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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה
 ryna@012.net.ilvaad_b/  6שלוחה  - 7941679 
 

 "!המרוץ למיליון היישובי הראשון"
 סוף הקיץל נדחה

 על תאריך חדש נודיע בהמשך
 נא לעדכן אותי בנוגע לאירועים פרטיים במהלך חודש אוגוסט

 

                                                                     

 

 
 

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

 

בת , לפיני וליסה סנדרס לרגל הולדת הנכדה*: לידות

 ון יפרח'לטליה וג
 

הרב מאיר וחיה בוחניק , לסבים וסבתות*: בת מצוה

, והרב יחיאל ואלישבע עטרי לרגל בת המצוה של הנכדה
 בתם של איתי ואיריס עטרי

 

ל בת המצוה של בנותיהם לעמי ואירית דנינו לרג *
נכדות של עליזה וניסים ה, ליאל וליאור, התאומות

 תפילין ושל שמעון ורחל דנינו
  

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

 

 : משחקיה
, (ז בתמוז"פרט לי)תמוז / בכל יום שלישי לאורך חודש יולי

לצערנו . תתקיים פעילות מיוחדת לילדים החל משבוע הבא
שעבר הפעילות לא ' בגלל האסון שפקד אותנו ביום ג

 .התקיימה
 

כל ילד שיגיע למשחקיה , 7.8 ,תמוז' י, הקרוב' ביום ג
אם )להרכיב ולהעיף בדשא הגדול , יקבל עפיפון לקשט

  !(יש רוח
 

אפשרות לרכוש . מגיל שנה₪  5ה כניסה למשחקיה עול
 .כניסות 21ל₪  55כרטיסיה במחיר 

 

 20:55-27:55 ה בין השעות,ג,המשחקיה פתוחה בימי א
 

 בלק :פרשת שיעור נשים בשבת
 חזקיהו חיינימוב :מרצה
   25:55 :  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

  25:25 לפני השיעור בשעהקריאת תהילים :  שימו לב

 

 
. 
  
 

 :  חיסוני כלבת

ז "ט, ר אפרים קרן ביום שני"י ד"יבוצעו בישוב ע
במתחם מזכירות  20:55בשעה  8..2, תמוז

 .הישוב

 .פרטים בלוחות ובמזכירות

                                                  לכול המעוניין  :ממועדון מפגשים

קייטנה לימודית וכיפית בבית מפגשים בימי שני 
ניו הרצאות יחודש לימודים נוסף שעני . בבוקר

                                    .וכיף

הטיול ליפו יתקיים              .52/8/152 - .8/8/152-החל מ 
וכרגע אין עוד    .8/152/.2  תמוז ' טז,  ה ביום שני"אי

 ניתן להירשם ברשימת המתנה  בלבד. מקום להירשם

 : ותיקים בקהילה       

  :השתלמות ותיקים למען קשישים 
עמותת ותיקים בקהילה מזמינה את ציבור המתנדבים 

ותיקים למען "והפעילים בתחום הזקנה להשתלמות 
, ניםההשתלמות פותחת פתח לעולם הזקנה והזק". קשישים

ומיועדת לעוסקים בתחום הרוצים ללמוד ולהעשיר את 
, ב תמוז"כ, ההשתלמות תתקיים ביום ראשון. פעילותם
לפרטים נוספים . 25:55-23:55בין השעות , .15.8.2

 808.05.-551מיכל לוי - ולהרשמה 
mail.comvatikim.mitnadvim@g.   
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 !!שבת שלום
 

 

 :תנחומים
 

 לאהובה מייזלס על מות אחיה
 

 .ה.ב.צ.נ.ת

:               חנה שוסטר: מרכזת הקליטה והחברה 

.55.577-555  chanaschuster@gmail.com 
 

 תודה ענקית לחשמונאים
הפעיל המון מבוגרים , הישוב התארגן, תוך זמן מאד קצר, אתמול

, אוטובוסים יצאו ללוויה . . ונוער וקיבל על עצמו משימות לא קלות
ודד את הרבה אנשים היגיעו עם דגלים לעמוד בכניסת הישוב לע

, שידור חי של הלוויה הוקרנה במועדון נוער, משפחת שעאר
והתארגנות להביא בייביסיטינג ופיצות למשפחות בטלמון כדי 

 .שהורים של קטנים יוכלו להיות נוכחים בלוויה
בריינה הרטמן שריל , ליוכבד שריידר -י"המון תודות לצוות צח

 .וקרן זיוון על כל המאמצים, סינגר
 וט ואלה היימן שמייצגות את ועדת הנוערתודה לתמר ר

 אוטובוסים .תודה לרננה הקומונרית שהיתה אחראית על 
, מסירות, רכזת הנוער על ההתארגנות, תודה למוריה הימלפרב

