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 בריינה הרטמןמרכזת הקהילה: 

 vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה  9761493
 

 חוגים: אין חוגים בחנוכה

מועדת תרבות:  בקרוב!  

מסורת של  -צעדת חנוכה  צעדת חנוכה

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

בנגינה ושירה עם יונה ורנר ותמר קירנשיבואים 
                                   !דלקת נרות בקברות המכביםה !והפתעות

הארבל ליד בית הנוער   רחוב  התכנסות :         
  : הצעדה וילומ   12:00יציאה     11:45  בשעה 

 . חזרה באוטובוס    וניסים תפילין.יעקב גוטליב 
רות יפ -  מים ,יד בנעלים נוחותייש להצט
      .מתאים לילדים מגן חובה והלאה . ונשנושים

יש להירשם       .במידה וירד גשם הצעדה תתבטל
                                                                מראש במזכירות הישוב אצל נאוה או בריינה 

                                          !םכמצפים לראות את כול
                        איציק שטינברג  -יו"ר ועדת תרבות 

 בברכת חג אורים שמח

                                      :ע לכבוד חנוכהמופ

בשעה  ,14.12 במוצאי חנוכה, יום שני, ב' טבת,
באולם יפה של ביה"כ רמת מודיעים  בערב 20:30

שיר עם אנסמבל  "אור" המופע ע"ש גלנווד,

. מופע שירים ושיח עם שירי האור הכי יפים אדמה

ס למבוגרים ונוער בחסות מתנ" בזמר העברי.
 לכרטיס ₪ 20.   בנימין

 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    תעדים את גורלם.יהודים מ   

 פרטים בהמשך

  

__._,_.___ 
 
 

 מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו משלחן המזכירות: 

 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

 
ביום שני, כ"ה כסלו,   משרד הפנים: שירותי

 14.12, אין קבלת קהל.  ביום שני, ב' טבת, 7.12
 16:00-17:45תהיה קבלת קהל כרגיל בין השעות 

 

 חנוכה שמח!!
 

 ותיקים בקהילה       

                            ערב הצדעה למתנדבי "ותיקים בקהילה" 
המסורים  נערך ערב מיוחד לכבוד המתנדבים 29/11ב 

בישובנו. דברי פתיחה חמים ,נשא יו"ר הועד י. 
 שטיינברג. דורית רכזת עמותת "ותיקים בקהילה"

 יות המגוונות של המועדון.ויפרה על הפעילס  בבנימין,
האחראית על פעילות   מיכל לוי, רכזת המתנדבים,

דיברה על רוח ההתנדבות המיוחדת  ,המתנדבים
איתמר אורבך, שליט"א, רב הישוב, רב     בחשמונאים.

ברך את קהל ואיחל להם שימשיכו עוד הרבה שנים 
                                                                 בעשייה.

לאה מדעי,המנהלת והרוח החיה של הפרויקט 
והודתה  ,הבהירה כי עדין יש מקום להרחבת הפעילות,

וכן לכל  ,המתנדבות המסורות  ולכל ליהודית חדד,
 היו"ר מר י.שטיינברג,  ובתוכם התומכים בפרויקט,
 ולמוטי רוזיליו העומד בראשה.  מזכירות חשמונאים,

של  סיפרה מה רבה הנאתן בריינה רכזת הקהילה,
המגיעות  ,גיל הזהב של חברות מועדון המשתתפים 

למפגשים בשמחה. את הערב המוצלח חתמה הופעה 
אטרון בסלון" ירבת קסם של שני שחקנים מ"ת

                                                           תפו בחן רב את הקהל.ישש
                                                    שרה בר  !יישר כח

עם המרצה  סדנת הזיכרוןממשיכים את   סדנת זיכרון:
סדנא שחר )שהעביר בשיעור הראשון(. מומלץ!! ה

.  9:30בשעה  16.12הבאה ביום רביעי, ד' טבת, 

 בבוקר. 9:00, בשעה 9.12ביום רביעי , כ"ז כסלו,  קתדרה
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 מחב"ד:

 :כל ילדי חשמונאים מוזמנים:  מסיבת חנוכה 

       ,ראשון המסיבה תתקיים, אי"ה, ביום
                                     (6.12) כד' בכסלו

                   באולם הספרדי )בכניסה לישוב(
 16:15בשעה 

 הרב אורבך שליט"א-דבר תורה  בתוכנית:

