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 :משלחן המזכירות
 

מניסיון של שנים קודמות קשה מאוד ו חג הפסח מתקרב
לקבל משאיות לפינוי גזם בשבוע האחרון ולכן ככל 

ות הגזם יבטיח לנו ת לפינשתקדימו להוציא גזם וגרוטאו
  .ישוב נקי בחג
בבקשה לגזום צמחים הנשפכים לכיוון   :גיזום צמחים

יש מצבים שאי אפשר . המדרכה ומפריעים להולכי רגל
 .ללכת במדרכה

ה ביום "מבצע הגעלת כלים יתקיים אי  :הגעלת כלים
 03:30-10:00בין השעות , 31.3.13, א ניסן"י, שלישי

רב דבש מבקש להגיע להגעלה עם ה. ברחבת המזכירות
 .שעות 42כלים נקיים שלא היו בשימוש 

אני מבקש להדגיש שלא ניתן לנקות את הכלים במזכירות 
 .ולכן כלי שלא יהיה נקי לא יוגעל

לקראת חג הפסח יתוגבר ניפוי  :פינוי אשפה לקראת החג
 :האשפה כדלקמן

 פינוי כרגיל, 3..4, יום ראשון
 וי נוסףפינ, 31.3, יום שלישי
 פינוי רגיל, 4.2, יום חמישי
יפוזרו עגלות גדולות בנקודות מרכזיות : 3.2, יום שישי

עבור שאריות החמץ ויפונו ביום ( שיפורסמו בשבוע הבא)
 .שישי לאחר ביעור חמץ

 
 מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו 
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משפחות שמעוניינות להדליק :  טקס יום השואה

משואות לזכרם של בני משפחה שנספו בשואה מתבקשים 
 .להיות אתי בקשר

 
מי שמעוניין להוסיף תמונה של   :טקס יום הזיכרון

בת משפחה לפינת הנצחה שמעמידים בערב /בן
 .הטקס מתבקש לצור קשר אתי או עם טלי פז

 
   :דוכני מכירה למדרחוב ביום העצמאות

יום )המעוניינים להעמיד דוכן מכירה בערב יום העצמאות 
מתבקשים להירשם ( 44.2, אייר' אור לד, רביעי בערב

. 13.3, ד אדר"כ, במזכירות הישוב החל מיום ראשון
 .ויש לשלם אותו בזמן ההרשמה₪  430ההרשמה עולה 

 

 :מהספרייה

 !ם יפעת המספרתשעת סיפור ויצירה ע

 
 !"אין חיה כזאת"

 
 10:30ב  , 43.3, ניסן' ג, ביום שני

 2.3 – 4.3לגילאי  מיוחדת שעת סיפור
 

 ₪  3:  מחיר כניסה

   :ממועדון מפגשים

 ה "החלה ההרשמה לטיול משפחות שיתקיים אי

 3/2/4013  ז ניסן"ט ,פ"חוהמ ,ביום ראשון

 בהדרכת יעקוב גוטליב וניסים תפילין   

תל סוכו .ה "נתיב הל. לאזור גוש עציון : המסלול   
 .וכו.תקוע . דיון והור.

 כול הקודם זוכה    

 על העלות נודיע בהמשך לנרשמים    

 ציונה שרוני

 חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

2032033-030   chanaschuster@gmail.com 
 

עולה חדשה מחשמונאים מתמודדת בחידון הציונות 
 הלאומי 

שעלתה לחשמונאים , 61-בת ה, כל הכבוד לליאב דהאן
עם משפחתה באוגוסט שעבר וכבר מצטרפת לחידון 

התחרות תוצג , בפעם הראשונה, השנה. הציוני הלאומי
תשתתף בתחרות המחוזית  ליאב. גם בשפת האנגלית

אם היא תנצח היא תעלה .  53.3.62-בתל אביב ב
במוצאי יום  61לשלב הגמר שישודר בטלויזיה בערוץ 

 !אנו מאחלים לליאב המון הצלחה.  העצמאות
 

New Olah From Chashmonaim Competes in 
the National Zionist Quiz 
Kol Hakavod to Liav Dahan, 16, who made 
Aliyah to Chashmonaim with her family last 

