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  ו"שעת, כסלוו "ט, ויצא פרשת ,שבת ערב
 61:61: הדלקת נרות

 

 

!!               נוער, נוער, נוער
          פרשת ויצא,  ו"שבת ארגון התשע   

סניף חשמונאים       

ערב שבת:  61:61: קבלת שבת "קרליבך" בישיבת נר תמיד 
ב עם השליחים "ב ופעולת חב"ארוחת חב:  60:11          

 בישיבה

בוקר שבת:                                                 
                          תפילה וקידוש בישיבה:  1::0   

                                 ארוחות שבטיות: 60:11  
                                    לימוד מדריכים:  61:61

                                     מפקד ומנחה:  1::61 
                                    פעולה סניפית:  61:61

                                   תערוכה:  61:11 
שירה יישובית:  1::61  

בבית                                               ערבית והבדלה
    מוצאי שבת:                                           

                                           תהלוכה:  60:11
                    הופעות ומפקד יישובי, דגלנות: 1::60 

ב"טיול חב:  1::11  

!מרכזי הנוער החדשים  

,שלום לכל תושבי הישוב היקרים  

רכזי הנוער החדשים פה , אנחנו נעמי ונתנאל יאנג
 חשמונאים ונעמי" תוצרת"נתי בעצמו . בחשמונאים

מאז שהתחלנו את . עלתה לארץ מאוסטרליה הרחוקה
צוותים , נפגשנו עם וועדות, התפקיד לפני שבועיים

. והנוער ולאט לאט אנחנו מקבלים תמונה יותר טובה
, זמן הקצר הזה הספקנו לגלות כמה מדהים הנוערב

. עם כוחות שלא נגמרים ורצון לפעול למען הקהילה
אנחנו מתכוונים להמשיך את המסורות של הנוער 

ניתן למצוא מערכת בקרוב . ולהביא רעיונות חדשים
באתר של  ,בה כתובים כל האירועים לנוער, חודשית

כה לכיתות ס בחנו"טיול של המתנל, בינתיים .הישוב
כדאי להיות , 11.66 -אליו ניתן להירשם עד ה, ב"י-'ט

קישור להרשמה הופץ במייל . איתנו בקשר בהקדם
                                                             .היישובי

 naomi@figdor.com.au 500-1155116: נעמי

501-0101511: לנתנא  
natanelyoung1@gmail.com 

 

__._,_.___ 
 

 

 

 בריינה הרטמן: מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il  6שלוחה  1616611
 

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

ו -בנות ה/ 60:15ד ייפגשו בימי ראשון בשעה -בנות ג
פרחי ספורט פעמיים בשבוע בשעה "במסגרת פרויקט 

' ומעלה בימי ד' בנות ז(/ ₪ 655)' וד' בימי א61:15
₪  50קבוצות של פעם בשבוע במחיר . 66:15בשעה 
שאר   .65.66, כסלו' ו, מתחילים ביום רביעי  .לחודש

נא . 11.66, כסלו' י, הקבוצות מתחילות ביום ראשון
 . להירשם דרכי

 
הצגה מקסימה ,  "הפנס של מיקה"  :הצגת ילדים

ביום . 0-1אי ללגי, שקשורה לאור לכבוד חודש כסלו
במועדון  61:15בשעה  11.66, בכסלו' י, הקרוב ראשון

 דליל₪  15   .נוער

 
 

 מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו : משלחן המזכירות

 : תעריפים חדשים: מקווה שולמית

  ח"ש 60 –טבילה ללא מגבת 

  ספוג ,מגבת )טבילה כולל אמבטיה וערכה
 ח"ש 15 –( שמפו ,

 ח"ש 60 –פעמים  1 -כרטיסיית טבילה ל 

  605 –כרטיסייה לאמבטיה כולל ערכה ₪ 

  :שישינוי בשעות פתיחת הדואר בימי שי

-1:55מעתה הדואר ייפתח בימי שישי בין השעות 
 (65:55-61:55במקום ) 66:55

 חיסונים כלבת יבוצעו בחשמונאים  :חיסוני כלבת

      ר אפרים קרן"ד, י וטרינר המועצה"ע       
 (1560נובמבר  15)יח כסלו , 'ביום ב
        61:55בשעה  ,במזכירות הישוב         

לכלבים שרשומים . חיסון מראשיש לשלם את אגרת ה
ניתן לשלם בכרטיס אשראי באינטרנט דרך מחשב  , במועצה

Iphone   :          http://petclick.co.il/Payment.aspxאו

תכניס את מספר שבב של הכלב וסיסמה , לבצע תשלום
 6611: הישוב
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 !!שבת שלום

 ותיקים בקהילה

קהילתי  מתגבשת קבוצה של תיאטרון   :חוגים
ינתן יעור יהש 61.15שעה  בימי שלישי בשבוע 

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

    ינה או ללאה מדעי טלפוןים לפנות לבריניילמעונ
501-1115165 

בשעה : קבוצות בימי שני 1יש עכשיו   :י'טאי צ
קבוצה  65:55יש קבוצה לנשים ובשעה  66:55

                                                       . לגברים
 מיהשעורים יתקיימו בי, בלבד ,יםהבא ייםבשבוע
בשעה ( 10.66)ג כסלו "וי( 6665.)כסלו ' ו, רביעי

 .שני מיבמקום בי, לגברים 66:60לנשים ו 61:60
 .נחזור לימי שני (15.66), ח כסלו"י,יום שניב