 .גיבוי והמון עבודה עד השעות הקטנות בלילה
 תודה לפיליס הכט על מבצע הבייביסיטינג
 תודה לכל מי שהיה אחראי על האוטובוסים

 תודה לשמואל וברנדה לאער על התארגנות אנשים לכניסת הישוב
הלל שוסטר וכל השאר שאספו , איירה גדעון, תודה לברנדה לאער

 את תושבי חשמונאים מן הלוויה
 תודה לדביר אברהמי שאפשר את השידור במועדון נוער

 תודה לשרית רותם על השיחה ותמיכה לנוער
, עד-י חסד לזכרם של גלותודה לכל הישוב שממשיך לעשות מעש

 .יהי זכרם ברוך .נפתלי ואייל
 רכזת קהילה, בריינה הרטמן

 רכזת קליטה וחברה, חנה שוסטר
 
A Huge Thank You to Chashmonaim 
Yesterday, within a very short time frame, the yishuv 
organized, mobilized many adults and teens, and took on 

number of initiatives. Four buses went out to the itself a 
funeral, many people lined the entrance of the yishuv with 
flags for the Sha'ar family to see as they passed by, the 
funeral was screened in the Moadon Noar, and a babysitting 

so that teens from the yishuv  and pizza operation took place
could arrive at Talmon and enable young parents to be able 
to be at the funeral. 

Thank you to the Tzachi team (Emergency Services), Chevi 
Schrader, Bryna Hartman, Karen Zivan, and Cheryl Singer for 
their many efforts 
Thank you to Tamar Rot and Ella Hyman who represent 
Va'adat Noar 
Thank you to Renana the Communarit who was in charge of 
the 4 buses 
Thank you to Moriah Himmelfarb, Rakezet Noar who has 
been working tirelessly through the night organizing and 
supporting the Noar 
Thank you to Phyllis Hecht on organizing the 
babysitting/pizza operation 
Thank you to Shmuel and Brenda Lauer who organized 

residents of the yishuv to line the entrance of the yishuv as 
the Sha'ar family passed by 
Thank you to Brenda Lauer, Ira Gidon, Hillel Schuster and 
everyone else who picked up Chashmonaim residents from 
the funeral 
Thank you to Dvir Avrahami who made it possible to screen 
the funeral at the Moadon Noar 
Thank you to Sarit Rotem for speaking to the Noar and for 
being supportive. 

...and thank you to the entire yishuv that will 
continue to do acts of chesed in memory of Gil-
ad, Naftali, and Eyal. 
May their memory be a blessing. 

 
Bryna Hartman, Rakezet Kehilla 

Chana Schuster, Rakezet Klita + Chevra 

 

 
 

נהגים שהסיעו אותם לו המדהים שלנו נוערתודה ל
ולאפשר על ילדי טלמון הצעירים  כדי לשמור לטלמון

 :יה של גלעד שערוהוריהם לנסוע ללול
 אלי סולומונט   רותי אהרון

 רחל טלקר   נועם סנדרס
 יהב זהבי   נועה עמיחי

 יק'ירדנה זייצ   יונינה ארנולד
 םמאירה באלס
 אופירה דה רוס   אילת בן דוד

 מרילין בקר   עדי בנטולילה
 עדינה גולדרייך   נטלי בלוך

 שרון גרוסקין    עדן כהן
 רינה הרטמן   הילה דה רוס

 פיליס הכט   מגי גלבנד
 מישל קפלנסקי   עליזה גרוסמן

 פם מוריץ   תמימה הכט
 אלן רוטשטיין   אהרון הלל

 חיה שטיינבך   אביגיל הלל
 יוסי טורצקי   ן הימלפרבחוש

 שירה לויד
 שתזכו למצוות תמיד  יונינה נוביק
 !אנחנו מאוד גאים בכם  נעמי אורבך

 שירה רוט
 עדות שמעוני
 מוריה סיימון

 
 

 :ד"מקהילת חב
 ליגלעד ונפת, לעילוי נשמת אייל

 
ו מוזמנות מידי ערב שבת החל -כל בנות כיתות ב

( אחרי הדלקת נרות' דק 15)פרשת בלק , משבת זו
 .לקבלת שבת בבית משפחת כוכבי

 : בתכנית

 תפילת קבלת שבת 

 משחק חברתי חינוכי 

 סיפור לשבת 

 ממתק לכל משתתפת 

 עלון לילדים לשבת 
 מצפים לבואכן

 
 הרב ברק כוכבי

 חשמונאים  ד"ד ומנהל בית חב"שליח חב

 1ערבי נחל 

mailto:chanaschuster@gmail.com


 

 


