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 בריינה הרטמןמרכזת הקהילה: 

 vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה  9761493
 

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

ו -/ בנות ה15:30ד ייפגשו בימי ראשון בשעה -בנות ג
במסגרת פרויקט "פרחי ספורט פעמיים בשבוע בשעה 

(/ בנות ז' ומעלה בימי ד' ₪ 100בימי א' וד' )16:30
 ₪ 85. קבוצות של פעם בשבוע במחיר 17:30בשעה 
שאר   .18.11רביעי, ו' כסלו,  מתחילים ביום  לחודש.

. נא 22.11הקבוצות מתחילות ביום ראשון, י' כסלו, 
 להירשם דרכי. 

מועדת תרבות:  בקרוב!  

 ,מסורת של שנים -צעדת חנוכה  צעדת חנוכה

ראש חודש   ,ז' חנוכה ,ראשון  ביום ,אי"ה ,םיתתקי
מלוה בנגינה ושירה עם  13/12/2015  טבת תשע"ו

דלקת נרות ה !ירנשיבואים והפתעותיונה ורנר ותמר ק

                                            !בקברות המכבים
  הארבל ליד בית הנוער בשעה   רחוב  התכנסות :

יעקב גוטליב   : לוה הצעדהמ   12:00יציאה     11:45
 ,יד בנעלים נוחותייש להצט . חזרה באוטובוס          
מתאים לילדים מגן חובה  . רות ונשנושיםיפ-  מים

      .במידה וירד גשם הצעדה תתבטל           .והלאה

יש להירשם מראש במזכירות הישוב אצל נאוה או 
                                          !םכמצפים לראות את כול                              בריינה 

                        איציק שטינברג  -יו"ר ועדת תרבות 
 בברכת חג אורים שמח

                                      :מופע לכבוד חנוכה

בשעה  ,14.12 במוצאי חנוכה, יום שני, ב' טבת,

שיר עם אנסמבל  "אור" בערב המופע 20:30

. מופע שירים ושיח עם שירי האור הכי יפים אדמה
    פרטים בהמשך. בזמר העברי.

 הרצאה לכבוד י' בטבת:  

תתקיים הרצאה של יום הקדיש הכללי   לרגל
בנושא המאבק לשמירה על  יד ושםמרצה מטעם 

טבת, עשרה בבערב . רוח האדם בתקופת השואה
יום שני, 21.12, בשעה 20:15, )המקום יפורסם 

בהמשך( הצבור מוזמן להרצאה: "והגדת לבינך", 

לאדם ₪ 10    יהודים מתעדים את גורלם.   

 פרטים בהמשך

  

__._,_.___ 

 מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו משלחן המזכירות: 

 חיסונים כלבת יבוצעו בחשמונאים  :חיסוני כלבת

      ע"י וטרינר המועצה, ד"ר אפרים קרן       
 (2015נובמבר  30, יח כסלו )'ביום ב
        16:00בשעה  במזכירות הישוב,         

 אש. לכלבים שרשומים במועצה, יש לשלם את אגרת החיסון מר
  Iphoneניתן לשלם בכרטיס אשראי באינטרנט דרך מחשב או

 :http://petclick.co.il/Payment.aspx           ,לבצע תשלום
 4733תכניס את מספר שבב של הכלב וסיסמה הישוב: 

 
  עדכון: –שעות פעילות המזכירות 

 החל משבוע הבא שעות קבלת קהל יהיו:

 10:00-15:00ה:   - ימים א
 17:00-19:00ד:  –ימים ב 

 בימי רביעי נאוה לא עובדת כלל

 
 
 ותיקים בקהילה        

 17:00קבוצות בימי שני: בשעה  2יש עכשיו   :טאי צ'י
ביום קבוצה לגברים.  18:00יש קבוצה לנשים ובשעה 

ימי שוב לקיים את החוג ב ( נחזור30.11שני,י"ח כסלו, )
                                                                   שני.

נתחיל בתיאטרון  1.12ב  :לנשים חוג תיאטרון
 שיפה.ח. שעור ראשון  קהילתי ע"י בוגרת דוד ילין 

  052-3260970  או ללאה  לבריינה יתקשרוינות יהמעונ

ערב הוקרה למתנדבי ותיקים בקהילה 
 בישוב:

 ערב מיוחד לותיקי הישוב
 

ומעלה אתם מוזמנים לערב  55אם אתה בן/בת 
 מיוחד לותיקים בקהילה של הישוב!!

