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 :משלחן המזכירות
 

לקראת  ,ביום שלישי הבא  :סגירת רחוב הכרמל
המשטרה תסגור את , ל"טקס יום הזיכרון לחללי צה

משעה ( ד"ס הממ"מול ביההקטע )רחוב הכרמל 
עד סיום הטקס פרט לדיירי הרחוב ואנשי  03:91

 .מוגבלויות
ירועי ערב יום על שעת סגירת הרחוב לקראת א

 .העצמאות תבוא הודעה
 

 חיסוני כלבת יבוצעו בחשמונאים :חיסוני כלבת
 ,ביום שני , ר אפרים קרן"ד, י וטרינר המועצה"ע

, 00:11בשעה     (7102אפריל  72) ח אייר
 מזכירות הישובב

 מומלץ להירשם מראש במזכירות
לכלבים שרשומים . יש לשלם את אגרת החיסון מראש

תן לשלם בכרטיס אשראי באינטרנט דרך ני ,במועצה
 : Iphone מחשב או

http://petclick.co.il/Payment.aspx 
 תתכניס את מספר שבב של הכלב וסיסמ, ע תשלוםוצילב

 3299: הישוב

 
 

 

 
   
 
 

 

 בריינה הרטמן: מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  3שלוחה  3200339
 

 :ל יום העצמאותזיכרון וליום הי טקס
 

, הרצאה מפי סרן זיו שילון  :סיפורו של סרן זיו שילון
שנפצע קשה בפעילות בגבול רצועת , פ בגבעתי"מ

בשעה , 03.3, ח אייר"ר' א, יתקיים ביום ראשון, עזה
 . מ של ישיבת נר תמיד"באולם ביה 71:91

תרבות ומדור הקהילה של , בחסות ועדות נוער
 .ס בנימין"מתנ

 
ס "הטקס יתקיים במגרש של ביה  :הזיכרון טקס יום

. 70.3, אייר' אור לג, ד ביום שלישי בערב"הממ
צפירה ותחילת . 03:31תפילת ערבית במגרש בשעה 

 71:11הטקס בשעה 
 

רק מי שקבל   :דוכני מכירה למדרחוב ביום העצמאות
 .אישור לכך רשאי למכור במדרחוב

 פרטים בפלייר  :ה"אירועי יום העצמאות תשע
 .בתיבות הדואר

 :בקרוב
הרצאה בחסות ועדת ספורט   :הרצאה של דורון שפר

באולם  71:91בשעה , 9.2, ד אייר"י, תתקיים ביום ראשון
 .ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"יפה של ביה

ודדות מהת, סיפור חיים אישי שעובר דרך מגרשי הכדורסל
המסע להודו וההתקרבות לעולם , עם מחלת הסרטן

 .עדת לנוער ומבוגריםמיו. התורה
 .לאדם₪  02

 
 
 
 

 :ותיקים בקהילה חשמונאים

, ז אייר"ט, ביום שלישי:  סיור עם חזקי בצלאלמתוכנן 
בשעות  בצלאל  נצא לסיור בירושלים עם חזקי, 2.2

 :בתוכנית . צ"אחה

 מוזיאון הרצל וסיור בהר הרצל-
השנים של הקו העירוני  03לאחר מכן נצא לסיור בעקבות -

 ב למשכנות שאננים"מטיילת ארמון הנצי
להוסיף סיור בשוק מחנה יהודה ולתת זמן  אפשרות יש-

 .ערב לארוחת
 המעוניינים. פרטים מדויקים לגבי שעות ומחיר בשבוע הבא

 .לצאת יצרו קשר עם בריינה או לאה
 

 חנה שוסטר: מרכזת הקליטה והחברה

3123144-121  chanaschuster@gmail.com 
 

 ברוכים הבאים
ילדיהם שהגיעו  3-לברוכים הבאים לשולמית וגבריאל דוד ו

( 00), איילת: הילדים שלהם . 'א 72ממודיעין לרחוב התירוש 
( 2)אביטל , ד"בממ' בכיתה ב, (4), זאבי, ד"בממ' בכיתה ו

, שולמית היא האחות של חנה וולס (. 0.2)ונוע , בגן במודיעין
 :אפשר להיות איתם בקשר .תושבת בישוב

 1230271030: גבריאל   1230271037: שולמית
shulamitgabriel@gmail.com  

Welcome 
Welcome to Shulamit and Gabriel David who 
have arrived with their 4 children from Modiin to 
Rechov Hatirosh 25 a.  Their children are Ayelet 
(11) who is in Kita Vav in the mamad, Zevi (8) in 
Kita Bet of the Mamad, Avital (5) who is in gan in 
Modiin and Noa who is a year and a half old.  
Shulamit's sister is Chana Walles, resident of the 
yishuv. 
They can be reached at: 

shulamitgabriel@gmail.com0546520642Shulamit: 
Gabriel:  0546520641 

 

 לאה מדעי  :ממועדון גיל הזהב

ד ולמחנכת "ממ 'תה ויתודה לבנות כ
והפעילות במסגרת  על ההופעה  סמדר

 "קשר בין דורי"

