בס"ד

www.myhashmonaim.co.il
ערב שבת פר' בלק ,י"ג תמוז ,תשע"ז
הדלקת נרות19:30 :

תנחומים:
ועד מקומי חשמונאים משתתפת בצערם של
משפחת יזדי על מות האישה ,האם והסבתא,

גלילה

יזדי ,ז"ל

תושבת הישוב וחברה במועדוני ותיקים
של הישוב
מרכזת הקליטה והחברה :חנה שוסטר
chanaschuster@gmail.com 050-4054088

הפנינג תחילת קיץ
ועדת חיבורים וועדת ספורט של חשמונאים מזמינים
אתכם להפנינג תחילת הקיץ!!! האירוע יתקיים ביום
 7 .7.17.באולם הספורט והסביבה ששי ,י"ג תמוז,
מ 9:30עד  .13:00בתוכנית" :דראמס אלייב" פעילות
קצבית ,ספורטיבית ,וכיפית ב 10:00-ו 11:00-לגיל גן
חובה ומעלה (גם מבוגרים!) ,ג'ימבורי לקטנטנים ,יריד,
ובר "שייקים בריאים" וטעימים חינם .פרסום מצורף למייל
Beginning of the Summer Happening
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
Flyer attached to email.

אוהבים לספר סיפורים?
פרוייקט מקסים חדש מושק ע"י החברה למתנ"סים -רשת
מספרי סיפורים ואנחנו רוצים לקחת חלק.
🗣לצורך הקמת הרשת הבנימינית אנחנו מחפשים מישהו
שלספר סיפורים זה בדמו ,שנהנה לייצר חיבורים
אנושיים ,שיודע ליזום ולהוביל.
👤אנו מציעים קורס מרוכז ומקצועי ,חיבור לרשת ארצית
של מספרי סיפורים ,הרבה מאד עניין וגם סיפוק.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לדורית מעמותת ותיקים
052-7906321 vatikimbakehila@gmail.com
או ליאת מהספריה האזורית
052-2800404 sifria@m.binyamin.org.il

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

יום ראשון ,ט"ו תמוז :9.7 ,תוכנן סרט לזוגות
צעירים ברחבת סניף בנ"ע בשעה  20:30במידה
שתהיה היענות .המעוניינים להשתתף מתבקשים
לשלוח הודעה לליטל הילמן:
יום שני ,ט"ז תמוז :10.7 ,בין השעות 17:00-
 :18:30בימבות ,בועות ושלוקים גילאי שנה – .5
ברחבה של סניף בני עקיבא (מתחת למועדון
נוער) .ניתן לבוא עם בימבה ,לשחק בבועות ומים
ולקבל שלוק! בחינם!
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.
יום שני ,כ"ג תמוז :17.7 ,סדנת צביעת ציפורי
גינה – פעילות לכל המשפחה :בשעה 17:00
ברחבת סניף בני עקיבא25 .
 ₪לצביעת ציפור (אפשר יותר מאחד) נא להירשם
מראש אצלי דרך המשרד .פרטים בלוח חופש
המצורף.
יריד חגים וחוגים :ביריד חוגים שמתוכנן לח'
אלול ,30.8 ,נשמח לשבץ דוכני מתנות ויצירות
לכבוד חגי תשרי .תושבים או ספקים שמעוניינים
למכור מוזמנים לצור אתי קשר.
לוחות חופש חולקו בתיבות דואר .ייתכנו שינויים קלים.

כדאי לרשום ביומן:
ביום שלישי ,ו' תשרי:26.9 ,
ערב התעוררות לנשים ונערות עם
מרב ברנר ולהקת הלל!

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

בתכנון :סיור סליחות עם זאב הולין בשבוע הראשון
של ספטמבר

ברכת הדרך
ליפתח ושרית רותם ובני ביתכם היקרים!
לרגל מעברכם לזכרון יעקב אנו מאחלים לכם
קליטה מהירה ומוצלחת והמשך חיים טובים,
בריאים ושמחים!
תודה מיוחדת לשרית שהייתה חברה פעילה
בצוות צח"י היישובי מאז הקמתו .תודה על
הסיוע המקצועי שנתת בשעות קשות.
ו...תהיו בקשר!

גיל הזהב מסיבת סיום:
תתקיים מסיבת סיום ביום ראשון ,ט"ו תמוז,
 9.7בשעה  9:30בבוקר בבית משפחת סבתו.
פינת הברכות :מזל טוב! מזל טוב! מזל טוב!

בתכנית :מופע סיפורים ושירים ים תיכוניים
עם חגית הילבורט.
לאה מדעי ויהודית חדד

אישה יקרה!
ילדת בשנה האחרונה? בא לך לצאת
מהבית קצת?
ביום רביעי הקרוב ,י"ח תמוז ,12.7,נערוך
מפגש שני מתוך סדרה של  4מפגשים שיתקיימו
במהלך חודש יולי ,בהן תיכנסו לארוחת בוקר
מפנקת ,תפגשו חברות חדשות וותיקות
ותשתתפו בסדנאות מעניינות .אם תהיה
היענות נמשיך את המפגשים במהלך השנה.
ביום רביעי הקרוב אנחנו נפגשות שוב בשעה
 9:30במועדון ותיקים ברחוב התמר.

בת מצוה* :לאלידע ויונית ברק לרגל בת
המצווה של בתם עדי
*לימית וצחי עדיקה לרגל בת המצווה של בתם
יעל
אירוסין* :לג'ו ואביבה אופנבכר לרגל אירוסי
בנם אריה לחגית כרמי מקדימה
לידות* :לאמיר ותמר רוט לרגל הולדת הנכד,
בן לאיתי ואביגיל
*לאיתמר ומרים היימן לרגל הולדת הנכד ,בן
ליעקב וחני
*לאלי ואורנה אורבך להולדת הנכד ,בן לאביתר
ומרינה
יש לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל
שבוע למיילvaad_bryna@012.net.il :

תתקיים סדנא בהנחיית סטודנטיות ממכללת רדמן
נא להצטייד ב ₪ 10דמי השתתפות.
נשמח לראותכן!!

שיעור נשים :פרשת בלק
בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
מרצה :רפי חתוכה
בשעה  14:45קריאת תהילים
השיעור בשעה 15:00

שבת שלום!!