August and is already competing in the 
National Zionist quiz.  This year, for the first 
time, the quiz will also be presented in 
English.  She will participate in the regional 
competition in Tel Aviv on March 23

rd
.  If 

she wins she will compete in the Finals that 
will be broadcast on television on Channel 
10 the night of Yom Ha’azmaut.  We wish 
Liav lots of luck! 
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 !!שבת שלום וחודש טוב

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ,עמכם' חניכים ונוער יקרים ה, הורים
מסע לה "גם השנה נצא בע, בהמשך לשנה שעברה

   , שלישי-פסח סניפי אשר יתקיים בימים שני 
נוער , המסע מיועד לחניכים(. 31-3633)בניסן ' יא-'י 

 (. ומעלה' מכיתה ד)ובוגרים 
הלינה תהיה , המסע יתקיים באיזור הרי ירושלים

 (.לינת שטח)ל בנס הרים ''קקבמרכז 
הטיולים יהיו באיזור נס הרים ונסיים בשיט חוויתי 

 .ביאכטה באשדוד
 . המסע מאושר על ידי הגורמים הרלבנטיים

 :מחיר המסע
 ₪ 511 – (במשפחה) ראשון ילד -
 ₪ 681 -שני ילד -
 ₪ 671שלישי  ילד -

 
 :אמצעי תשלום

 מזומן -
 "ועד מקומי חשמונאים"ק לפקודת 'צ -
 (יש לצרף אישור בכתב להוראת קבע)הוראת קבע  -

 
 ?למי משלמים

 למדריכים שלהם( 'ט-'ד)חניכים  -
 אצל רכזות( 'יא -' כיתות י)נאמן ואביחי  -שבטים -
 יפי עבודי -נאמן , יעל גולדשטיין -אביחי  .הגרעין    
 אצל רוני הקומונרית -ב ובוגרים"י -

 
 :זמן הרשמה

עד מוצאי שבת ( 6633)אדר  'ההרשמה מיום רביעי כ
 (5633)ניסן ' א', ויקרא'

 !מחכים לראותכם 
 , מוריה רכזת הנוער,  רוני הקומונרית 

 המדריכים וועדת נוער 

 

 

 

 מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב :פינת הברכות

 

בת , למשה ויהודית רוזנטל לרגל הולדת הנכדה*: לידות

 לנעמי וראובן
 ליעקב וליטל הילמן לרגל הולדת הבת*
 

בר לרגל בר המצווה של בנם ליוסי ושירה שריי*: בר מצוה

 ידידיה

 

לצביקה ואורנה פוגל וליעקב ועדינה אלפנט *: אירוסין

 לרגל ארוסי נועם לאלישבע
למוטי ומיכל רוזנפלד לרגל אירוסי הבן ישראל עם דינה *

 ראפ מקרית ארבע
 

ליעד למתנאל  לרגל נישואילאתי וברוך דביר *: נישואין

 הופמן מהרצליה
 

 אליה תמאם :ה לדרך צלח  !מתגייסים

 אלידור דביר                                        
 

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

 

 :ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"מביה
 

 , ר נתן אביעזר בשבת הקרובה"הצבור מוזמן להרצאות של ד
 .ויקרא' שבת פר

 :בבוקר 10:23בשעה 

 "בריאת העולם: על סתירות בין תורה ומדע"

                                         בעברית, ההרצאה תתקיים באולם יפה
 דוש יהיה זמין במקוםמיץ ענבים לק

 "ה עבור העולם"תכנית הקב" :10:23בשעה 

 באנגלית, ההרצאה תתקיים באולם יפה

 

 

 ויקרא: שיעור נשים בשבת פרשת
 הרב מאיר פרידמן:  מרצה

 
  13:13:   בשעה

 
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 13:00עור בשעה קריאת תהילים לפני השי:  שימו לב

 :  תנחומים
 

 לדינה אדרי על מות אמה

 לסימה קרייטנברג על מות אמה
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