
  ד"בס

      
myhashmonaim.co.il  

   ו"שעת, באדר א' ג,  תרומה פרשת,שבת ערב

  17:04  :הדלקת נרות

  בריינה הרטמן: : : : מרכזת הקהילהמרכזת הקהילהמרכזת הקהילהמרכזת הקהילה 

 il.net.012@bryna_vaad  4 שלוחה 9761493

  
  : מבית חורוןגש מרעוד מכתב 

  

  "לבשי בגדי תפארתך עמי, התנערי מעפר קומי "
  

  ,לאחינו וידידנו
בהם העצב נמהל בשמחה על הנס , בשעות קשות אלו

  ,הגדול שגמלנו
  ,בעת בה אנו אבלים על האובדן של בת משפחתנו

  .בזמנים בהם אנו מודים על הצלתם הנסית של חברינו
ו בשעות קשות ברצוננו להודות לכם על עמידתכם לצדנ

  .אלו
  על המשענת  והתשורות , על התמיכה והעידוד

שרוממו את רוחנו בזמן  ,ממתק או מכתב, על פרח
  .ששכול היכה בנו

איש את רעהו יעזורו :"לכם שקיימתם את מאמר הנביא

  !תודה  "ולאחיו יאמר חזק

מי יתן ונזכה יחדיו  עם כל בית ישראל  לשמחות 
...  ישמע  במקום הזהעוד"  :ויתקיים בנו  הכתוב

  ... "קול ששון וקול שמחה... בערי יהודה

   חורון-קהילת בית

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

 התרמת דם:

) 18/2(' אדר א' הבא ט' תתקיים ביום ה
ש "כ רמת מודיעים ע"של ביהבאולם יפה 

 גלנווד
 

21:30 – 18:00בין השעות   
 

עקב הטיפולים הרבים בפצועים בתקופה 
בנק הדם של מנות דם בהאחרונה המלאי 

!לכן חשוב מאוד שתגיעו, נמוך מאוד  
  

  

 !גמ״ח תחפושות חדש בחשמונאים
  

  ! תחפושות ואביזרים200-יותר מ
  בתיאום מראש

  נא להתקשר לאביבה אהרון
050-878-0085  

  להגמ״ח לעילוי נשמת הרב מכלוף פורט
  

       מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו : משלחן המזכירות

המשטרה מתכוונת להגביר אכיפת תנועה   :אכיפת תנועה

אי ציות , נסיעה באין כניסה, לבן/ בישוב כגון חנייה באדום 
  . ראו דף מצורף.נא לתשומת לבכם. נסיעה במהירות, לתמרורים

  

 יש להתקשר –בכל תחום הודעות על תקלות : מוקד בנימין

  02-9977106 :פוןלטל

, כגון כבישים סגורים,  מתעדכנות לפי צורךהודעות מוקלטות

  02-9977222: מוסדות חינוך וכל טלפון
  
  

מר דב גלאור מטפל בארגון   :קבוצת מייל של המזכירות

. קבוצת מייל להעברת הודעות ודפי מידע מהמזכירות
מבקשים מכל התושבים להירשם לקבוצה זו על מנת להיות 

רכזת הודעות מבהודעות המזכירות כולל מעודכנים 
  : ניתן לשלוח מייל ל.הקהילה ובעלי תפקידים אחרים

Misrad-subscribe@yahoogroups.com 
  

לא נפיץ ) 1.3.16( ' א אדר א" כ-ברצוננו להדגיש שהחל מ
יותר דפי מידע בתיבות הדואר או לרשימות תפוצה אחרות 

  .אלא במייל זה בלבד

  

  נתנאל ונעמי יאנג:  מרכזי הנוער

  052-5659832:    נתנאל055-6600637: נעמי

תקופה עמוסה חלפה על נוער , בין כל הבחינות והבגרויות
צינו להודות לכל ההורים שלקחו חלק ראשית ר! חשמונאים

וכמובן לנוער , ו בשבט"בפרוייקט מכירת השתילים לט
שהפרוייקט המדהים שלנו שעבד קשה כל כך על מנת 

הכסף שגוייס במכירה עכשיו יסייע לנוער להרחיב . יצליח
את ! תודה,  ושוב–לשפץ את המועדון , את הפעילות

שתלנו בבית של , השתילים שנשארו לכבוד טו בשבט
                                                   . המועדון–הנוער 

ם את בחודש האחרון עשינו ערב מרקים טעימים לחמ
 הלימוד –ומדרשוקו , ערב סרט ומשחקי קופסה, החורף

בנוסף חברי מועצת הנוער ארגנו . תורה השבועי שלנו
                 .ערבי שכבה מפנקים ומושקעים לכל החברה