 חנוכה חידון /  חנוכהסיפור ה /  הדלקת נרות 
 ההצגה המופע המרכזי:** אמירת פסוקים/

                         "האוצר של ירושלים"

         ₪ 10דמי כניסה /  בנושא ירושלים והמקדש
 שמח! חנוכה

 !כולם באיםכולם מוזמנים 
 שליח הרבי לחשמונאים, הרב ברק כוכבי

058-4600009 
 
 

 מזל טוב* מזל טוב* מזל טובפינת הברכות: 

 
 רזניקוב לרגל הולדת הנכד אירנה*ללידות: 

 *ליעקב ועדינה אליפנט לרגל הולדת הנכד, בן ליגאל ונעמה
*לאלן וג'ודי רוטשטיין לרגל הולדת הנכד, בן לאיתן ואילנה 

 בורוויק
*לדב ונאוה אטנר ולמתי ואפרת אפל לרגל הולדת הנכדה, 

 ית ומאיר אפלבת לעיד
*ליוסף ושירה שרייבר לרגל הולדת הנכד, בן לאביה ונדב 

 צבאח
 *ליוסף ומרגלית כץ לרגל הולדת הנכד, בן ליגאל וקרן כץ
*לאילן וחנה קורן לרגל הולדת הנכדה, בת לאלעד ואורה 

 קורן

 
*לסטיב ואהבה שטיין לרגל אירוסי בנם,  אירוסין:

 דניאל, לנעמי ריץ' מרעננה
 

*לנורמן ושושנה אבל ולמיכל )אביטבול(  נישואין:

 וחיים ווירצמן לרגל נישואי עקיבא וצופיה
 

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע 

 vaad_bryna@012.net.il: למייל

                     

                                                  מהספרייה:

 שעות פתיחת הספרייה בחנוכה:
 

 20:00 - 18:00יום א', כ"ד בכסלו......
 יום ב', כ"ה בכסלו.....סגור

 20:00 - 18:00יום ג', כ"ו בכסלו......
 כ"ז בכסלו......סגור יום ד',

 20:30 - 18:30 ; 13:00 - 10:00יום ה', כ"ח בכסלו....
 20:00 - 18:00יום א', א' בטבת........

 16:00 - 13:00יום ב', ב' בטבת........פתוח כרגיל 
  

בכל הימים יהיו על השולחנות דפי צביעה להנאת 
 הילדים

 !חנוכה שמח, להתראות בספרייה

 9765025-08הספרייה היישובית * 

 * sifria5025@gmail.com 

 
 

 שעות פתיחה בחנוכה  מהמשחקייה:

 

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

 
(, 8.12במהלך החג בימים שלישי, כ"ו כסלו )

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

 10:00-12:00בשעות הבוקר בין 
 
 

 שבוי: שיעור נשים בשבת פרשת
 הרב שמעון בוחניקמרצה: 

 

 . קריאת תהילים 3:001       בשעה:  

 13:15השיעור בשעה 
 דבביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנוו

 

 תנחומים:
 

 למרים יצחק על מות אמה
 חזקאל חג'בי על מות אחיולי

 למרק טייטלר על מות אביו

 נתנאל ונעמי יאנגמרכזי הנוער: 

 
 תושבי חשמונאים יקרים,

 רוצים להיות שותפים בלימוד תורה של הנוער?
 

"מדרשוקו" הוא פרוייקט לימוד תורה של הנוער, 
כאשר נפגשים בימי שלישי בערב במועדון נוער 

עצמי. הנוער משקיע לשיעור תורה, חברותות ולימוד 
את נשמתו בארגון האירוע מידי שבוע אך מתקשה 

תכם להיות איבוד. אנחנו מזמינים לארגן תרומות לכ
נשמח אם כל אחד  שותפים בפרוייקט המדהים הזה.

שמעוניין לעזור להביא כיבוד למדרשוקו )בין אם זה 
מרק, פשטידה, פסטה, עוגיות או משהו אחר( יתקשר 

 .054-5722898לפנינה במספר 
 

בעניין תרומת ספרי קודש, אתם מוזמנים ליצור קשר 
 .5682674-054 עם יואב פישהיימר במספר

 

 תודה מראש,
 נעמי ונתנאל יאנג

 רכזי נוער

 

mailto:vaad_bryna@012.net.il
mailto:sifria5025@gmail.com
tel:0545682674


 שבת שלום וחג אורים שמח!!


