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 ב"תשע, ב אייר"י, אמור' פר, ערב שבת  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

      

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

 :5.21-6 השבוע כונן :משלחן המזכירות

 250-0501252:  בני יצחק

 :הטבלת כלים במקוה
   

תושבים מתבקשים לא להגיע להטבלת כלים בשעות 

 .שהנשים באות לטבול

 

 2במשך היוםטבילת כלים תהיה רק 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 :יטהמרכזת הקל
  0106016000  6שלוחה  7965679  חנה שוסטר

 chanaschuster@gmail.com   

   

 ג בעומר"מדורה יישובית לל
מזמינה את כל משפחות הישוב למדורה   וועדת חיבורים

 :-שתתקיים ב

 57:61בשעה  .72125,ח אייר"אור לי, יום רביעי

בצומת של  (ספריה לשעבר)בשטח ליד המשחקייה 
 הארבל' חהתבור ור 'רח

מומלץ להביא (.  וגם קטשופ)מרשמלו ושתייה במקום 
. א ובצל עטופים בנייר כסף"ותפו, לחמניות, נקניקיות

. מחצלות וכסאות מתקפלות, גם מומלץ להביא שמיכות
שמנגן בכלי נגינה ורוצה להשתתף שיפנה לחנה  מי

 שוסטר
 050-4054044 

   

Wide Lag B’Omer Bonfire–Yishuv  

 
Va’adat Chiburim invites the families of the 
yishuv to a bonfire that will take place: 
Wednesday Night, May 9th at 7:45 PM 
Next to the Mischakia (where Rechov 
Hatavor meets Rechov Ha’arbel). 
Marshmallows and drinks will be served and 
ketchup will be available.  It is suggested to 
bring hot dogs, buns, and potatoes or onions 
wrapped in aluminum foil. It is also suggested 
to bring blankets, mats and camping chairs.  If 

you play an instrument and would like to 
participate, please be in touch with 
 Chana Schuster 050-4054088 

 

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  6שלוחה  - 7965679 

 

 עדכונים  :עיתון יישובי
לכלול בו חומר על כל הטקסים כולל בקרוב וברצוננו העיתון יצא 

בנוסף לאלו שכבר , נשמח לקבל עוד כתבות. יום העצמאות

2 מתושבים על העבר של הישובותמונות כתבות  ,התקבלו

יום הזיכרון ויום , נשמח לקבל תמונות מטקסי יום השואה

  2העצמאות

 או למייל של תמר( רשום למעלה)ניתן לשלוח למייל שלי 

 ntkirsc@neto.net.il:קירשנבוים

פרסום ניתן להמשיך לשלוח עוד ברכות ותנחומים ל :ברכות

 .יל של בריינהבעיתון למי

 

נודיע על , ה"בע, בשבוע הבא: הדיסק - חגיגות חצי היובל

מכירת הדיסק שנוציא אחרי עריכה שתכלול בו גם את הקטעים 

 2  המצולמים של המופע

 

  .ניתן לרכוש חולצות במזכירות הישוב  :לישוב 1.חולצות ה 

תושבים שהזמינו חולצות וטרם אספו אותם מתבקשים לקחת 

 2ה במשרדאותם מנאו

 

יוחזרו ( 'תמונות וכו)החומרים שמסרתם :  לידיעתכם

 2   לישוב עד סוף שבוע הבא
חלק מהתמונות של הישוב בתחילת דרכו נשמח להכניס 

                                                                     .לעיתון שיצא

mailto:ntkirsc@neto.net.il


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 שנה לחשמונאים   52
        לתושבים הודעות

 !. ים יקריםתושב
 05-השבוע כבר לא נקיים חזרות ומפגשים למופע ה

 ...סיימנו –כי זהו ....לחשמונאים
אנחנו כותבים , בשמחה גדולה המהולה בעצב של פרידה

 . אליכם תושבי חשמונאים היקרים
המופע המרכזי של חגיגות חצי היובל להיווסדותו של 

הליך וכולנו תקווה שראיתם בת, יישובכם כבר מאחורינו
 ייחודית, חוויה מגבשת, העבודה עליו כמו גם בשיאו

