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 חנה שוסטר: מרכזת הקליטה והחברה

4504544-505  chanaschuster@gmail.com  
 

 !תודה   :שבת חיבורים
משפחות הזמינו או היו מוזמנים לסעודת  25-השנה יותר מ

השנה הזוגות הצעירים , בנוסף . רוב תודות למארחים . שבת
אנו רוצים להודות  ! איש 735תכננו סעודה משותפת והגיעו 
ר של "יו, תודה למיה דוגלן. לכל מי שתרם להצלחת השבת

תודה גם   .ועדת חיבורים שכרגיל השקיעה המון בפרויקט
תודה לגלנווד על החסות המשותפת  . לנציגי וועדת חיבורים

תודה למזל דהאן שארגנה את הכיבוד לעונג  . לעונג שבת
תודה לאחווה דוגלין שהתנדבה ועשתה בייביסיטינג במשך .

ותודה , תודה לכולם שהביאו רוב מטעמים לעונג . העונג
אשונות לאנשים ששיתפו אותנו בסיפרים שלהם מהשנים הר

אנו רוצים להודות ליעל וולהיים וליטל הילמן על  . של הישוב
ותודה לכל מי שהביא , ארגון הארוחה של הזוגות הצעירים

כ הרימון וליעקב בן דרור שארחו את "תודה לבי . כיבוד
עכשיו אפשר להתחיל לחשוב על מי מזמינים  . הארוחה

 !לשבת חיבורים בשנה הבאה
 

t ChiburimThank You for Shabba 
This year more than 60 families either invited or 

In addition this   were invited to a Shabbat meal.
year, the young couples organized a joint meal in 

We would like to   which 130 people participated!
 give a big Yasher Koach to everyone who helped

Thank   to make Shabbat Chiburim so successful.
you to Maya Douglen, Chair of the Chiburim 
Committee who, as always, put her all into the 

-Thank you to Glenwood for co  project.
Thanks to Mazal Dahan   sponsoring the event.

  the Oneg. who organized the refreshments for
Thank you to Achva Douglen who volunteered to 

Thank you to everyone   babysit during the Oneg. 
who made such delicious sweets for the oneg, 
and thank you to the people who told their stories 

We would   of their beginnings in Chashmonaim.
ke to thank Yael Volheim and Lital Hilman also li

for organizing the young couples meal, and 
thanks to the young couples for preparing the 

Thank you to the Rimon shul and to   food.
Now you   Yaakov Ben Dror for hosting the meal.

will invite for can start planning which family you 
 next year's Shabbat Chiburim! 

 
 

 
 

 

 

 

 בריינה הרטמן: מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה  7127473
 

 ראו דף מפורט שמצורף לדף מידע :מרוץ חשמונאים
 

אלישבע חוזרת מחופשת לידה   !חוג כדורסל בנות
 .ה ניתן להתחיל חוג כדורסל לבנות"השבוע ובע

ו -בנות ה/ 70:35ד ייפגשו בימי ראשון בשעה -בנות ג
פרחי ספורט פעמיים בשבוע בשעה "במסגרת פרויקט 

' ומעלה בימי ד' בנות ז(/ ₪ 755)' וד' בימי א72:35
₪  40קבוצות של פעם בשבוע במחיר . 71:35בשעה 
 .74.77, כסלו' ו, מתחילים ביום רביעי  .לחודש

 

הצגה מקסימה ,  "הפנס של מיקה"  :הצגת ילדים

ביום . 0-7אי ללגי, שקשורה לאור לכבוד חודש כסלו
  .במועדון נוער 72:35בשעה  66.77, בכסלו' י, ראשון

 לילד₪  65 

 
 

 תולדות: שיעור נשים בשבת פרשת
 נעמה שטסמן: מרצה

 

 . קריאת תהילים 3:557       :  בשעה

 73:70השיעור בשעה 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו : משלחן המזכירות

 : תעריפים חדשים: מקווה שולמית

  ח"ש 70 –טבילה ללא מגבת 

  ספוג ,מגבת )טבילה כולל אמבטיה וערכה
 ח"ש 35 –( שמפו ,

 ח"ש 10 –פעמים  2 -כרטיסיית טבילה ל 

  705 –כרטיסייה לאמבטיה כולל ערכה ₪ 
 

ברכת החלמה ורפואה שלימה : לישי קרייטנברג

וישר כוח על אומץ ליבך בניטרול המחבלת בביתר 
 .עילית השבוע

 

הנוער  ברכות לרכזי  :רכזי נוער חדשים

מאחלים לכם הצלחה ! נתנאל ונעמי יאנג, החדשים
במילוי תפקידכם למען הנוער היקר ותושבי 

