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דפי הרשמה נמצאים   :הרשמה  :ו"תשע חוגים

אם קשה . בקרוב הדף יעלה לאתר של הישוב. במזכירות
ניתן לשלוח לי   ויש לכם הוראת קבעלכם להגיע למזכירות 

 .מייל עם בקשה לטופס רישום ואשלח לכם במייל
לפי זה נקבע איזה . נא לסיים הרשמה לחוגים עד שבוע הבא

הישרדות וקרב מגע ייפתחו אחרי .  חוגים ייפתחו סופית
 .מה אחרי השיעור הראשוןהחגים בתנאי שתהיה הרש

 

 

באולם יפה  08:98בשעה  ,14.7, תשרי' ג', ביום ד

 : הרצאה של ענת יהלום: של גלנווד

 

 מפציעה לשיקוםליפול ולקום  
. מלחמת יום כיפור: המצב. סיני: המקום 1799: השנה

תקרת הלשכה , זנייםופיצוץ מחריש א .16:81: השעה

של ענת  ד חיל השריון התמוטטה על גופה"של מג

שית צעירה מלאה בגאוות יחידה שבחרה "רל, יהלום

במשך  .להישאר במהלך הכוננות יחד עם חיילי הגדוד

עז בכל  תוך כאב, תחת מטר פצצות, שעות ארוכות

פונתה , כשהיא מרחפת בין חיים למוות, גופה המדמם

סיפור חיים נשי וישראלי יוצא דופן ...ענת לבית החולים

שזור בהומור ואופטימיות , חייםעל קשיים ותובנות ה

 !ומלא בהשראה

 לאדם₪  01:  פתוח למבוגרים ונוער

 

 :ותיקים בקהילה

 לותיקים בחוברת חוגים יש הצעות לחוגים:  חוגים

ניתן להתחיל להירשם כדי . אחר הצהריים וערבשעות ל

 .שנוכל להתחיל אחרי החגים
ניתן להמשיך :  הרמת כוסית בגבעת התחמושת

 .08.7, תשרי' ז, רוע ביום ראשוןלהירשם לאי

 חנה שוסטר :מרכזת הקליטה והחברה

6816800-818  chanaschuster@gmail.com 
 

 ברוכים הבאים
רסי 'ניו ג, ברוכים הבאים ליגאל וקרן מרקוס שעלו לארץ מטינק

יעל  . ילדים 9להם  יש. אחרי החגים 10ויגורו ברחוב התירוש 
' בכתה ד( 18)אדירה , באולפנת חורב' לומדת בכתה ז( 10)

 :פרטי הקשר שלהם הם . בגן( 9)וארי , ד"בממ
   8106049900: יגאל
 carynmell@aol.com 8106041106: קרן

 
Welcome 
Welcome to Yigal and Caryn Marcus and their 3 
children who made Aliyah from Teaneck New 
Jersey and will be living at Hatirosh 52 after the 
chagim.  Yael (12) is in 7th grade at Ulpanat 
Chorev, Adira (10) is in 4th grade at the mamad, 
and Ari is in gan.  Their contact details are: 

 
yigal.marcus@bernstein.com l: 0584267722Yiga 
carynmell@aol.com Caryn: 0584865524 

 

 מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו : משלחן המזכירות

 דרושה עובדת למקווה
 .לשעתיים כל יום בזמן פעילות המקוה בלילה

התפקיד הינו סיוע לבלנית והכנת חדרי האמבטיה 
 .לשימוש הטובלות

 .תחילת עבודה מיידית -

 המעוניינים יפנו למזכירות הישוב לנאוה -
 80-7941679בטלפון 

 
 גבילבלנית אילנית אל או -

 816-0614114 –טלפון   
 

 :תנחומים
 

, מירי פרקש ומשפחתה על מות חברינול
 ישראל פרקש, תושב הישוב

 
 לורדה פריש ויינברגר על מות אמה
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 מזל טוב *מזל טוב* מזל טוב :פינת הברכות

רחלי , טוב לרגל אירוסי הבת-לדבי סימן*: אירוסין

למנחם פדר מאפרת                                      
 (וקית)בר לרגל אירוסי הבן צבי אריאל ' ללואיס ובת*

 למוריה גרין

ודי פרידמן לרגל נישואי הבן מתי 'לאליעזר וג*: נישואין

                                                                           ציפורה צימרמןל
 אילנהלודי מורדוקוביץ לנישואי הבן גלעד 'לבני וג*
תמר ללישראל ורונית עמיחי לנישואי הבן חיים עמיחי *

