
  ד"בס

      
myhashmonaim.co.il  

   ו"שעת, בשבטב "י, שבת שירה, בשלח  פרשת,שבת ערב

  16:45  :הדלקת נרות

 
  בריינה הרטמן: : : : מרכזת הקהילהמרכזת הקהילהמרכזת הקהילהמרכזת הקהילה

 il.net.012@bryna_vaad  4 שלוחה 9761493

תוכנית "מעגלים" לחוסן משפחתי                  
 בחסות מדור הקהילה של מתנ"ס בנימין:

 בנושא , הרב אלי שיינפלד עםה שיח תתקיים 
, 1.2, ב שבט"כ,  ביום שני,חינוך למיניות בריאה

בשעה 20:45 לאבות של מתבגרים  במועדון נוער. 
 ._  ₪  10:                              מחיר השתתפות

  )ךהמשפרסום נוסף ב( !ט בחודש שבבקרוב

 
              : הצגת ילדים של מלכי קלכהיים •

  "השקדיה של נטע"

  , 24.1, ד שבט"י, ביום ראשון •
 דף מצורף.  16:30במועדון נוער בשעה 

בגלל מזג האויר  נדחו נטיעות יישוביות •
 על מועד . הסוער הצפוי לנו בשבוע הבא

  .חדש תבוא הודעה
 

 :גרות בוהצגה לנשים ונערות •

 

 "קערות של אהבה"   •
 ,עם מיכל פרץ וליאת יצחקי 

 2.2, ג שבט"כ, ביום שלישי
ש "כ רמת מודיעים ע"באולם יפה של ביה

  גלנווד
   בערב20:30בשעה 

  מחיר כרטיסים בהזמנה מראש
   ₪ 30:  1.2, ב שבט"כ, עד יום שני 

   ₪ 40:  ביום המופע
בעלות הוראת קבע יכולות להזמין 

 או למייל 4 שלוחה 9761493: טלפונית
  )רשום למעלה(שלי 

 אחרות מתבקשות להגיע למזכירות ולשלם
  במקום

----------------------------------------------------------------  

  : חיסוני כלבת

 10:00בשעה , 1.2, ב שבט"כ, ביום שני 
נא לקבוע תור מראש עם . במזכירות הישוב

  052-5666246:  ר קרן"ד
  

  מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו : משלחן המזכירות

תתחיל , 25.1.16, ביום שני, ה"אי:  אולם ספורט
בימים .  ימים4-5מלאכת הרכבת אולם ספורט למשך 

אלה יגיעו משאיות גדולות עם חלקי האולם ומנופים 
נא . וסביר להניח שעלולה להיות הפרעה בתנועה

  .קבלו זאת בהבנה

                                                                     
בימים אלה מתחיל הרישום לגני הילדים  :רישום לגנים

אי הדואר חולקו בת .ז"ל תשע"לשנה' ולכתה א
, כפי שתקראו בחוברת. חוברות עם הסברים

   . באינטרנטמתבצע הרישום
 רשםימי שלא מצליח לבצע את הרישום באינטרנט יוכל לה

אך ורק , ד"ס הממ"אצל שרה ברנר במזכירות ביה
  :בנייד, לאחר תאום זמן עם שרה

 054-4414428.  
  

לשעתיים  דרושה עובדת למקווה: דרושה עובדת למקווה

התפקיד הינו סיוע  .בזמן פעילות המקווה בלילה כל יום
 .חדרי האמבטיה לשימוש הטובלות לבלנית והכנת

 המעוניינים יפנו למזכירות הישוב .תחילת עבודה מיידית
   :אילנית וכן לבלנית .08-9761493לנאוה בטלפון 

 054-8456516  

  לקראת יום השנה הראשון לפטירתו של

  

  ל"ז, מיכה קירשנבוים
  

  המשפחה מזמינה את הצבור לערב לכבודו
  23.1, ד שבט"אור לי, בשלח' פר, ש"במוצ

   20:15בשעה 
  באולם בית המדרש של ישיבת נר תמיד

  ידברו ויופיעו
  ח קפלן"מנהל טיפול נמרץ בבי, ר נמרוד עדי"ד •

  הזמר חמי רודנר •

  שמיכה אהב ובני המשפחהחברים ואנשים  •
חברים ומכרים מכל , משפחה, אנשי חשמונאים

המעגלים מוזמנים בשמחה לכבד  את זכרו 
  .בהשתתפות בערב זה

תושבי הישוב מתבקשים להגיע ברגל כדי 
  להשאיר מקומות חנייה לאורחים מבחוץ

  
  ד שבט "י', יום א, העליה לקברו תערך למחרת

   צוף בבית העלמין של נווה12:30בשעה 
   



 