 –עימה אשר חבקה בתוכה מגוון רחב של תושבים ונ
 . מקטנים ועד גדולים

וכפי שחתמה , היה לנו לעונג להכיר אתכם ולעבוד איתכם
גם , את המופע המרכזי' המשפחה החשמונאית הקדמונית'

וחדת נחשפנו כאן לקהילה המי -צוות ההפקה  -אנחנו 
ולמדנו להכיר בה , קהילה ערכית עשירה בכישרונות, שלכם

, מלאי שמחת חיים ויושר פנימי, אנשים חמים ונהדרים
ששיתפו איתנו פעולה בצורה יוצאת מן הכלל לאורך כל 

 .הדרך
, המופע המרכזי –אנחנו מלאי גאווה על שיאו של התהליך 

ם ומקווים שכל אחד ואחת מכם מצא בו דבר אחד או שניי
כפי שציינו בפתח דברינו , אחרי הכול. להזדהות עימם

אשר  מדובר בחגיגה גדולה, אליכם לפני אי אלו חודשים
     . םכל כולה שלכם ובשבילכ יתההי

לכל מי שלקח חלק , נאמר תודה  מכל הלב, בהזדמנות זו
, זמרים, נגנים, שחקנים, כותבים והוגי רעיונות: בהפקה

הפקידו בידינו , אלו שהאמינו בנומדריכים ורכזים וכמובן ל
: את הפקת האירוע וכן סייעו לנו רבות בהוצאתו אל הפועל

מר יצחק  –ר הועד "יו, מר מוטי רוזליו –מזכיר הישוב 
הגברת בריינה הרטמן היקרה  -רכזת הקהילה , שטיינברג

אם שכחנו משהו . מר יעקב בן דרור –ותושב הישוב היקר 
 . אנחנו מתנצלים מראש –
תודה רבה לכולכם שבחרתם בנו להיות חלק  -בעיקר ו

 !.להשתמע רק בשמחות!  מאירוע חצי היובל שלכם
 , המשך שנה נעימה ומבורכת

 .   magshmim_pro@walla.com  –מני ושני , ו'ג, מאיתנו

 ".מגשימים הפקות"

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 :מועדון גיל הזהב:  הותיקים בקהיל
 

 7:00בשעה   ,021, ז אייר"ט ,המפגש הבא ביום שלישי

המפגשים האלו מהנים ביותר ואנחנו מזמינים  2במועדון נוער

 2אתכם להמשיך להשתתף ולצרף חברים חדשים

 ₪  50:  עלות השתתפות   

, י לשעבר"לוחמת לח, אהובה מייזלס' ברצוננו להודות לגב

 !בנושא בשבוע שעבר שהעבירה שיחה מרתקת

 

 לאה מדעי ובריינה הרטמן

 : ממועדון מפגשים

לכול צוות הועד המקומי  

יישר כוח על ערב מהנה 

 ומוצלח 

וחברות מבית   לחברים* 

 מפגשים

ים ילונה  לחברים וחברות*

 .אלינו תמיד 

לגבי כהן שדבק במשימה *

 מבוקר עד ליל 

תודה ענקית על עמידה 

 במשימה 

ב תודה על לב רח

 הכול   שמנדב

ים יתודה על יד

 .לעזרה   מושטות

   תודה על רגלים איתנות

אשר שרתו את הצבור 

 .הקדוש עד שאזל הכול

תבורכו מפי עליון 

 בבריאות טובה ואיתנה 

גם בשנה ' ה ה"נפגש אי

 הבאה

! מאוד !מאוד : מעריכה

 .ציונה! מאוד 

 
 

mailto:magshmim_pro@walla.com
mailto:magshmim_pro@walla.com


 
 

