בס"ד

www.myhashmonaim.co.il
ערב שבת פר' חקת ,ו' תמוז ,תשע"ז
הדלקת נרות19:31 :

מרכזת הקליטה והחברה :חנה שוסטר
chanaschuster@gmail.com 050-4054088
הפנינג תחילת קיץ (ראו פלייר מצורף)
ועדת חיבורים וועדת ספורט של חשמונאים מזמינים אתכם
להפנינג תחילת הקיץ!!! האירוע יתקיים ביום ששי ,י"ג תמוז,
 7 .7.17.באולם הספורט והסביבה מ 9:30עד  .13:00בתוכנית:
"דראמס אלייב" פעילות קצבית ,ספורטיבית ,וכיפית ב 10:00-ו-
 11:00לגיל גן חובה ומעלה (גם מבוגרים!) ,ג'ימבורי לקטנטנים,
יריד ,ובר "שייקים בריאים" וטעימים חינם .המעוניינים להשתתף
במכירה מוזמנים לפנות אלי .פרסום מצורף
Beginning of the Summer Happening (See attached
)flyer
Vaadat Chiburim and Vaadat Sport of Chashmonaim invite
you to an event that will take place on Friday, 13 of Tamuz,
th
July 7 at 9:30am-1:00pm in the Ulam Sport and
surroundings. The program consists of “DRUMS ALIVE!” A
sporty, fun, and musical activity at 10 & 11 ages Gan Chova
and up (Adults too!), Gymboree for toddlers, a street fair, and
a healthy and delicious Shake Bar-FREE! To participate in
the sale, please be in touch with me.
Flyer attached to email.

אישה יקרה!
ילדת בתשעת החדשים האחרונים? בא לך
לצאת מהבית קצת?
ביום רביעי הקרוב ,י"א תמוז ,5.7 ,נפתח
בסדרה של  4מפגשים שיתקיימו במהלך חודש
יולי ,בהן תיפגשו לארוחת בוקר מפנקת,
תפגשו חברות חדשות וותיקות ותשתתפו
בסדנאות מעניינות .אם תהיה היענות נמשיך
את המפגשים במהלך השנה.
ביום רביעי הקרוב אנחנו נפגשות בשעה 9:30
במועדון הותיקים ברחוב התמר .נשמח
לראותכן!!

כדי להיערך בהתאם נא לאשר השתתפות אצל
בריינה במשרד – לא בנייד(ניתן להשאיר הודעה):
 9761493שלוחה 4

מרכזת הקהילה :בריינה הרטמן
 9761493שלוחה vaad_bryna@012.net.il 4
חוגים מסתיימים ב .30.6אשמח לשמוע את דעתכם על
החוגים; מה ניתן לשפר ,לשנות או להוסיף.

לוח חופש – יצא ,בע"ה ,לפני שבת.
הערות :ייתכן שיצא לוח נפרד לכלל הנוער
כשיכנסו לתפקיד רכזי נוער חדשים (בקרוב).
ייתכנו שינויים קלים בתכניות .יצאו עדכונים כל
שבוע בדף מידע בכל מקרה.
שריינו את התאריכים הבאים:
יום שישי בבוקר ,י"ג תמוז 7.7.17 ,אירוע פתיחת
הקיץ לכל המשפחה בחסות ועדת חיבורים וועדת
ספורט! פרטים בפרסום המצורף.
יום ראשון ,ט"ו תמוז :9.7 ,סרט לזוגות צעירים
ברחבת סניף בנ"ע בשעה 20:30
ביום רביעי ,י"ח בתמוז ,12.7 ,בשעה 20:30
בגלנווד ,ההצגה לנשים:
"לעולם לא מאוחר" עם צופיה לקס .הפרסום
מצורף למייל זה .שימו לב שיש להזמין כרטיסים
דרך האתר שמופיע בפרסום .ניתן גם לרכוש
כרטיסים במזומן במזכירות הישוב .אין אפשרות
לחייב בהוראת קבע.
במקום תתקיים מכירת מוצרי נשים.
כדאי לרשום ביומן:
ביום שלישי ,ו' תשרי:26.9 ,
ערב התעוררות לנשים ונערות עם
מרב ברנר ולהקת הלל!
שיעור נשים :פרשת חקת
בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
מרצה :נעמה שטסמן
בשעה  14:45קריאת תהילים
השיעור בשעה 15:00

ותיקים בקהילה:

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

מסיבת סיום שנה:
תתקיים ביום ראשון ,ט"ו תמוז ,9.7 ,בשעה ,20:00
באולם ביה"כ הרימון .פרטים בהזמנה שמצורפת
למייל זה .תודה לרפי חתוכה שעיצב את ההזמנה!

לידות* :לחיים וריקי דה יונג לרגל הולדת
הנכד ,בן ליונתן ורותם

נא להירשם למסיבה מראש אצל בריינה במזכירות –
 9761493שלוחה  ,4או אצל לאה – 052-3260970
כדי שנוכל להיערך בהתאם.

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

בתכנון :סיור סליחות עם זאב הולין בשבוע הראשון
של ספטמבר
גיל הזהב
יריד מכירות נשות מועדון גיל הזהב
הערב ,יום חמישי ,ה' תמוז  29.6 ,תיערך מכירת
עבודות של נשות גיל הזהב,
שנעשו בהדרכתה של רויטל פולק,
בחצר בית ספר הממ"ד {בערב של הזמרייה}
כל ההכנסות לרווחת המועדון.

מסיבת סיום:
תתקיים מסיבת סיום ביום ראשון ,ט"ו תמוז,
 9.7בשעה  9:30בבוקר בבית משפחת סבתו.
בתכנית:
מופע סיפורים ושירים ים תיכוניים
עם חגית הילבורט.
לאה מדעי ויהודית חדד

סדנאות נופש להורים למתבגרים:
אגף הרווחה מציע להורים למתבגרים (רק לזוגות) 4
ימי סדנאות בתנאי נופש .מחיר  ₪ 300 -לזוג .מועד -
 .13-16/8/17מקום " -בית הויס" הרצליה פיתוח.
בתכנית סדנאות קבוצתיות בנושאי יחסי הורים
מתבגרים .קדימות להורים המוכרים לאגף הרווחה,
קידום נוער במתנ"ס ולביקור סדיר .מספר המקומות
מוגבל .להרשמה :מאיה
.02-9977102 ,revaha@binyamin.org.il

"אני מאמין שניגון ושמחה
מסלקים יגון ואנחה"
משפחת חשמונאים ,חברים וחברות יקרים
במלאת ארבע שנים להילקח מכולנו ,בטרם עת,

הלל

רודיך אהוב נפשנו,

נערוך בעזרת ה' ,ערב התוועדות לעילוי
נשמתו וניגוני חיים לזכרו.
הערב יתקיים ,אי"ה  ,ביום רביעי,
י"א תמוז 5.7 ,בשעה 20:30
בביתנו

 -רחוב הזית  3חשמונאים.

נתנחם בהגעתכם ובהיותכם אתנו
גרשון ,שלומית והמשפחה

תנחומים:
לחנה אברהם על מות אחותה

שבת שלום!!

