
 בס"ד

     
www.myhashmonaim.co.il 

  ושע"ת, אלולצבים, כ"ז נ פר' שבת, ערב

 18:06 :שבת הדלקת נרות

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו משלחן המזכירות: 

 
לקראת החגים הבאים עלינו לטובה תתוגבר   פינוי אשפה:

 פינוי האשפה ויתווסף פינוי נוסף בתאריכים הרשומים למטה:
 

 18.10.16יום שלישי, ט"ז תשרי,   .א

 25.10.16יום שלישי, כ"ג תשרי,  .ב

שלוחה ברכתנו הלבבית  לכל תושבי הישוב

 לרגל השנה החדשה הבאה עלינו לטובה
 

 שנת צמיחה ופריחה
 לאומיתשנה של עוצמה 

 שנה שבה יתמלאו כל משאלות ליבנו לטובה!
 

 תכלה שנה וקללותיה
 תחל שנה וברכותיה

 
 צוות המזכירות

 

 מרכזת הקהילה: בריינה הרטמן
 vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה  9761493

 

בחודש אוקטובר בצום גדליה אין חוגים.   חוגים:
 שיש לימודים.יתקיימו חוגים רק בימים 

יום שני באותו יום, הודיע לצערי המדריך   :טיסנאות

להעביר עוד שעור ניסיון. בשלב  להגיע כדי שלא יוכלשעבר, 
 זה החוג לא ייפתח. אם יהיה שינוי אודיע אחרי החגים.

הוחלט החוג יתחיל אחרי החגים.   :חוג תורני בנות

 .26.10תשרי, כ"ד יום רביעי, עור ניסיון לילדחות את הש
 במועדון נוער יר שעור ניסיון לבנותרחלי פדר תעבביום זה 

 לפי הלו"ז הבא:
 13:00ב:  -כיתות א
 13:45ד: -כיתות ג
 אשלח עוד תזכורת באסרו חג סוכות, בע"ה.  14:30ו: -כיתות ה

 

להמשך והחדשה לשנה  חמות ברכות

 בשיתוף התושבים!! עשייה וצמיחה יישובית
מכים שנה טובה לאנשים שתוברכות חמות ו

 !שייה היום יומיתעותורמים ל בפעילות
לצוות המזכירות: המזכיר מוטי רוזיליו, מנהלת 

נירה  –כהן, מנהלת החשבונות נאוה  –המשרד 

בני קליטה וחברה, רכזת  –חנה שוסטר פרנקל, 
 קיר וצוות התחזוקה של הישוב.יצחק ושמעון בל

זרובבל שרעבי ודרור באסל הסייר  לרבש"ץ
 לצוות השומריםלכיתת כוננות ו

לחברי הועד: איציק שטיינברג, יו"ר, פנינית 
חברוני, יריב אהרון, יואל ליפשיץ, חגי תם, יוסי 

דב גילאור וציונה שרוני בנג'י אקמן, גבאי, 
 ולחברי הועדות השונות!

 לרב איתמר אורבך, שליט"א ומשפחתו
  ונתי יאנגנעמי  –לרכזי הנוער 

ות ההדרכה לקומונרית החדשה הדס בנציוני וצו
 של בני עקיבא

למנהלות מועדון גיל הזהב לאה מדעי ויהודית 
חדד ולכל המתנדבות הרבות שמפעילות את 

 !רבה במסירות המועדון
לספרניות רינת בכר ומלכה לבנה ולכל מי 

 שמתנדב בספרייה
 למפעילת המשחקייה שרה שטייניץ

צוקר י דב –לחברי צוות צח"י והעומדות בראשה 
 ויוכבד שריידר

בביה"כ הספרדי ולתמר  למפעילי כולל הבוקר
 רוט שמפעילה את מת"ן

 החוגים התורניים הפעלת לשרון גרוסקין על
 לשוטר הקהילתי איתמר אנטמן

 לעובדת סוציאלית אורית גלעד
לצוות ביה"ס הממ"ד, לצוות  ,סייעותלגננות ו

             נר תמיד 
 שנה טובה ומבורכת!!

 

 

 מספריית הישוב:
 להזכירכם שעות פתיחת הספרייה: •

 20:00 – 17:00   יום א'
 16:00 – 13:00   יום ב'
 19:00 – 16:00   יום ג'
 20:30 – 17:30   יום ד'
 סגוריום ה'        

לא מתבצעת עת הסגירה בעשר הדקות האחרונות לפני ש
 .שאילת ספרים

 

 2-5חוזרים עם שעת סיפור לגילאי  •
 16:30בשבועיים בימי רביעי בשעה  פעם

 עם נאוה ואדית

 , צום גדליההקרוב יש שעת סיפור ביום רביעי

mailto:vaad_bryna@012.net.il


 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 נצבים פרשת   :נשים ישיעור
 

 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
 

 נעמה שטסמן: מרצה
 

 קריאת תהילים 15:00בשעה 
 15:15השיעור בשעה 

 
 כ הרימון:בביה"ת המדרש בבי

 
 תמר רוט  מרצה:

 17:30בשעה 
 

 לבית המדרש נא להיכנס דרך הכניסה החיצונית
 ולא דרך האולם

 
 

 

 

 

 מזל טוב! מזל טוב! מזל טוב!פינת הברכות: 
 

לסטיב ואהבה שטיין לרגל הולדת הנכדה, בת  *לידות: 

 לאביעד ומוריה
 *ליונתן וסוזי כשדן לרגל הולדת הנכדה, בת ליוסף ואפרת
*לזרובבל וכוכבה שרעבי לרגל הולדת הנכדה, בת לבארי 

 ורחלי
 

 *לאורן ואילנה וונר לרגל בר המצווה של בנם שי בר מצוה:

 

*ליצחק ואהובה טובולסקי לרגל בת המצווה בת מצוה: 

 של בתם יעל
 

לרגל אירוסי בתם נועה לאיתן  *לפם ורן מוריץ אירוסין:

 סטפנר
*לשרי ודוד דניס לרגל אירוסי בנם בנג'י לאביבה צימרמן 

 מניו יורק
 

לסטיב ומריל ג'ייקובס לרגל נישואי בנם יעקב * נישואין:

 לשושנה שטיצ'ר
*לישראל וליסה זייצ'יק ולגרשון ושרה לאה קפלן לרגל 

 נישואי מאירה ליקיר
 
 

לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל: ניתן לשלוח ברכות 
vaad_bryna@012.net.il  

 

 לאה מדעי  ותיקים בקהילה:
 

לקראת השנה החדשה ברצוני  לאחל 
 הרבה שמחה ובריאות איתנה ,שנה טובה

 הזהב ולבני  לחברות מועדון גיל

 משפחותיהם

 למתנדבות היקרות 

 קי הישוביותול 

 לעובדי המזכירות 

 
 

 :בישוב תיקים בקהילה: לובראשית שבת
  

 עבדתם קשה בחגים? עייפים מכל הבישולים?!
 

ביחד  בואו להתפנק בארוחת ליל שבת
 בשבת פר' בראשית!!

 
 פרטים בהמשך!

 

 תנחומים:

 לראובן קאשי על מות אמו

 התרמת דם:
 

, תתקיים התרמת דם 6.10ביום חמישי, ד' תשרי, 
 )גלנווד( באולם יפה של ביה"כ רמת מודיעים

 18:00-21:30בשעה 