 

  

 

 
 
 

 !!שבת שלום
 

    מועדון גיל הזהבמועדון גיל הזהבמועדון גיל הזהבמועדון גיל הזהב
    

, ד שבט"י, ביום ראשון :ו בשבט"מסיבת ט

  .9:30תתקיים מסיבה במועדון בשעה , 24.1
  

תתקיים נטיעת , 26.1, ז שבט"ט, ביום שלישי
ויחולק !) אם המזג אויר מאפשר לנו(עצים 

  !העתון הראשון של המועדון
  

  לאה מדעי

 

    מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב* * * * מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב* * * * מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב: : : : פינת הברכותפינת הברכותפינת הברכותפינת הברכות

    
לדב וברברה גרין לרגל אירוסי בתם *: : : : אירוסיןאירוסיןאירוסיןאירוסין

  פנינה למאור זליגר ממושב חניאל
י טובר לרגל אירוסי בנם דוד לטיילור 'יג'אק וג'לצ*

  רזי'הלר מפרלון ניו ג

    
לגרג וחני גלר לרגל הגיעתם  *::::בר מצוהבר מצוהבר מצוהבר מצוה

  !  זאב ושאול,יעקב: למצוות של שלישיית הבנים

    
ליונה ורונדה לויד לרגל בת המצוה *: : : :  מצוה מצוה מצוה מצוהתתתתבבבב

  של בתם טליה
  
  

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל  

    il.net.012@bryna_vaad: : : : שבוע למייל

  

  

  

  בשלח: שיעור נשים בשבת פרשת
  הרב איתן הנה :מרצה

  

  .  קריאת תהילים3:001       :  בשעה
  13:15השיעור בשעה 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 

 ותיקים בקהילה
  

  " שבת אחים גם יחד " - ו  בשבט"מסיבת ט 

  

ימה  בנכוחות  מירב החברים י בשבט  התק-'מסיבת טו
רי  שפר  א' ברצוננו להודות  לדר .מן המועדון ואורחים 

  .ואשתו נעמי שכבדו אותנו  בנוכחותם
ינת ומעשירה   על פיתוח י העביר הרצאה מענשפר' דר

זנים של פירות וירקות משובחים אשר חלקם רואים 
  .כבר בשווקים ובחניות

ינת ומסקרנת  כך שאין אנו יה מענתיההרצאה  ה
יודעים לאן עוד תגיע חוכמתו של האדם ובעיקר חוכמת 

ן "רמב. ם"הביא ציטוטים מרמבשפר' דר. עם ישראל
  .ושפת אמת 

  
  מצגת  בלווי אקורדיון הנעימה לנו חברתנו -מפגשיר 
היא תמיד על כך ש  שרה  פלדמן ולה התודה ,הותיקה

  .ת לכל בקשה ומשאלה ינענ
  עטרת שלוםצונו להודות להנהלת בית הכנסתבר

וכן ,  באולם שלהםם את המסיבהיאפשרה לנו לקיש
להודות לכל הנשים המדהימות שתמיד נענות  

  ,הכנת הכיבוד,  קניה, אפיה. ונרתמות לכול משימה 
הן רבות ולכן תקצר היריעה  . פינוי ועוד,סידור אולם

 .מסיבה לגברים שעזרו אחר ה תודה .לציין את כולן
  .תודה לנאוה ובני

בד את יכל הציבור הקדוש שכלואחרונים חביבים 
  .יהי רצון שנפגש רק בשמחות  .המעמד בנוכחותו

נשמח מאוד לארח עוד מרצים מן הישוב שיהיו * 
  .מוכנים לתרום  מיכולתם ומזמנם למען הציבור 

  
   בשם כל  המשתתפים–ציונה 

  

 מפגש השתלמות והעשרה למתנדבים
 ם בקהילהותיקי

 השתלמות  /מתנדבי חשמונאים מוזמנים למפגש
             , 27.1.16, ז שבט"י ,ביום רביעי הקרוב

  .הותיקים במועדון 11:30בשעה 
  

  :בתוכנית
 -  הרצאה מחכימה ומצחיקה של יורי הירשפלד-

  ?המתנדב נותן או מקבל

  
   ארוחת צהריים קלה-
  
, כייורי הירשפלד בעל תואר שני במנהל חינו* 

ניהל את המחלקה להנהלות  במשך שנים רבות 
אמן . סים"ציבוריות ומתנדבים בחברה למתנ

  .ההדרכה וההנחיה

  !נשמח לראותכם
  