 ד"בס
 !!בלעדיכם זה לא היה קורה

כ הרבה אנשים שתרמו להצלחת כל הטקסים ובמיוחד לחגיגת "קשה להודות לכ:  תודה מכל הלב

 !!אם שכחתי מישהו הסליחה אתכם  .חצי היובל של הישוב

 

סקי על טקס לשרה צוקר ודניאל טובו, וליפי עבודי   ב"לשכבת יתודה רבה   : לטקס יום השואה

 .מן על התפאורה המקסימה'תודה לטלי ריצ. מרגש

 

תודה לחן יפה על .  יא לוריא-ולדפנה עידן ויאא  "לשכבת י תודה רבה:  לטקס יום הזיכרון

 .התפאורה המרגשת

 (כל שמות החברים מופיעים למטה)שהופיעו בטקס  חבורת הזמרתודה לזאב וינדיש ו

ל על עריכת הסרט על רחתודה לברק אליצור .  שהקליט את השירים איתם רבל ו'תודה לכנר אליה ז

 .טקס יום העצמאותלפני  ועל העזרה אימנו

 .שני הטקסיםהפקת שדאגו ל, אור ליפשיץ, מ לרכזת נוער"ולמ,  בת חן אדרי, תודה לקומונרית

 הזיכרון בשני טקסיוהתאורה תודה לאביחי יאנג על ההגברה 

 
 !!תודה ענקית: על חגיגת חצי היובל של הישוב

 2 לאה מדעי ויונה וורנר, ציונה שרוני, יעקב בן דרור,( ר"יו)איציק שטיינברג :  לחברי ועדת תרבות

חנה  ,אלה היימן, עודד כהן,  יעקב בן דרור:  בכתיבת הסרטונים בהעלת רעיונות ולמשתתפים 

 2נאוה פלדמן ודניאלה הרטמן, טלי פז, םיתמר קירשנבו, אופירה גרנות ,שוסטר

 2מיםם ויונה וורנר על כתיבת השירים המקסיילתמר קירשנבו

 !המרגש" תפילה לשלום המדינה"לאלון בן גיאת וזאב וינדיש על הביצוע של 

, מורי שוורץ, זאב וינדיש:  (חלקם הופיעו גם ביום העצמאות וגם ביום הזיכרון) חבורת הזמרל

יואל , אלון בן דוד, אברהם שרון, ניסים תפילין, דני בלאק, שמחה שלדן, שמעון וייס, משה רוזנטל

 2ויהודה שווגר מליס אביב, יאנג

 :המשפחה החשמונאית – לשחקנים המוכשרים שלנו

 לי בלוך-נטע:  תמר                     יואב פישהיימר:  הלל שוסטר            שלומיאל   :אבא מתיסיהו

 אבידן עקנין   :      חברוני              יהודהפנינית    :  אמא זילפה

            

הנחת אבן "ששימש כהשראה לקליפ " העלת זיכרונות"שלנו שהגיעו למפגש  "ותיקים"לחברה ה

, ברכה וניל רוטנר, דוד ואילה אייזנמן, ציונה שרוני, יעקב טאוב: בו ככבו חברינו" הפינה לישוב

מאיר וצביה חזון ושמעון ומרים , צבי ושרה ברנר, זרובבל שרעבי, ברכה וחיים ברמן, ודי פרידמן'ג

 2וייס

 מן ונאוה גלבנד'קרן ריצ, חוי פלדמן:  פארקלאמהות ב

 אלה היימן:  ז המניינים"הגברת עם לו

 !(אין לי את כל השמות שלכם, מצטערת!! )הייתם גדולים"! הולכים סביב הכיכר"לכל ה

ותודה רבה לשומר " ארוחת השבת והגוי של שבת"למשפחת תפילין  על אירוח צוות הצילום בקטע 

