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 משלחן המזכירות:

 

 
 חיסוני כלבת יבוצעו בחשמונאים חיסוני כלבת:

 ביום שני, , ד"ר אפרים קרן ע"י וטרינר המועצה,
, 16:00בשעה     (2015אפריל  27) ח אייר

 מזכירות הישובב

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

ניתן לשלם בכרטיס אשראי באינטרנט דרך  במועצה,
 :  Iphoneמחשב או

http://petclick.co.il/Payment.aspx 
 תע תשלום, תכניס את מספר שבב של הכלב וסיסמוצילב

 4733הישוב: 

 
 

 

 
   
 
 

 

 בריינה הרטמןמרכזת הקהילה: 

 vaad_bryna@012.net.il/  4שלוחה  9761493
 

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

 

לכל מי שהגיע להרצאה של זיו שילון ביום א'.  תודה!
תודה למוריה הימלפרב, רכזת הנוער, שהזמינה 

תודה לערן סלם וישיבת נר תמיד על השימוש  אותו!
 באולם.

 
תודה לחנה שוסטר שרכזה את נושא פינת ההנצחה 

 ואה. )היא כבר ציינה את אילו שעזרו לה!(של יום הש
 

תודה רבה לקומונרית, רוני כהן, ולשבט איתן, על 
טקס יום השואה המרגש והיצירתי. תודה מיוחדת 

 לטלי פז שעזרה להם בהפקת הטקס.
תודה רבה לשוקי הולנדר ונפתי וקסלר  על תרומת 

 תפאורה!עבור ה הבדים
 

ש את פינת תודה לגידי קייזר שעזר לנו לעצב מחד
ההנצחה לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה. תודה 

לטלי פז, רוני כהן, שירה קפאח ושרונה אבל על 
 !הפינה החדשה הקמת

תודה למוריה הימלפרב ושבט נאמן על הפקת טקס 
 מרגש לכבוד יום הזיכרון.

 
 בקרוב:

 

   הרצאה של דורון שפר:
הרצאה בחסות ועדת ספורט תתקיים ביום ראשון, 

באולם יפה של ביה"כ  20:30, בשעה 3.5אייר,  י"ד
 רמת מודיעים ע"ש גלנווד.

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

 וההתקרבות לעולם התורה. מיועדת לנוער ומבוגרים.
 לאדם. ₪ 15
 

   :סדנא של רחל רוטשטיין
בערב  20:00, בשעה 4.5ביום שני, ט"ו אייר, 

בספריית הישוב, תתקיים שיחת מבוא לסדרה של 

 "טיפול ותמיכה בהורים מבוגרים"סדנאות בנושא 
במסגרת תכנית "מעגלים" של המדור לקהילה של 

 מתנ"ס בנימין. 
 לאדם ₪ 10מחיר השתתפות:  

 
 
 

 חנה שוסטרמרכזת הקליטה והחברה: 

4054088-050  chanaschuster@gmail.com 
 

ההנצחה בטקס  תודה רבה לאלה שעבדו על פינת
יום השואה. תודה לאלה היימן, למיכל גולדשטיין 
שגייסה נוער לעזור ושרכזה את העניין, ולאיילת 

 קופלן.
Thank you to those who worked on the 
memorial corner at the Yom Hashoah 
ceremony.  Thank you to Ella Hyman, 
Michal Goldstein who got other noar 
involved and coordinated the effort, and to 
Ayelet Koplon. 

 הרצאה להורים באנגלית
 .27.4.15הרצאה באנגלית על תתקיים ביום שני 

Important Lecture for Parents in 
English 
Kav La’Noar Center for Families and Young 
Adults is bringing an important lecture to 
Chashmonaim free of cost.  The lecture is 

“Speaking to Your Children entitled 

about Personal Safety: What every 
parent needs to know about effective, 

based practical child -research
 safety/abuse prevention education.” 

at  thIt will take place on Monday, April 27
8:30 PM at Beit Knesset Harimon.  The 
lecture will be given by Rabbi Yakov 
Horowitz, Dean of Yeshiva Darchei Noam, 
Monsey, New York, and Director of the 
Center for Jewish Family Life/Project YES.  
 A Q&A period will follow Rabbi Horowitz’s 
presentation.  
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 !!ג שמחשבת שלום וח

                        

 מזל טוב מזל טוב* מזל טוב* הברכות:פינת 

 

 
 *לחגי ושירה תם לרגל הולדת הבן )לפני פסח!(לידות: 

 
*לאביחי ורחלי יאנג לרגל הולדת הבן, נכד ליואל וציפי 

 יאנג

 
 
 
 

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

 

 +55לגילאי  :ותיקים בקהילה חשמונאים

סיור עם חזקי בצלאל:  ביום שלישי, ט"ז אייר, מתוכנן 
בשעות  בצלאל  , נצא לסיור בירושלים עם חזקי5.5

  . אחה"צ

 בתוכנית:

 מוזיאון הרצל וסיור בהר הרצל-
השנים של הקו העירוני  19לאחר מכן נצא לסיור בעקבות -

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

 לארוחת ערב.
לצאת יצרו קשר עם  המעוניינים לאדם.  ₪ 60עלות הסיור: 

 בריינה או לאה.
 

 כנס אמצע החיים השמיני:
 

מתקיים ערב כנס "אמצע  11.5ביום שני, כ"ב אייר, 
של עמותת בנושא "גוף ונפש ומה שביניהם" החיים" 

ל. הכנס יתקיים -ותיקי הקהילה של מטה בנימין ובית א
עלות:  .17:30ל ויתחיל בשעה -בית אאולם התרבות בב

. ייתכנו הסעות בהרשמה מראש ובתשלום נוסף. ₪ 35
 הרשמה ופרטים:

Vatikimbkhila@gmail.com  
 

 / קדושיםאחרי מות: שתשיעור נשים בשבת פר
 נעמה שטסמןמרצה:  

 קריאת תהילים.  54:41בשעה:   
 15:00השיעור בשעה 

 
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 

 6 - 3סיפור לגילאי  תיאטרון ה:ימהספרי

 

 עם מיה סהר בשיתוף הילדים,
 על פי הסיפור של ג'וליה דונלדסון:

 "טרמפ על מטאטא"
 סיפור משעשע על חברות ושיתוף פעולה.

 (27.4ביום שני ח' באייר )
 בדיוק 16:30 בשעה

 
 ש"ח לילד 5כניסה: 

 מומלץ!!
 
 

 לאה מדעי  ממועדון גיל הזהב:

 

תה ילכ ,למחנכת רינת ,למוריה אליאסי תודה ענקית 
  לרחל אשואל ולכל המתנדבות שעזרו ' ממ"ד וג

הטכס של הילדים  היה  !במסיבת חג העצמאות 
   !!יישר כח מרשים ומרגש 

 
או , חברי המועדון יצ10.5ביום ראשון, כ"א אייר, 

 לסיור בגבעת התחמושת בירושלים:
 

 מהישוב 9:15יציאה בשעה 
 לאדם ₪ 50עלות: 

 הרשמה אצל לאה
 

 תנחומים:
 

 לתמרה לאופר על מות אביה
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