                                                                  גוטמן
למשה ונעה לאש לרגל נישואי בנם אסף לשיר שוורץ *
 לשרה ודוד שטייניץ לרגל נישואי בתם טלי ליובל לב*

, לשמואל ורונית בונומו לרגל הולדת הנכדה*: לידות

 בת ליונה ויוסי
 

 :ביעי בכל שבוע למיילניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום ר
vaad_bryna@012.net.il 

                                                                                          

 נצבים: שיעור נשים בשבת פרשת
 

 נעמה שטסמן:  מרצה
 

 . קריאת תהילים 11:88:   בשעה
 11:11השיעור בשעה 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 :הספרייהמ
 תיקי מחלקים אנחנו החדשה השנה לכבוד

 נרכשו התיקים .הספרייה לקוראי ספר

 הספרייה בנימין ס"מתנ וביוזמת בסיוע

 ולקבל בשמחה ספרים לשאול בואו .האזורית

 .למשפחה איכותי ספר-תיק

 

 

 שטרות פרוזבולהרב יחתים : לידיעתכם

( בערך 7:11)עור יביום שישי כ״ז אלול אחרי הש
בבית  9:88וביום א׳ כ״ט אלול אחרי המניין של 

 ש גלנווד"ם עת מודיעיכנסת רמ
 

 !נוערכל הכבוד ל

 הורים יקרים
נוער חשמונאים ( שבת שובה)ה בשבת הבאה 'בעז

שבת לילדים עם צרכים )שבת קו לחיים מארגן 
כל ילד יגיע , ילדים  91-יגיעו ליישוב כ( !! מיוחדים

 .עם מדריך צמוד
ארוחת , אנחנו דואגים לפעילויות לכל השבת 

הסעות וארגון של השבת , סעודה שלישית, ש"ער
נשמח מאוד אם תוכלו לעזור לנו ולארח ! בכללי
! שבתללינה וארוחת בוקר  1ומדריך  1חניך 

בין כל , כ תזמון טוב"אנחנו יודעים שזה לא כ)
ולכן נצטרך אפילו יותר עזרה והיענות .. החגים

 ,משפחות שיכולות לארח!( גדולה יותר
- נשמח שתפנו ל

 810-6079004 -ליאל סינגר
 810-9440499 -רוני הקומונרית
                                                         !בתודה מראש

 

  !!היכונו היכונו 
ז "ביום שישי הקרוב כ שווה במיוחד מכירת עוגות

המכירה תהיה בכיכר בין השעות !!  11.7אלול 
7:98-10:98  

 *כל ההכנסות יוקדשו לשבת קו לחיים בישוב*
  לא תצטערו!! תבואו לקנות 

 .ה בנות"בחסות שבט הרא

אלול ' כט  ,ערב ראש השנה, ביום ראשון הקרוב
תהיה , 7:98-19:98בין השעות ( 19.7 -ה)

 !!!משחקייה לילדים במועדון נוער 
עלות . 6-9ה מיועדת לילדים בגילאי ייהמשחק

 !ח לילד שני"ש 08, ח לילד ראשון"ש 01 -כניסה
 !כל ההכנסות יוקדשו לשבת קו לחיים *

 !נשמח לראותכם
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 !שבת שלום

 :ממועדון גיל הזהב
 

גיל הזהב  השבוע החלה הפעילות במועדון 
ההתרגשות היתה  עדון ותיקים ברחוב התמר במו 

 ! "בית"סוף סוף יש לנו  גדולה 
לבני  ,בהזדמנות זו ברצוני להגיד תודה למוטי

כדי להכין את שעבדו באינטנסיביות  ולפועלים
 .המקום לשנה החדשה

לקראת השנה החדשה ברצוני לאחל לכל החברים 
שמחה שנה של  שנה טובה שנת בריאות   והמתנדבים 

 יה נעימה וטובהעש

  תודה ושבוע טוב
 לאה מדעי

 

מי שמעוניין לשמוע קול שופר בראש השנה 
כ מוזמן ליצור קשר "ואין ביכולתו להגיע לביה

לפני החג  810-6488887: ד בטל"עם בית חב
 . ה לתקוע בשופר"ואנו נגיע לבית בר

 .כתיבה וחתימה טובה
 . הרב ברק כוכבי 

 בית חבד חשמונאים

 


