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דפי הרשמה נמצאים   :הרשמה  :ו"תשע חוגים

אם . בקרוב הדף יעלה לאתר של הישוב. במזכירות
ניתן   ויש לכם הוראת קבעקשה לכם להגיע למזכירות 

לשלוח לי מייל עם בקשה לטופס רישום ואשלח לכם 
 .במייל

, א תשרי"י, יום חמישינא לסיים הרשמה לחוגים עד 
.  נקבע איזה חוגים ייפתחו סופיתלפי זה . 96.7

הישרדות וקרב מגע ייפתחו אחרי החגים בתנאי 
 .שתהיה הרשמה אחרי השיעור הראשון

 

 :ותיקים בקהילה

 לותיקים בחוברת חוגים יש הצעות לחוגים:  חוגים

ניתן להתחיל להירשם כדי . אחר הצהריים וערבשעות ל

 .שנוכל להתחיל אחרי החגים
 

ביום ראשון  תחמושתהרמת כוסית בגבעת ה
הסעה תצא :  למי שנרשם :הסעה: הקרוב

אם . לאדם₪  92ותעלה  19:18מהטרמפיאדה בשעה 
נא להגיע . אתם לא מגיעים בהסעה נא להודיע לי

 !בזמן
 

 במסגרת תכנית זהירות בדרכים:  הצגת ילדים

 :וכדי לחזק את המודעות של ילדי הישוב לנושא
 :ס"לגילאי ב תהיה הצגה 

 "ב"חבר זה"
 בכיכובם של דב זהבי ואבישי שיטרית

 
באולם  19:88בשעה , 11.18, ח תשרי"כ, ביום ראשון

פרטים . ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"יפה של ביה
 .בהמשך

 הלאומית הרשות ידי על מאושרת ההצגה
 בדרכים לבטיחות

 מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו : משלחן המזכירות

 

 דרושה עובדת למקווה
 

 .כל יום בזמן פעילות המקוה בלילהלשעתיים 
התפקיד הינו סיוע לבלנית והכנת חדרי האמבטיה 

 .לשימוש הטובלות
 .תחילת עבודה מיידית -
המעוניינים יפנו למזכירות הישוב לנאוה  -

 80-7941679בטלפון 

 לבלנית אילנית אלגבי או -
 826-0624214 –טלפון   

 

לא יתקיימו בישוב משבוע   :שירותי משרד הפנים

 . בא עד אחרי החגיםה

 גמר חתימה טובה

 חיסונים כלבת יבוצעו בחשמונאים 
       

 ר אפרים קרן"ד, י וטרינר המועצה"ע 
 (9812ספטמבר  96)יא אלול , ביום חמישי   

 

 במזכירות הישוב , 14:88בשעה        

 מומלץ לתאם מראש עם הוטרינר
 .יש לשלם את אגרת החיסון מראש

 

 :מלגות לסטודנטים

 

הזדרזו למלא , סטודנטים תושבי בנימין
הנמצאים באתר  –טפסי בקשת מלגות 

הזכאות למלגה נקבעת על פי . המועצה
ח "ש 9,888סכום המלגה הוא . בסיס כלכלי

שעות ביישוב  48שתמורתן יש להתנדב 
הגשת הבקשות . מתגורר הסטודנט בו

הבקשות יש  את. שה דרך האתר בלבדתע
ו "א בחשוון תשע"להגיש עד לתאריך י

 .בלבד 96.18.9812
 
 

 וילך: שיעור נשים בשבת פרשת

 

 הרב איתן הנה: מרצה
 

 . קריאת תהילים 16:62       :  בשעה

 12:88השיעור בשעה 
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
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 !וגמר חתימה טובה בת שלוםש

  :פינת הברכות
 מזל טוב *מזל טוב* מזל טוב

 
המצוה של  לרגל בר לאליסה ונתן וירטשפטר: בר מצוה

 בנם אדם
 

, לשילה ומיכאל רביבו לרגל אירוסי בנם קובי: אירוסין

 לרינת הראל מכפר סבא

 
בן לאורה , י קופלאן לרגל הולדת הנכד'לסוזי ובנג*: לידות

 ושלמה גלר
 

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

                                                                                          

 :הכנסת ספר תורה
 

ת ספר תורה הרינו שמחים להזמינכם להכנס
 , בבית משפחת אטנר

  7רחוב התמר 
   9697,א בתשרי"י-ב , ה"בעז ,שיתקיים

 
 :בתכנית

  19:98מנחה בשעה 
סיום כתיבת ספר התורה ותהלוכה לכיוון בית 

 גלנוודש "רמת מודיעים עהכנסת 
 

  סעודת מצווה בבית הכנסת הספרדי
 :במעמד הרבנים

  א"הרב איתמר אורבך שליט
 .ניקהרב שמעון בוח
 .הרב ברק כוכבי

 
 בברכת גמר חתימה טובה

 .משפחת אטנר
 

 !נוערכל הכבוד ל

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

שבת לילדים עם צרכים )מארגן שבת קו לחיים 
כל ילד יגיע , ם ילדי 92-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
! ללינה וארוחת בוקר שבת 1ומדריך  1חניך 

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

עדיין ) ,משפחות שיכולות לארח!( גדולה יותר
    !(מחפשים

- נשמח שתפנו ל
 829-6979994 -ליאל סינגר

 829-9449499 -רוני הקומונרית
                                                         !בתודה מראש

 

 
 המינים 6

נר "אנו תלמידי השמינית של ישיבת , כמדי שנה
נמכור סטים של ארבעת המינים בישוב " תמיד

, כל ההכנסות הינם למטרות צדקה. חשמונאים
 .למלגות לתלמידי הישיבה

, אתרוגים מובחרים ומהודרים: אתרוגים     

 .צ"י מו"קפידה עבדוקים ב

בדוקים בקפידה , הדסים משולשים: הדסים     

 .סגורים באריזה איכותית, אחד אחד

י "לולבים איכותיים בדוקים בקפידה ע :לולבים     

  (.הסטים אינם כוללים ערבות. )צ"מו
 .נתן נרתיק איכותי וקוישקלך חינםילכל קונה י

 . ₪ 98 –סט כשר 

 .₪ 02 –סט מהודר 
 .₪ 72 -'סט מהודר א

 .₪ 2ניתן לקנות ערבות רק ב
 :מכירת ארבעת המינים תתקיים בתאריכים

 99:88 -14:88  בין השעות, 2.18, א תשרי"י', יום ה

 99:88 -14:88  בין השעות, 4.18, ב תשרי"י', יום ו

 99:88 -98:98בין השעות , 9.18, ג תשרי"י, ק"יום מוצש

 19:88 – 0:88  עותהש בין, 0.18, ערב חג, ד תשרי"י', יום א

 :לפרטים נוספים והזמנות
 8269866948: זיו לוריא

 8289894891: איתן סימקיס

 בברכת שנה טובה ומתוקה

 ז נר תמיד"מחזור ט
 

 :תנחומים
 

 לגידי קייזר על מות אמו
 

 לאבי סהר על מות אחותו

mailto:vaad_bryna@012.net.il