 !חשמונאים

  :שינוי בשעות פתיחת הדואר בימי שישי

-7:55מעתה הדואר ייפתח בימי שישי בין השעות 
 (75:55-76:55במקום ) 77:55
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 !!וחודש טוב שבת שלום

 ותיקים בקהילה

קהילתי  מתגבשת קבוצה של תיאטרון   :חוגים
ינתן יעור יהש 77.35שעה  בימי שלישי בשבוע 

עור יקבע ימחיר הש.י בוגרת בית ספר לדרמה "ע
                                                       .אם לגודל הקבוצה בהת

    ינה או ללאה מדעי טלפוןיינים לפנות לברילמעונ
506-3625715 

בשעה : קבוצות בימי שני 6יש עכשיו   :י'טאי צ
קבוצה  74:55יש קבוצה לנשים ובשעה  71:55

                                                       . לגברים
 מיהשעורים יתקיימו בי, בלבד ,יםהבא ייםבשבוע
בשעה ( 60.77)ג כסלו "וי( 74.77)כסלו ' ו, רביעי

 .שני מיבמקום בי, לגברים 71:40לנשים ו 72:40
 .נחזור לימי שני (35.77), ח כסלו"י,יום שניב

רוע יותיקי הישובים מוזמנים לא
 -השנתי החגיגי

                                     לדורות והפעם בסימן חינוך 
 63.77.70א כסלו "רוע יתקיים ביום שני ייהא

 .בהיכל התרבות באריאל 74:55בשעה 

פאנל בהנחיית יפעת ארליך , ברכות: בתוכנית
               עם אנשי שטח בחינוך משולב בקטעי תאטרון

מופע נוסטלגי " החברים של קריבו"המופע 
ש משירי השלישיות הגדולות בזמר מצחיק ומרג

, השלושרים, שלישיית גשר הירקון -העברי
הגשש החיוור ועוד בניהולו , החלונות הגבוהים

 המוזיקלי של דוד קריבושי

הסעה תיתכן בהרשמה ₪  05עלות כרטיס 
כיבוד קל יוגש  .(לאדם ₪  65) שלוםתמראש וב

הזמנת כרטיסים והרשמה אצל                במקום
 פרטים נוספים .בישובים ות הקהילהרכז

vatikimbakehila@gmail.com 

ערב הוקרה למתנדבי ותיקים 
 :בקהילה בישוב

 :תשריינו את התאריך
 
 71:35שעה ב( 67.77)ז כסלו "י, יום ראשון  

 :כ הרימון"בערב באולם ישראל של ביה

 (: ומעלה 00) ערב מיוחד לותיקי הישוב

תאטרון "ארוחה קלה ופעילות עם , ברכות
 ".  הסלון

 !פרטים בהמשך
 

 
 

 מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב: פינת הברכות

 
, לסמי ומרים טובר לרגל הולדת הבת*: לידות

 י טובר'יג'אק וג'נכדה לצ
נכדה , חנה בן דוד לרגל הולדת הבתלעמיחי ו*

 לאלון וחיה בן דוד
בת , לחני ושמעון חכים לרגל הולדת הנכדה*

 לאריאל ותמי חכים
 

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע 

 vaad_bryna@012.net.il: למייל

                     

טקס : ממועדון הותיקים וגיל הזהב

 : פתיחת המועדון

בהצלחת טקס  ברצוני לברך ולהודות לכל השותפים 

מנהל מחלקה  למר יצחק יעקבפתיחת מועדון ותיקים 

                                      .לאורך כל הדרך שמלווה ודואג  רווחה 
מוטי לובראשם  ,ינהיברונאוה  :למזכירות הישוב.

                                      !שנענה לכל שאלה ובקשה

 מר איציק שטיינברגלועד הישוב בראשות תודה 
!                                             על התמיכה במועדון

שפותרים כל   - למחלקת תחזוקה ובראשם בני  
                                           !תקלה וקושי בחיוך ובמאור פנים

הופעה מרשימה של על   ד"ממהלבית הספר 

                               ! זאב וינדישמקהלת בית הספר בניצוחו של 
שרה למקהלת מועדון גיל הזהב בניצוחה של 

על עבודת   לחוה בר יוסף                    !דמןפל
                                                        !הפסיפס של שלט מועדון ותיקים

ית יעל הנח  ליהודית חדד ולחביבה חתוכה
 ,עזרההלכל המתנדבים והמתנדבות  על  !רועיהא

                    !פרגון לאורך כל הדרךהו התמדה ה
ותורמת רבות  שעומדת לצדי   ליהודית חדד

 !מזמנה

 !!! גדול לכולם יישר כח 

 מדעי לאה !!                  אוהבת ומחבקת

mailto:vatikimbakehila@gmail.com

