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 בריינה הרטמןמרכזת הקהילה: 

 vaad_bryna@012.net.il  6שלוחה  7147679

 
 בחשמונאים! שמח.. . אדר משנכנס

 והשנה השמחה כפולה!
 

                                              השבוע בספרייה!

 סדנת אפיית קינוחים בעקבות הספר

 "המתיקות שבשכחה"

 עם אפרת שיטרית, קונדיטורית ושוקולייטרית!

 02:62בשעה  3.6ביום ראשון, כ"ו אדר א, 

 כניסה חינם! 

 5239209ה: חובה להירשם בספריי

 נותרו מספר מקומות למי שמעוניין

 

 בחסות ספריית הישוב 

 והספרייה האזורית של מתנ"ס בנימין
 

 , 3.7, כ"ז אדר א, ביום שני
 03:71בשעה 

 2-4שעת סיפור לגילאי 

 שהתחפשה""הביצה 
 עם מיה סהר

 ש"ח לילד 5
 
 

 3.7, כ"ט אדר א, ביום רביעי

 , ניידת החלומותמופע ה
 באולם ישראל של ביה"כ הרימון

 פרטים בפרסום המצורף למייל.
 

                                                          מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו משלחן המזכירות: 

לאור מטפל ימר דב ג  קבוצת מייל של המזכירות:

 misrad@googlegroups.com בארגון קבוצת מייל
להעברת הודעות ודפי מידע מהמזכירות. מבקשים 

זו על מנת להיות מכל התושבים להירשם לקבוצה 
רכזת הודעות מכולל מעודכנים בהודעות המזכירות 

 ניתן לשלוח מייל ל: הקהילה ובעלי תפקידים אחרים.

dov@gilor.com   נא לרשום שם וכתובת מגורים 
 

 

 תנחומים: 
 

תושבי מזכירות חשמונאים ו
הישוב משתתפים בצערם של 

וולרי פרבר על  משפחת חנן
בטרם עת של בנם  לכתו

 האהוב, משה, ז"ל
 יהי זכרו ברוך

 
 

 ותיקים בקהילה:  סדרת קתדרה

 התחיל חשמונאיםבשני הסמסטר ה
סדרה בשיתוף בית   "אדוני ראש הממשלה "

 מורשת בגין עם מיטב החוקרים הביוגרפיים.
 

על משק המים, ומה שביניהם"  -החיים–"מדעים 
 תופעות מזג אויר יחודיות , ביואתיקה וצמחונות .

עם פרופ' ישעיהו בראור, החזאי צחי וקסמן 
 והמדען עדי מוסקוביץ.

 
 .סיורים מרתקים עם חזקי בצלאל ויפתח גץ

 ניתן לפנות לבריינה תכנית מפורטתלקבלת 

mailto:vaad_bryna@012.net.il
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 שבת שלום!

 מועדון גיל הזהב
 

 על העברת גב' חנה הילמןתודה ל *
 לחברי המועדון השבוע!  סדנת "מוח שמח"

 
ביום ראשון הקרוב ילדי גן תמר )ריקי( יופיעו 

 במועדון
            

 בשם חברות ומתנדבות המועדון מדעי  לאה

 
 
 

 
 

 

 

 

 !!כן לצאת קצתל מגיע – נשות הישוב

ארומה מי צריך ביגה, קפה קפה או  
כאן אצלנו  חשמוקפהכשיש לנו את 

 לערב חד פעמי שכולו בשבילך! 

 בשעה, 1..3, ו' אדר ב, .רביעי ביום
נפגשות בבית קפה לנשים אנחנו  33:11

אולם יפה של ביה"כ רמת מודיעים ב
. הישיבה סביב שולחנות עגולים )גלנווד(.
  כמה עצות לאותו ערב:להלן 

 תקבעו עם חברות, •

הרי יש לנו ! כל היום לא לאכול  •
 !אירוע..

פוקצו'ת חמות , :  בר סלטיםבתפריט
, מרקים, כריכוני באגט מפנקים,מהתנור

 קינוחי הפתעה., קפה לבחירה

                      רביטל ויטלזון יעקבס ובתכנית:
 בשיחה הומוריסטית:

 "תעזבי אותך כבר!"

 כדי להיערך בהתאם חשוב לנו שתרשמו מראש במזכירות

ת עד ונרשמש"ח. )ל 64וכל הטוב הזה רק ב : 
 ( 1..3יום שלישי, ה' אדר ב,  תאריך

ש"ח. הקדימי לחסוך  44ה: עללאחר מכן המחיר י
 ולהזמין מראש!!!

 המופע שימו לב: בית הקפה ייסגר עם תחילת

 

 

 מזל טוב* מזל טוב* מזל טובפינת הברכות: 

 

לשרה לאה וגרשון קפלן לרגל אירוסי  *אירוסין: 

 עטרה גולד מנוף איילוןלידידיה בנם 
 

הולדת רגל שי וחנה שפיגלמן לולא *לידות: 

 ונין לרב אייב וליאונה בן לשלו ואביגיל וובו הנכד,
 מנדלבאום

 
 

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל 

 vaad_bryna@012.net.il: שבוע למייל

 
 
 

 ויקהל: שיעור נשים בשבת פרשת
 הרב שמעון בוחניק מרצה:

 
 . קריאת תהילים 79:44 בשעה

 79:71השיעור בשעה 
 ש גלנוודבביה"כ רמת מודיעים ע"

 

 מועדת חסד:
 

 :  יישובי פרויקט משלוחי מנות

, ועלו לאתר הישובהטפסים חולקו לתיבות, 
 אצל נאוה.  חו במייל ונמצאים גםנשל

 נא להתחיל להירשם!
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