בס"ד

www.myhashmonaim.co.il
ערב שבועות ,סיון ,תשע"ז
הדלקת נרות חג 19:21 :

ממזכיר הישוב :מוטי רוזיליו
 9761493שלוחה vaad_motty@012.net.il 5

מרכזת הקהילה :בריינה הרטמן

שעות מנוחה – גני שעשועים:

 9761493שלוחה vaad_bryna@012.net.il 4

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

לו"ז שעורים בחג השבועות:
מצורף למייל זה

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)

תאריכי אירועים :אם קבעתם תאריך לאירוע
בחדשים הקרובים נא למסור לי כדי להימנע
מ"התנגשויות".

אין חוגים באסרו חג שבועות
תכנית נוער :ההרשמה לתכנית קיץ
בוגרי כיתות ז'-ט' בעיצומו .כדי שנוכל
לשריין פעילויות אתם מתבקשים לבצע
הרשמה עד יום ראשון הבא ,י' סיון.4.6 ,
טופס הרשמה מצורף למייל זה.

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

לידות* :לרבקה ויוסי ורקר לרגל הולדת הנכדה ,בת
לחגית ואביעד שיין

יש לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל
שבוע למיילvaad_bryna@012.net.il :

שיעור נשים :פרשת נשא
תנחומים:

בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

לאורי יפה על מות אביו

מרצה :הרב איתן הנה
בשעה  14:45קריאת תהילים
השיעור בשעה 15:00

מירוץ טלמונים  2017יוצא לדרך!
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
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

ותיקים בקהילה:
ביום שני ,ב' תמוז 26.6 ,יוצאים לסיור עם חזקי בצלאל
אחר הצהרים  .הסיור יכלול תצפית והדרכה בנבי סמואל
ו "סיור בעקבות רופאים ורפואה"
את הסיור ילווה שחקן מקצועי.
תהיה הפסקה לארוחה חלבית ותצפית ארמון הנציב .
חזרה משוערת בשעה .22:00
כל מי שנרשם מתבקש להסדיר את התשלום {בכך
יישמרו המקומות} יש רשימת המתנה .כל מי שרוצה
לבטל מכל סיבה מתבקש להודיע בהקדם.
יום ראשון כ"ו תמוז  , 9.7,בשעות הערב  ,נערוך מסיבה
לותיקי הישוב {פרטים בהמשך}
נסיים את חופשת הקיץ בסיור לילי בתחילת חודש
ספטמבר{פרטים בהמשך}
גיל הזהב

בבואכם נתכבד.
צוות היגוי מירוץ טלמונים 2017

תתקיים מסיבת סיום ביום ראשון ,כ"ו תמוז9.9 ,
בשעות הבוקר .פרטים בהמשך.

חג שמח ושבת שלום!!

