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www.myhashmonaim.co.il 
  זשע"ת ,טבת חי, ט"ווי פר' שבת, ערב

  16:38 :שבת הדלקת נרות

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
 

 

 חיוי פרשת   :נשים ישיעור
 

 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
 

 נעמה שטסמן :מרצה
 

 קריאת תהילים 13:00בשעה 
 13:15השיעור בשעה 

 

 
 
 

 
 

 מהספריה:
 

   שעת סיפור:

, בשעה 18.1ביום רביעי הקרוב, כ' טבת, 
 2-5עם אדית ונאוה לגילאי  16:30

 בעברית.
 כניסה בחינם!

 
 לאימהות של ילדים צעירים:

  
 20:00, 6.2.17יום שני, י' בשבט ב

 נעמה מאיר, סדנא עם 
 "תעשו מזה סיפור"

 9765025בספרייה:  מראש הרשמה 

 
 

הפעילויות בחסות הספרייה האזורית של מטה 
 בנימין והכניסה בחינם.

 

 מוטי רוזיליוממזכיר הישוב: 

 vaad_motty@012.net.il  5שלוחה  9761493
 

 : מזה כמה חדשים פועלת במועצה ניידת משולבת
פקח המועצה ושוטר ממשטרת ישראל שתפקידם 

 הכוללת: אכיפת עבירות איכות חייםהעיקרי 
 

 חנייה במקום אסור 

 נסיעות ללא חגורות בטיחות 

  רעשעבירות 

 השלכת פסולת 

 רכבים נתושים 

ינתנו בעיקר  2017הוחלט שבמהלך חודש ינואר 
 ינתנו קנסות כספיים. 1.2.17-התראות והחל מ

שלושה האחרונים  –לידיעתכם, במשך החודשיים 
כלי רכב נטושים על כל המשתמע  100-נגררו כ

-02מכך. ניתן לפנות ישירות למוקד בנימין: 
 .ולדווח על מפגעים 9977106

 
 :לב!!שימו  – שירותי משרד הפנים

עד  להודעה חדשה לא יינתן שירות 
עקב עניינים בישוב משרד הפנים 

 בירוקרטים מול משרד הפנים

 
 מרכזת הקהילה: בריינה הרטמן

 bryna@012.net.ilvaad_  4שלוחה  9761493

 

 תאריכי שמחותין ימנע מ"התנגשויות" בכדי לה
, , פעילויות של בתי כנסת ומוסדות חינוךפרטיות

אשמח לקבל יישוביים  אירועיםו דומה,וכ
  בהקדם האפשרי. מתוכננים םתאריכי

להזמין הרצאה טובה לישוב, למשל,  חבל
 הורים כלשהו אואסיפת שיש באותו ערב ולשמוע 

 .. של תושבים ובגלל זה לא באים.אירוע גדול 
 

בעלי לי ולעוד  אם נדע מראש זה יחסוך
לנו חבל שלא  כסף ועוגמת נפש! תפקידים,

מכל הזדמנות להיחשף לפעילות טובה נו יתה

 ואיכותית, במיוחד כשמציעים אותה בחינם!

mailto:vaad_motty@012.net.il
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 !!בת שלוםש

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

לרגל הולדת הנכדים  לשלום ופרומה קאהן* לידות:

 התאומים, בנים לאיל וזואי קאהן
ליצחק ואורנה פוגל לרגל הולדת הנכדה, בת למיכל *

 ואברהם רוזנברג
*לד"ר דבורה וד"ר רן רייניץ לרגל הולדת הנכד, בן ליודי 

 ומיכל
 *למאיר וג'ינה סבו לרגל הולדת הבן

 

לשלום ופרומה קאהן לרגל אירוסי הבת, יונית, *אירוסין: 

 למיכאל קלינגר מלונדון/ ירושלים
  ,לחיים וברכה ברמן לרגל אירוסי הבן *

 למירי פוזיילוב מאלעד ,יוסי
*לג'ודי ולארי פרידמן לרגל אירוסי הבן , אהרון, לספיר בן 