    !ריאד ששיתף פעולה

                                                                                  2אהרון  רותיו  מרטינה  טבק:  שהיו איתו רפי בראזני ולשתי הבנות:  לאבא במכולת

 דב גילאור"  דוור"לתודה 

 קי גולדשטיין'ף האוסדורף  וג'ג,  מורי שוורץ: הנדיבים" מסיעי טרמפיסטים"ל

 222יעקב בן דרור וחברתו הקשישה" בא רבהס"ל 

 2ל בן גיאת והלהקות שלהם-יוסי מארק ונתנא:  לסולנים המוכשרים מאוד

כ "תודה למוריה יפה הבת שרות שלנו שכ"! מיומנה"תודה ענקית לכל הנוער שהשתתפו במופע 

" דואט"ולמוריה ואחותה רוחמה שטיין שהפעילו את הנוער של להקת , עם הנוער םעזרה בתאו

 !!במידרחוב

 שהייתה אחראית על  ארגון המידרחוב ללאה מדעיתודה 



 
 : ושעלו על הבמה בסוףבית בשיר ההמנון  דקלום!( בערב פסח)הקליטו תודה לנשים ש

 2ודי סיימון וחנה קורן'ג, מישל קפלנסקי, יונה וורנר, תמר קירשנבוים, לאה מדעי, ציונה שרוני 
 (המשך)

על עיצוב  ,שבט להבה, אברהמי ונעה גרוס וגרעין נחשון, רכזי הנוערתודה רבה ל

תודה לאברהמי על 2 ומכירת החולצות לכבוד יום העצמאות וחצי היובל של הישוב

 2לכבוד יום העצמאותהחגיגי עצוב דף המידע 
 

כ רמת "לביה , על קיום התפילה החגיגית ברחבת הישיבה ,ישיבת נר תמידלהנהלת  ענקית תודה

ושוב לישיבה  ולאב בית יוסף   כ הרימון"ולביה, ולאב בית אריה שרון (נוודגל)מודיעים 

 2על אירוח החזרות והמפגשים הרבים שהתקיימו במהלך החדשים האחרונים  -אייזיקוביץ 

למזכירה שרה ברנר ולאב בית שלומי על העזרה , למנהל דוד אביטל, ד"ס הממ"לביהתודה 

 2ועל פתיחת הבניין בערב יום  העצמאות לנוערעל החשמל על העזרה , בהעברת הודעות

אסתי אגסי ולאה  פסטרנק על עזרתן בלימוד השירים בגנים ועל :  תודה לגננות גני החובה בישוב

 ' ג-'עם ילדי הגנים וכיתות א שבאו לעזור ומדריכים תודה לכל ההורים  2העזרה בערב יום העצמאות

נאוה  ,!(סבתא)אמת -אביגיל כותב, חני טבק, אהרון אביבה, שושנה ארנולד:  בחזרות ובערב עצמו

רבקה תמר , יוני גלבנד, איתמר אפשטיין, זיו לוריא, מרים ברנד, ימית עדיקה, מן'קרן ריצ, גלבנד

סליחה אין לי את השמות )' ו –' תודה גם למדריכי כיתות ד2 עליזה דיוויס ורחל אהרון, רוטשטיין 

 !(שלכם

 

שדאג לכל הצד הטכני ביחד עם רוזיליו מוטי ל:  תודה לצוות המזכירות

2 שמעון בלקיר וכל צוות הפועלים, אשר כהן, בני יצחק, עובדי הישוב

 2 שתמכו לאורך כל הדרך וחנה שוסטר פרנקל נירה, כהן לנאוה

, דרור בסאל, לסייר, זרובבל שרעבי, צ"לרבש:  תודה לצוות הביטחון

 !כל הסדרניםל, לצוות האמבולנס, למשמר אזרחי, למשטרה
 

, לכל מי שתרם מזמנו, לכל ילדי הגנים', ו –' לילדי א, לנועררבה תודה 

ולכל שהעביר תמונות וחומר ארכיוני , אינסופיות שהגיע לפגישות וחזרות

 !!שהעביר שעות בצילומיםמי 

 

 וכל קהילת חשמונאים תודה לקהל העצום שלנו

ששיתף פעולה בצורה יוצאת דופן השנה למרות 

על  גםתודה לכם על התגובות החמות ו2 "צפיפות"ה

 2הביקורת הבונה

 

     


