בס"ד

www.myhashmonaim.co.il
ערב שבת הגדול ,פר' אחרי מות קדושים ,ט' אייר ,תשע"ז
הדלקת נרות שבת19:04 :

ממזכיר הישוב :מוטי רוזיליו
 9761493שלוחה vaad_motty@012.net.il 5
לאגף הרווחה של המועצה דרושות באופן מיידי עובדות
סוציאליות לתפקידים של עו"ס משפחה בישובים וכן עו"ס
לחוק הנוער .לפרטים וקורות חיים יש לשלוח למייל האגף :

revaha@binyamin.org.il
הפסקת מים :ביום שני ,י"ב אייר 8.5 ,תהיה
הפסקת מים בישוב בין השעות  9:00-14:00לרגל
עבודות שוטפות .אנו מתנצלים על האי נוחות שתגרם
לכם.

לכבוד  50שנה לשחרור ירושלים:
ביום שני ,כ"ו אייר,22.5 ,
תתקיים הרצאה בנושא:

(נדחתה מ)26.4

"חמישים שנה למערכה על ירושלים"
מפי סא"ל (בדימוס) ד"ר נחום ברוכי
חבר קבוץ בארות יצחק ומחבר הספר:
"חטיבת הראל שריון ( )10במלחמת ששת הימים"
בשעה  20:00באולם ישראל של ביה"כ הרימון
הכניסה חינם

הצגת ילדים:

ביום חמישי ,כ"ט אייר ,25.5 ,בשעה 17:15
באולם יפה של ביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

תתקיים ההצגה "ברחובנו הצר"
של תאטרון "אבני דרך"
לכבוד יום ירושלים
מיועד לגילאי גן חובה – כיתה ד ,הורים וסבים
 ₪ 15לילד

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

תודה! תודה! תודה! תודה! תודה!
לכל האנשים הנפלאים שעבדו על הטקסים ועל
תכנית יום העצמאות!!
מוטי רוזיליו על כל הצד הטכני
בני יצחק וצוות אנשי התחזוקה
צוות המזכירות נאוה כהן ונירה פרנקל
אנשי הביטחון :זרובבל שרעבי ,דרור באסל,
איתמר אנטמן ,יאיר חברוני ,ריאד וכל המתנדבים
המסורים!
תודה לצוות מד"א של ערב יום העצמאות :יצחק
הרטמן ,סטיב ארנולד ,אהרון צוקר
יישר כוח ליעקב בן דרור שמארגן ומתאם את

הכל!!
תודה לנעמי ונתנאל יאנג רכזי הנוער (יום השואה)
להדס הקומונרית (יום הזיכרון)
תודה ענקית לטלי פז שהקדישה שעות על הכנת
שכבות י"א וי"ב לטקסי יום השואה ויום הזיכרון.
תודה לכל הנוער הנפלא! תודה לשירז קייזר ,ליאל
סינגר ומיכל ברנד על עיצוב התפאורה ליום
השואה.
תודה לחנה שוסטר ואלה היימן על העמדת פינת
זיכרון השואה.
לעילאי אסייג ,רחלי אריאל ואבידן עקנין שכ"כ
עזרו לטלי .תודה לשבט ציון על עיצוב התפאורה
ופינת הזיכרון! תודה גם לאבישי פז!
תודה לעדן פלדמן על עיצוב התפאורה ליום
הזיכרון.
תודה לועדת תרבות :איציק שטיינברג (יו"ר),
פנינית חברוני ,לאה מדעי ,ציונה שרוני ,יונה וורנר,
יעקב בן דרור וליטל הילמן!
תודה לזאב וינדיש ותמר קירשנבוים ולהקת
"חשמושרים"!
תודה לעוטיה הולנדר ,הגננות והסייעות על מופע
הגנים! תודה לילדי תזמורת ב"ס הממ"ד ולזאב
וינדיש ומקהלת הבנים!
לבנות שבט הרואה והמדריכות המקסימות על
דגלנות!
ולכל מי ששכחתי סליחה! תודה מכל הלב!!

מרכזת הקליטה והחברה :חנה שוסטר
chanaschuster@gmail.com 050-4054088
ל"ג בעומר :התכנית המקורית שתוכנן נדחתה .תבוא
הודעה בקרוב.
Lag Ba’Omer: The activity that was originally
planned is postponed.
Updated information will be posted soon.

ותיקים בקהילה:
בשבוע של  ,7.5ימים שני ושלישי לא יתקיימו
החוגים .יש טיול.
ביום רביעי: 10.5 ,

לג'

נפתח טאי צי בשעה  .7.30כולם מוזמנים
{חינם}
סדנת זיכרון 9.45

שיעור נשים :פרשת אחרי מות קדושים

סדנת בריאות  11.15עם סוזי כהן בנושא:

אכילה הכרתית

בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
לאחר סדנת בריאות בשעה :12.15
מרצה :מרים וייס
בשעה  14:45קריאת תהילים
השיעור בשעה 15:00

סדנה לקישוט ושדרוג כובעים וכן
אביזרי לבוש.
לאה מדעי

תודה!
פינת הברכות :מזל טוב! מזל טוב! מזל טוב!
לידות* :למאיר ואביגיל בוחניק לרגל הולדת הבת,
נכדה לרב שמעון וחיה בוחניק ויצחק ומוניקה שטרן
*לחגי והדר שכטר לרגל הולדת הבת
אירוסין* :למאיר וסיגל עקנין לרגל אירוסי בתם יעל
לראובן מימון
ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל:
vaad_bryna@012.net.il

לאיציק שטיינברג ,יו"ר הועד היישובי
למוטי רוזיליו-מזכיר הישוב
לעובדי המזכירות -שמלאו כול בקשה ועמדו
בלוח הזמנים!
לכול חברי בית מפגשים -לכולכם ביחד
ולכול אחד לחוד!
ולכול הנלווים אלינו שבאו ,תרמו ועזרו
במשך כול ערב יום העצמאות!
בזכותכם אנו על המפה היישובית ביישובנו
חשמונאים!
ישלם ה' שכרכם עשרת מונים ותבורכו מפי
עליון! ושוב תודה ,תודה ענקית.
ציונה בשם כול החברים

מירוץ טלמונים  2017יוצא לדרך!
בין ה  7-19.5אהיה בחופשה .לכן לא יצאו דפי מידע
בשבועיים הקרובים.
אין חוגים בל"ג בעומר .תעקבו אחרי פרסומים
מהמזכירות.
בריינה הרטמן – רכזת קהילה

גם השנה  ,זו השנה העשירית יתקיים מירוץ
טלמונים!
הקדימו להירשם! לפרטים
והרשמה:
http://www.realtiming.co.il/site/690

שבת שלום!!