 שושן משדרות
*ללאה יפה ולאליוט יפה לרגל אירוסי הבן, בועז, למעיין 

 ביטון מטלמון
 

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

 

  ותיקים בקהילה:
 
  אירוע שנתי של ותיקים בקהילההרשמה ל*

 
 ממשיכה. 23.1.17במעלה אדומים ב 

 ₪  65עם הסעה:  ₪  50מחיר כרטיס: 
 

 תודות 
  "מ:למתנדבים בע

 רפי חתוכה על ההשקעה בלימוד מחשבים ל

 תיקים ולו

 נת ילחביבה חתוכה על סדנת בריאות מעני

 ומועילה 

 על הדפסת חומר למועדון גיל  למרגלית טיירי

 הזהב 

  !!יישר כח

בשעה , 18.1, יום רביעי כ טבת ,בשבוע הבא
 'קנאית הגביי הדידמפ תתקיים הרצאה, 11.15

תזונה בגיל השלישי ע"י פתרון ": אביגיל מורדכי
 "קל ויעיל

 
 
 
 יריד נוה צוף: 
 

 יריד תמיכה בתושבי נווה צוף ויישובי הסביבה

 , יום שישי , 20/1בתאריך 

 12:00ל 09:00בין השעות 

 באולם השמחות של הישוב נוות צוף

יתקיים יריד ובו תושבי נווה צוף ויישובי הסביבה 
 ימכרו את תוצרתם.

ומשחקים , ביריד ימכרו חפצי אמנות, ספרים 
עוגות ועוגיות, מוצרי רפואה אלטרנטיבית, 

 קוסמטיקה טבעית ועוד.

ביריד יבקרו אנשים מתל אביב, נווה צוף ויישובי 
 איש. 200הסביבה, צפי של כ

 להקמת דוכן ופרטים נוספים

026568894 

Midreshet.gofna@gmail.com 

 ניתן להצטרף לסיור באותו יום של מדרשת הרי גופנא

 

 :של מדרשת הרי גופנא סיור מנוה צוףפרטי 
 

נפגש בכניסה לאתר החובלתא המצוי בתוך הישוב נווה צוף, נקבל 
הדרכה על האתר הקסום: המקום נזכר לראשונה בתיאור משנת 

יש שרידי כפר  , ע"י הנוסע הצרפתי ויקטור גרן: "על הר קטן1864
שנהרס מן המסד עד הטפחות ונאמר לי כי שמו ח'רבת חבלאתא". 

( 90אתר להיסקר, להיחפר )בסוף שנות ה מאז הספיק ה
ולהשתקם בעזרת בני הנוער של נווה צוף. האתר ממוקם על גבעה 

סלעית שלא מתאימה לעיבוד חקלאי כיוון שהיא בנויה ממשטחי 
סלע גיר גדולים. ברחבי האתר נמצאו מקומות חציבה, מבני 

מגורים, מבני תעשיה, כבשן סיד, בורות מים ומערות קבורה, ועל 
לפחות מימי הבית  פי הממצא הקרמי והמטבעות האתר פעל

השני ועד לתקופה הערבית הקדומה, כאשר שיא הפעילות 
התקיימה בתקופה הביזנטית. ונרד למעיין בפעימות שיחלו בשעה 

. ניתן לחזור עם הקבוצה עמן התחלתם את הסיור, או 09:00
שעה לשהות במעיין עד לעליית  הקבוצה הבאה, סיום ההדרכות ב

14:00 . 
 במספר משתתפים.  ש"ח לאדם והוא מותנה 10עלות הסיור 

 נווה צוף וישובי הסביבה באותו היום יתקיים יריד תמיכה בתושבי
 , באולם השמחות של הישוב נווה צוף12:00ל 09:00בין השעות 

 ובו תושבי נווה צוף ויישובי הסביבה ימכרו את תוצרתם.

 כדאי להביא מזומן.
 

 05-45428580נריה אנטמן  -לפרטים 
 

 בקישור: לסיור רשםינא לה
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPwJ

-5yhLaWV9j7XNpxPVSuHsOHLcNda-ebpFBH3

wformfn_JeHg/vie 
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