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 בריינה הרטמןמרכזת הקהילה: 

 vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה  9761493

 
 בחשמונאים! שמח.. . אדר משנכנס

 והשנה השמחה כפולה!
 

 בחשמונאים:הקרוב שבוע ב

  ,שוק פורים  14.3יום שני, ד' אדר ב
בישיבת נר תמיד  בנושא "גיבורי על"

 15:00-19:30בין השעות 

 

  ,15.3יום שלישי, ה' אדר ב : 

 ועוד... ,בשיתוף הגנים, ביה"ס
 

  ,16.3יום רביעי, ו' אדר ב: 

 חשמוקפה!! בית קפה ומופע לנשים!!
  19:30-22:30בין השעות 

 חשוב להירשם מראש!
 פרטים בהמשך הדף()

 

  ,17.3יום חמישי, ז' אדר ב: 

מסיבת פורים במועדון גיל הזהב עם 
המופע "מי מה פנטומימה!" בשעה 

 בבוקר 10:30
 

  ,18.3יום שישי, ח' אדר ב: 

 ע חשמונאים!!דיאלדע
 9:30התכנסות בגן עמנואל בשעה 

 בבוקר
 

פרסומים במייל היישובי ובאתר 
 הישוב:

www.myhashmonaim.co.il 
 
 

 

                                                          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 
 

 

 
 

 20:30בשעה  12.3.16במוצ"ש אור לג' אדר ב' 

 םנקיים ערב לימוד בבית הכנסת ע"ש גלנווד שבחשמונאי

 ולוי נשמות בננילע

 מרדכי דן הימלפרב ז"ל

 לאמתי יונתן וסטרייך ז"

 ןסיום מסכת גיטי 

 :דברי תורה

 מרא דאתרא -הרב איתמר אורבך שליט"א  

  ורב מושב מתתיתיה –הרב זאב לף שליט"א 

  

 לשרון הימלפרב, יחיאל הימלפרב ז"

 ךפנינה ודוד וסטריי

 

mailto:vaad_bryna@012.net.il
http://www.julieandpatrhodes.co.uk/pages/beaglepage.htm
mailto:misrad@googlegroups.com
mailto:dov@gilor.com
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 וחודש טוב!! שבוע טוב

 מועדון גיל הזהב
 

 ,ולאילנית של גן התמרתודה ענקית לגננות *
תודה  - ואחרונים חביבים ,מורה לריתמוסיקהה
 !!הייתם מקסימים !!ילדים ל
 !לנו שעה של שמחה ונחתהבאתם   
 
מסיבת פורים ,  17.3 ,ז אדר ב  ,ביום חמישי**
  10.30מופע פנטומימה  במועדון בשעה ו

ת חברות ותיקים מוזמנים  וכן  בני משפחו
 המועדון

 
 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, 16.3, ו' אדר ב, .רביעי ביום
נפגשות בבית קפה לנשים אנחנו  19:30

אולם יפה של ביה"כ רמת מודיעים ב
הישיבה סביב שולחנות  )גלנווד(.

  כמה עצות לאותו ערב:להלן . עגולים

 תקבעו עם חברות, •

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

פוקצו'ת חמות , :  בר סלטיםבתפריט
, כריכוני באגט מפנקים,מהתנור
 קינוחי הפתעה., קפה לבחירה, מרקים

                      רביטל ויטלזון יעקבס ובתכנית:

 בשיחה הומוריסטית:

 "תעזבי אותך כבר!"

כדי להיערך בהתאם חשוב לנו שתרשמו מראש 
 4או  1שלוחה  9761493: במזכירות

ת ונרשמש"ח. )ל 40וכל הטוב הזה רק ב : 
 ( 15.3יום שלישי, ה' אדר ב,  עד תאריך

ש"ח. הקדימי  60ה: עללאחר מכן המחיר י
 לחסוך ולהזמין מראש!!!

 המופע בית הקפה ייסגר עם תחילתשימו לב: 

 

 מזל טוב* מזל טוב* מזל טובפינת הברכות: 

 

*ליוסי ומיכל ויזל לרגל אירוסי בתם אירוסין: 

 ענבל לנריה קפאח מטלמון
 

למרדכי ואסתר ליפשיץ לרגל הולדת *לידות: 

 הנכד, בן לרחל וליאור לוי
*לשי ורבקה אליצור ולארי ושרה בת' סולומונט 

 לרגל הולדת הנכדה, בת ליוני ומלכה אליצור
ל *לשמוליק ויעל קופרמן לרגל הולדת הנכד, בן לט

 וחן גולדנברג
*לשוקי ועוטיה הולנדר לרגל הולדת הנכדה, בת 

 לאביאב ואיילת הולנדר
הודית פרידמן לרגל הולדת הנכדה, *לאליעזר וי

 בת לשאול וויקי פרידמן
*לשמעון וחני חכים לרגל הולדת הנכד, בן לאלי 

 ושלי חכים

 
 

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל 

 vaad_bryna@012.net.il: שבוע למייל

 
 
 

 פקודי: שיעור נשים בשבת פרשת

 איתן הנההרב  מרצה:
 

 . קריאת תהילים 13:00 בשעה
 13:15השיעור בשעה 

 ש גלנוודבביה"כ רמת מודיעים ע"
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