אירוע ותיקים הסעה תצא ל: אירוע באריאל
 ,א כסלו"י,בקהילה באריאל ביום שני הקרוב

            .מהטרמפיאדה 66:55בשעה  11.66
בכל זאת אם מיום ראשון מי שמבטל יחויב 

 .אין מישהו במקומו

ערב הוקרה למתנדבי ותיקים 
 :בקהילה בישוב

 ערב מיוחד לותיקי הישוב
 

ומעלה אתם מוזמנים  00בת /אם אתה בן
 !!לערב מיוחד לותיקים בקהילה של הישוב

 
בשעה ( 11.66)ז כסלו "י, יום ראשוןב  

כ "בערב באולם ישראל של ביה 66:15
 :הרימון

 :בתכנית 
מצחיקה וכיפית ארוחה קלה ופעילות , ברכות

 כניסה בחינם".  סלוןבתאטרון "עם 
 

כדי להיערך בהתאם המעוניינים להשתתף 
 .יירשמו אצל בריינה או לאה

 

 
 

 מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב: פינת הברכות

 
בן ! 01לאליהו ופרידה שץ לרגל הולדת הנכד ה *: לידות

 לבת שבע ואסף שפיגל
בת לאלקנה  ,הולדת הנכדהרגל לאלי ואורנה אורבך ל*

 ושירלי אורבך

 
ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע 

 vaad_bryna@012.net.il: למייל

                     

בהשתתפות "  מספרים בבנימין"תכנית  :מהספרייה

 "הזמנה לספר": ס בנימין הספרייה האזורית"מתנ

 'ו –' לילדי כיתות המפגש מרתק עם יפעת סגל 
 

 66:55בשעה , 11.66, א בכסלו"י, ביום שני הקרוב
 הכניסה בחינם. בספרייה היישובית 

 
ת ברחבי המועצה והוא מומלץ המפגש התקיים בספריו

 !מאוד

  

 :מיםתנחו
 

 לארני צוקר על מות אביו

 תודות:  ממועדון גיל הזהב
 
בנות ולמחנכת אורלי ולהורים ולמוריה ' לכיתה ב*

רוב תודות על מסיבת  –אליאסי ואמה רחל אשואל 
  !ומושקעת ראש חודש יפה

 
לכיתות א בנות ולמורה ניצה על עריכת ימי הולדת **

 !לחברות המועדון
 

 !!שימחתם אותנו והסבתם לנו שעה של נחת
 

 לאה מדעי

 ויצא: שיעור נשים בשבת פרשת
 הרב איתן הנה: מרצה

 

 . קריאת תהילים 1:556       :  בשעה

 61:60השיעור בשעה 
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 

 !לנוער והורים: אומנות בקהילה
 

בשבוע הקרוב תקבלו הזמנה 
להשתתף בפרויקט מוזיאקה ייחודי 

הורים  – לשיפור פני מועדון הנוער
גם סבא וסבתא  .ונוער ביחד

 !מוזמנים
התרבות של ' הפרויקט בחסות מח

 !פרטים בהמשך.  ס בנימין"מתנ
 

mailto:vaad_bryna@012.net.il


ד"בס  

, כשמאבדים בן  

 מאבדים איתו גם חלק מעצמנו

, מאבדים קצת מחיותנו  

 מחלומותינו ומתקוותינו

 כשמאבדים בן מבינים 

, נושמה שרקמנו ועודדנו וחינכו והשקע  

 נעלם ונגוז 

, קולטים שהוא לא יתחתן אף פעם  

 שלא יוולדו לו ילדים

...שהכשרונות שלו לא יתפתחו יותר  

-שהטוב והמיוחד שהוא הביא לעולם  

. נעצר  

 

ם ואת נפגשת פתא, כשאת מאבדת בן  

...ויעם אמהותך שחסרה עכש  

, עם כאב מפלח, עם גלי געגוע  

...עם תפילה שלא הוגשמה  

... סרהעם מציאות ח  

 ולכן אנחנו מתחילים שוב להתחיות

 כשאנו רואים את חבריו הטובים

, כרון משותףיוהם מספרים לנו ז  

 אנחנו מתנחמים

 כשחברים שלנו נותנים חיבוק אוהב

 

 



 אנחנו מתעודדים

 כשאנשים אומרים מילים טובות

, אנחנו מתמלאים שוב בתקוה  

 שהישוב שבו גדל זוכר אותו

ער יוזם ומנציח אותו בדרכו שלוכשהנו אנחנו מתחזקים  

, אנחנו מתחילים לחזור לעצמנו  

 כשחבריו שרים ומנגנים עם זכרו

אנחנו מבינים שהטוב שבו לא נפסק   

 שהוא ממשיך ומתגבר 

.בזכות חסד ויוזמה של קהילה אוהבת  

 

 ובמילים אישיות אלו אנו רוצים להודות ולייקר 

, ולהביע תודה והערכה לנוער חשמונאים  

, עין נאמן אביחי ולשבט נצחלגר  

,לבריינה ולישוב  

יפי עבודי  - המנצחת על המלאכה ,ועל כולם  

-על כך שאתם עוזרים לנו  

 משפחות הורביץ וקירשנבוים

להתנחם ולשמוח ביחד, להתחיות  

  -במירוץ לזכרם של בנינו

.שמוליק ומיכה: בני חשמונאים  

 .ולכולכם תודה שבאתם להשתתף במירוץ ובשירה לזכרם
 

:וכמו שכתוב על החולצות  

!אי אפשר להפסיק -של שמוליק ומיכה -כי את המנגינה  

  !!רוצו לשלום.....ו תודה רבה

תמר קירשנבוים                               


