בס"ד

www.myhashmonaim.co.il
ערב שבת הגדול ,פר'במדבר ,ר"ח סיון ,תשע"ז
הדלקת נרות שבת19:18 :
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שעות מנוחה – גני שעשועים:
מתקבלות הרבה תלונות מהשכנים לגני
השעשועים על כך שיש פעילות ילדים
רצופה ללא התחשבות בשעות המנוחה.
אני מבקש להקפיד לא להשתמש בגנים
ולהקפיד לא לשלוח ילדים לגנים בשעות
המנוחה כדלקמן:
א .בין השעות 14:00-16:00
ב .ולא אחרי השעה 23:00
שרותי משרד הפנים:
לאחר הפסקה קצרה ,שירות משרד הפנים
חוזרים לפעילות .שימו לב לשינויים:
בימי א' בחשמונאים בין השעות 16:00-
17:30
לידיעת הצבור :עקב מעבר לביומטרי ,לא
ניתן להגיש תעודת זהות ודרכונים בישוב.
השאר ניתן להגיש.

התרמת דם:
ביום חמישי ,ז' סיוון)1.6( ,
21:30 – 18:00
באולם יפה של ביה"כ רמת
מודיעים (גלנווד)

מרכזת הקהילה :בריינה הרטמן
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לו"ז שעורים בחג השבועות:
הלו"ז הסופי יצא ביום א' או ב'.
תאריכי אירועים :אם קבעתם תאריך לאירוע
בחדשים הקרובים נא למסור לי כדי להימנע
מ"התנגשויות".

ותיקים בקהילה:
מסיבת יום ירושלים:

*תודה רבה לרפי חתוכה על הרצאה
מרתקת בנושא ירושלים.
*תודה לשרה פלדמן על ערב שירה מרגש .
*תודה לעליזה תפילין ורחל אשואל על
העזרה בעריכת קניות ובארגון האולם
למסיבת יום ירושלים .
*תודה לכל הבנות שהושיטו עזרה!
הרשמה לטיול:
לכל מי שיוצא לטיול ב 26.6עם חזקי
בעקבות רפואה ורופאים בירושלים
מתבקש להסדיר את התשלום סך 90
שקלים בכך ישמר מקומו .
מועדון גיל הזהב
יוצא לחופשה מיום שני ,ד' סיון 29.5 ,וחוזרים
ביום ראשון י' סיון. 4.6 ,
חג שמח
לאה מדעי

שיעור נשים :פרשת במדבר

תנחומים:

בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

לבן ציון נידרברג על מות אמו

מרצה :נעמה שטסמן

לגילה קלינגר על מות אימה

בשעה  14:45קריאת תהילים
השיעור בשעה 15:00

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

מירוץ טלמונים  2017יוצא לדרך!

לידות* :ליניב ושרה שטיין לרגל הולדת הבן ,נכד לדב
ונאוה אטנר וסטיב ואהבה שטיין
*להלל ושושי ברג לרגל הולדת הבן .מזל טוב לסבא
וסבתא דני ובת שבע פאווה
*לאלן וישראל פריז לרגל הולדת הנכד ,בן לנחי ורחלי
פריז
*ללני ובברלי גרינבלום לרגל הולדת הנכדה ,בת לנחום
ושלומית
*לחיים ורבקה כהן לרגל הולדת הנכד ,בן ליעל ועידו
*לבהירה (אייל) ואברהם אסף להולדת הנכדה ,בת לרב
בני ויעל טבדי

השנה יתקיים בפעם העשירית המרוץ הוותיק
בבנימין – מרוץ טלמונים ה  10 -לזכרם של רועי
ארבל הי"ד ,גיל-עד שער הי"ד ואלחי טהרלב הי"ד
שנהרגו בפיגועים ובצה"ל על קידוש השם .
מאז יצא המרוץ לדרך ,אנו רואים פריחה עצומה
בתחום המרוצים בכל רחבי הארץ.
גם השנה החלטנו לייחד את מרוץ טלמונים ולקיימו
השנה בשעת בין הערביים .בסיומו מתקיים טקס
מכובד של הענקת מדליות לזוכים במקצים השונים.
אנו מתכבדים להזמינכם להשתתף עמנו במרוץ
ובטקס שיתקיים השנה בתאריך ז' בסיוון -
.01/06/2017

בת מצוה* :ללני וחיה שטיינבך לרגל בת המצווה של
בתם בתיה
בר מצוה* :לדוד וחנה וולס לרגל בר המצווה של בנם
נתנאל
אירוסין* :למילטי ויוני לוינסון לרגל אירוסי בנם אראל
עם עדי טל
* לסטיב ודינה טובר לרגל אירוסי בתם מעיין לרועי
שלום מאשקלון

זינוק מקצה נשים 18:45 :
זינוק מקצה גברים19:30 :
טקס סיום21:00 :
סיום הרישום למרוץ ביום ראשון  28/5בשעה 10
בבוקר .פרטים באתר www.realtiming.co.il
בבואכם נתכבד.
צוות היגוי מירוץ טלמונים 2017

נישואין* :לסטוארט וקרול כץ לרגל נישואי בתם עדינה
לאופיר אייז מניו ג'רזי
*לרבקה לסינגר לרגל נישואי הנכדה ,צופיה לאה
לשלמה לרנר
*לשלמה למפל ומשפחתו לרגל נישואי הבן יוסי עם
פלורה בסון
*לרב פלטי ואופירה גרנות לרגל נישואי בתם הדר עם
אברהם מייטליס
ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל:
vaad_bryna@012.net.il

שבת שלום חודש טוב וחג שמח!!