ה "בעז -ובשעה טובה ומוצלחת התחלנו בשיפוץ המועדון 
        .כשנסיים נשמח לארח את חברי הישוב בבית החדש שלנו

  אנחנו נשמח לשמוע מכם בכל דבר ועניין

  נעמי ונתי

  



 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 !! וחודש טובשבת שלום

    מועדון גיל הזהבמועדון גיל הזהבמועדון גיל הזהבמועדון גיל הזהב
    

אלי ושרה טאניס  הבת של   ,תודה גדולה לדבי*
תה י הפעילות הי.העבירה במועדוןעל פעילות ש 

  !ומפתחת חשיבה נתימעני
  להקדיש לחברות המועדוןתודה על שמצאת זמן

  ! תבורכי!! יישר כח!לטיסה בין טיסה 
  

   11:00בשעה , 1.3 ,אא אדר "ביום ג כ**
  מועדון גיל הזהב תתקיים ב

   חנה הילמן'בהג  םע "מוח שמח"סדנת 
             

   בשם חברות ומתנדבות המועדון מדעי לאה

 

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

    
למיכאל ודבורה ריין לרגל הולדת *: : : : לידותלידותלידותלידות

  בת לעדינה ודני קנטור, הנכדה
ארני נכד ל, הולדת הבןלרגל לחנן ותמי צוקר *

  ודבי צוקר וריצ׳י וג׳ולי רוטה
  

לאלחנן ורינת נחשוני לרגל הגעתה *:  :  :  :  בת מצוהבת מצוהבת מצוהבת מצוה

  של בתם עדי לגיל המצוות
  

 טל  נישואי בנהלרגלאביטל יפה ל*    ::::נישואיןנישואיןנישואיןנישואין

  מיטלל

נה עד יום רביעי בכל ניתן לשלוח ברכות לבריי 

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

  

  

  תרומה: ת פרשתשיעור נשים בשב
  רב איתן הנה: מרצה

  

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

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 

  

 :ותיקים בקהילה
    

  16/0215/יום שני      "מתחת לאף"טיול 
  

  ":מתחת לאף"הפעם נצא לאתרים שנמצאים ממש 
שהזרים מים ,   מפעל מים–" מקורות דיזל" )1

 .לירושלים

נטעם . שנמצא ביער חולדה" יינות ברקן"יקב גדול  )2

ונוכל לקנות מהתוצרת , ה את תהליך הייצורנרא, יין

 .שלהם

 - אתר עתיקות מימי החשמונאים –חירבת עקאד  )3

 . בפארק קנדה

  .נוכל לראות גם פריחה
, שנמצא על יד הישוב שילת" כפר חשמונאי" )4

 .ומשחזר עתיקות מימי החשמונאים

  ..ייתכנו שינויים

  . 60₪ – ונילווה, )מסובסד(  ₪ 50לחבר מפגשים : עלות
  .הטיול באחריות המטייל  .הביא בגדים מתאימים לעונהל
  

  :למעוניינים

במועדון  – אפשר להירשם אצל ציונה שרוני ביום שני

  הותיקים
  

    :חוג ריקודי עם עם יעל עמוס
  

,  בימי ראשון, 14.2, אדר ב'  ה-מתחיל ב
 ₪ 60.   במועדון ותיקים16:30בשעה 
  .הרשמה מראש במזכירות הישוב. לחודש

  

  20:15 בשעה 17.2, אדר א' ח,  ביום רביעי! כוס קפהעל

מה מסתתר מאחורי כתב  ":סדנה
  "?היד

סדנה אינטראקטיבית . עדנה פרנסא, עם הגרפולוגית
המפעילה היגיון פשוט ואינטואיציה , בשיתוף הקהל

  .טבעית
רוצים להציץ אל מאחורי הקלעים של עבודת הגרפולוג 

 האדם באמצעות כתב ולהבין כיצד הוא חושף את אישיות
מצחיקה , בואו להכיר תחום מרתק דרך סדנה חווייתית? היד

  !ויוצאת דופן
  למשתתף ₪ 10

 :מועדת חסד
Please join us for an inspirational evening 
through the words and story of Ahava 
Emunah Lange. Ahava Emunah, 
young mother of 5, who has cancer, will be 
speaking about how she lives each day to 
the fullest. 

 
Tuesday, February 23. 8PM Beit Knesset 
Rimon in Hashmonaim 

 
Women and Men invited to attend. 
Sponsored by the Hashmonaim Chessed 
committee 
10 shekel entrance fee 

 
Additional donations in the name of a loved 
ones refuah accepted 

 

Naomi Eckman 

 