 כוםיסיהיה   03.3 ,ניסן 'ל ,ראשוןביום  
סיפורים  ,יםמאכל יוצגו  בו נושא העדות

 .ם יושיר

 

http://www.rammod.net/
http://petclick.co.il/Payment.aspx
mailto:vaad_bryna@012.net.il
mailto:chanaschuster@gmail.com
mailto:shulamitgabriel@gmail.com
mailto:shulamitgabriel@gmail.com


 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  !!שבת שלום וחודש טוב

                        

 מזל טוב *מזל טוב* מזל טוב :פינת הברכות

 

בת , רק ושריל לויט לרגל הולדת הנכדהלמ*: לידות

 לעליזה וניל גילמן
יק לרגל הולדת 'יי ואלה היימן ולישראל וליסה זייצ'לג*

 בן ליוני ודניאלה, הנכד
 ותמי הורן לרגל הולדת הבת' למיץ*
בן לדוד ומיטל , לסטיב ודינה טובר לרגל הולדת הנכד*

 נין ליהודה ורות אפרת, גפן
בת ,הולדת הנכדהרגל קוביץ לודי מורדו'וג מיןלבני *

 לנתנאל ומיכל מורדוקוביץ
 תב, ההולדת הנכדרגל גי ודבורה קירשנבוים ללח*

 לישראל ויעל שוורץ
 

לשמואל ואיימי אונטרברג לרגל בת המצווה *: מצוה תב

 של בתם זהבה

 

לאהרון ועדינה צוקר לרגל בר המצווה של *: בר מצוה

  איתן, בנם
 

ביץ לרגל אירוסי בנם רועי לאילן וטלי טר*: אירוסין

 !(קומונרית שלנו לשעבר)לרננה קופלוביץ 
מייקי לשיינה וייטמן , לדוד וגילה הולדר לרגל אירוסי בנם*

 מברוקלין ניו יורק
 אפרת זוסמןלן לאירוסי הבן נתן לשמוליק ויעל קופרמ* 
 
 

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

 

 ציונה שרוני  :ממועדון מפגשים

לדרך שוב יצאנו לטיול חברי  : טיול בחול המועד פסח
כל רגע היה חשוב  .יםוילדים ותושבים נלו. בית מפגשים

                                               .כדי להגיע אל היעד
לא ארבה  . קפה ומים לדרך שמנו פעמינו ,תעם מצו

את  בדיבורים כל פעם כמו בשרביט קסמים מגלים
! אך גדולה  -קטנה  אשהי .צפונותיה של ארץ הבחירה 

יעקב : תודה לחברינו המדריכים  ,ושוב תודה  !גדולה 
היקרות שרה ועליזה   תיהםוולנשגוטליב וניסים תפילין 

    .ת בהתנדבותפעילוהל וכ .ל מאפשרותשלהם הכ

                                            !תודה ! תודה *     
נת ילעורך הדין שמשון מהודר על ההרצאה המעני

השבוע בבית מפגשים  בנושא  בהתנדבות שהעברת 
ינים ריתקת את כולנו יך המעניפוריבס  . אות וירושותוצו

סקה לא רצינו לצאת להפ .תהיתה בכיודממה גדולה הי
כדי לשאול שאלות . נשאר לנו טעם של עוד   .אפילו

   .בנושא זה הבעיות הכרוכותאת כל ולהבין 

 מצורע-תזריע: שיעור נשים בשבת פרשת
 תמרי גונזלס' גב:  מרצה
השיעור . שימו לב לשינוי בשעה) 20:20:   בשעה

 (יתחיל בזמן
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 השיעור מיד אחרי קריאת תהילים :  שימו לב

מארח מרצים  גלנווד ש"רמת מודיעים ע בית כנסת
       מצורע-פרשת תזריע שבתב בעלי שם

                      ר ארי גרינספן"ד/  ר ברוך שטרמן"ד
              01:32   לאפריל 04,ט ניסן "כ, שבת*

תכלת כמבחן : ת בהלכהמסורת לעומת אותנטיו
                                                              הלקמוס

מיץ ענבים לקדוש . בעברית, ההרצאה תתקיים באולם יפה
                                                  יהיה זמין במקום

            02:11 •לאפריל  81,ט ניסן "כ, שבת**
The Rediscovery of Tekhelet, From Radzyn   

                                               to Jerusalem 
מראדזין ועד העיר : סיפור חידושה של מצות התכלת

   באנגלית, ההרצאה תתקיים באולם יפה. העתיקה

 Women    4:110 לאפריל 81,ט ניסן "כ, שבת***

and Tekhelet: A Hasidic Perspective                 

 סידיח מבט: ותכלת, ציצית, נשים   

  

 :הימהספרי
 

תתקיים שעת סיפור עם , 72.3, אייר' ח, ביום שני
 .00:91בשעה  9-0מיה סהר לגילאי , המספרת

 

 !להתראות בספרייה                        לילד₪  2
 

 :תנחומים
 ואני על מות אביהלאסתר קרו

 לאיתמר אנגלסמן על מות אביו
 לדן בקר על מות אביו

 לרינה שחרור ויגאל עוזרי על מות אביהם

 של קאיקוב על מות אביהםאלדוד ור

mailto:vaad_bryna@012.net.il