( בשעה 29.11, י"ז כסלו )הקרוב יום ראשוןב  
 בערב באולם ישראל של ביה"כ הרימון: 17:30

 בתכנית: 
עם וכיפית  מצחיקהברכות, ארוחה קלה ופעילות 

 כניסה בחינםסלון".  ב"תאטרון 
כדי להיערך בהתאם המעוניינים להשתתף יירשמו 

 אצל בריינה או לאה.
תודה רבה למירי קאופמן על עצוב הפלייר שחולק 

 בתיבות הדואר השבוע!
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 בת שלום!!ש

 

 מחב"ד:
 

 התוועדות יט' כסלו בישוב חשמונאים
כל התושבים )נשים וגברים( מוזמנים 

יט' כסלו חג הגאולה של אדמור  , להתוועדות
ניא והשו״ע וסיום מסכת הזקן בעל הת

עבודה זרה ביום שלישי הקרוב יט' כסלו עם 
שולחנות ערוכים באולם הספרדי בשעה 

20:15. 
 

רב הישוב , הרב יוסף קרסיק: מרצה אורח
 בת חפר

: הרב איתמר אורבך שליט"א, משתתפים
הרב בן ציון ישראלי שליט"א, הרב שמעון 

 בוחניק שליט"א.
 

 דייםמופע מיוחד של ניגונים חסי
 

 כל ילדי חשמונאים מוזמנים::  מסיבת חנוכה

כד'  ,ראשון המסיבה תתקיים, אי"ה, ביום
באולם הספרדי )בכניסה  (6.12) בכסלו
                           16:15בשעה  לישוב(

 בתוכנית:

 הרב אורבך שליט"א-דבר תורה 

 הדלקת נרות 

 חנוכהסיפור ה 

 חנוכה חידון 

 אמירת פסוקים 

 ההצגה המרכזי:המופע 

 "האוצר של ירושלים"

 בנושא ירושלים והמקדש

 ₪ 10דמי כניסה 

 שמח! חנוכה

 כולם מוזמנים כולם באים
 הרב ברק כוכבי

 שליח הרבי לחשמונאים
058-4600009 

 
 

 מזל טוב* מזל טוב* מזל טובפינת הברכות: 

 
ליעקב ועדינה אלפנט ולשלום ויעל רוזנבלט על *לידות: 

 הולדת הנכדה, בת ליצי ושרה אלפנט

 
ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע 

 vaad_bryna@012.net.il: למייל

                     

  מהספרייה:

 , 30.11ביום שני הקרוב, י"ח בכסלו, 
 :בדיוק 16:30בשעה 

                       עם מיה סהרגמדי החורף 

 ספר על גמדים פטריות ומה עוד?
  כתבה וציירה אלונה פרנקל 

תאטרון בובות בשילוב הפעלת הילדים ושיתופם. 
סיפור על שלושה גמדים היוצאים לטיול ביום שמש 
בהיר, אלא שהשמיים מתכסים עננים, טיפות גשם 

יורדות והטיול כמעט נהרס, אלא ש.... עם כמה 
ון חפשי, יצירתיות ושמחה, הטיול פטריות, דמי

 לילד ₪ 5        .2-4הופך להרפתקה. לגילאי 

הספרייה היישובית בהשתתפות מתנ"ס בנימין 
 הספרייה האזורית

 

 שעות פתיחה בחנוכה  מהמשחקייה:

 

בערב חנוכה, יום ראשון, אור לכ"ה כסלו, 
 המשחקייה סגורה.  6.12

 
(, 8.12מים שלישי, כ"ו כסלו )במהלך החג בי

ם ראשון, א' ו(,  וי10.12חמישי, כ"ח כסלו )
(  המשחקייה תהיה פתוחה 13.12בטבת, )

 10:00-12:00בשעות הבוקר בין 
 
 

 וישלח: שיעור נשים בשבת פרשת
 הרב מאיר פרידמןמרצה: 

 

 . קריאת תהילים 3:001       בשעה:  

 13:15השיעור בשעה 
 כ רמת מודיעים ע"ש גלנוודבביה"

 

mailto:vaad_bryna@012.net.il

