקמת האוהל ודאג להסדר 
תודה . של החשמל ועל עמידה לאורך כל הערב הסופית 

                              !לנילי ארז שניהלה היטב את הדוכן
הנפלאים " בית מפגשים"חברי , מעל הכל תודה לכולכם

תודה לחברים . שטרחתם בהכנת מאכלים שונים וטעימים
.שהביאו מאכלים ועזרו אף שאינם מבאי המועדון  

עשייה ברוכה והמון , שנזכה לשנה הבאה בבריאות טובה
!ת שלמה-ו-ד-ח-א-ו!  אהבה  

!תודה ענקית  

  ציונה שרוני, בברכה

http://www.rammod.net/
mailto:vaad_bryna@012.net.il


   
 

 
 

 

 
 
 

 
 !ת שלוםשב

 בהר פרשת שיעור נשים בשבת, השבת
 הרב איתן הנה :רצהמ

 (בשעה ו לב לשינוישימ)  13:95:  בשעה
 

 95:95קריאת תהילים בשעה 
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 

 
. 
  
 

 שוסטרחנה  :מרכזת הקליטה והחברה 

2152100-151  chanaschuster@gmail.com 

 
 קידוש למשפחות צעירות

הקידוש השני למשפחות צעירות יתקיים בשבת הבאה פרשת 
נא לפנות אלי . 99:11במועדון נוער בשעה  91.5.92, אייר' י, בהר

 .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. 

 
וצעירים , משפחות צעירות, ת חג השבועות לזוגות צעיריםסעודו

 35-41בני 
המשפחות הצעירות בחשמונאים מארגנים סעודות משותפות 

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

-151בהודעה לנייד        להגיע יעדכן את ליטל הילמן שמעוניין 
שתוכל להכין רשימה מסודרת של כל  כדי או במייל,3029100

 תהיה גם משחקייה .  המשתתפים
  lital.ch13@gmail.com: ליטל

 ג בעומר"מדורה יישובית בל
 90.5.92, ח אייר"י, יום ראשון בערב : יךתשיירנו את התאר 

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. 

 

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

 

ל בנם לאילן ורחל יעיש לרגל בר המצוה ש: * בר מצווה

 ל-נתנא

 
בנימין לרחל , באר לרגל אירוסי בנם' ללואיס ובת*  :אירוסין

 אלקיים
סולומונט לרגל  אירוסי ' לרבקה ושי אליצור ולארי ושרה בת*

 יהונתן למלכה
 

בת , למינדי וסטיב פרנקל לרגל הולדת הנכדה* :לידות

 ליונית וישראל גרינפלד
 אורית ויובל דודבת ל, לאילן וטלי טרביץ לרגל הולדת הנכדה*
 

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

 

 :תנחומים

 לנאוה כהן על מות אימה

 לשרה פוזיילוב על מות אימה

 ליעקב רוזנפלד על מות אחיו

 למישל פרייזר על מות אביו

 .ה.ב.צ.נ.ת

 :גיל הזהב ממועדון
 

 
יצאו נשות מועדון גיל הזהב עם המתנדבות  40.5-ב*

לרקוד "שם ההצגה   .להצגת בוקר בתיאטרון ירושלים
רוחת אחרי ההצגה נאכל א. של איציק מנגר, "עם אבא 

. באוטובוס סיור תצפיות בירושליםונערוך  צהרים קלה
 .פרטים בהמשך

 
 
 לאה מדעי והמתנדבות

 

 :מהספרייה
, ב אייר"י, תתקיים ביום שנישעת סיפור 

94.5 

 .במקביל 2-5ו 4-3לגילאי  93:31בשעה 
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