בס"ד

www.myhashmonaim.co.il
ערב שבת פר' ראה ,כ"ו אב ,תשע"ז
הדלקת נרות19:01 :

שיעור נשים :פרשת ראה
בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
מרצה :הרב שמעון בוחניק
בשעה  14:45קריאת תהילים
השיעור בשעה 15:00

בוקר יולדות של מטה בנימין בחשמונאים:
ביום שלישי ,י"ד אלול ,5.9 ,בין השעות
 9:00-12:30באולם בית הכנסת הספרדי.

ברוך דיין האמת
בצער רב וביגון קודר אנו משתתפים
בצער המשפחה על מות

יואל זלצמן ,ז"ל
המשפחה יושבת שבעה ברחוב התאנה 8
ת.נ.צ.ב.ה.

ועד מקומי חשמונאים ומזכירות הישוב
מרכזת הקהילה :בריינה הרטמן

פרסום מפורט מצורף למייל זה.
קישור להרשמה:

https://goo.gl/forms/XFp9kCd2GmIf9Nsg2

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

לידות* :לאבי ומאירה ניומן לרגל הולדת הבת,
נכדה להני ויצחק עטקין
*לאלון וחיה בן דוד ולאברהם ורחל רגב לרגל הולדת
הנכד ,בן לתמר ושמעון
*לאברה ורוזי נתן לרגל הולדת הנכדה ,בת למאירה
ויוני קריגר
*לג'רי ובקי וינר לרגל הולדת הנכד ,בן לאבי וניסה
וינר
*לרב איתמר וניצה אורבך לרגל הולדת הנכדה ,בת
לאהרון ועירית
מתגייסת :ברכות לגיוס קל לשרה טייץ
יש לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל:
vaad_bryna@012.net.il

 9761493שלוחה vaad_bryna@012.net.il 4
חוברת חוגים :החוברות חולקו בתיבות הדואר וחוץ
ממידע על חוגים יש מידע על פעילות יישובית .מי שלא
מעוניין בחוברת מתבקש לשים אותו באחד מהקרטונים
האדומים ששמתי סביב הדוארית או אפשר להחזיר למזכירות
או למי שנמצא בדוארית .נא לא לזרוק אותם.

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.
יום חשיפה לספקים מקומיים :מיד אחרי החגים ,המתנ"ס
יקיים יום חשיפה של ספקים מקומיים לרכזות הקהילה .נשמח
לחשוף עסקים מבנימין בתחומים הבאים :נותני שירות
(גרפיקה ,דפוס ,וידאו ,במות ,צילום וכו') ,ספקי תוכן (מופע,
הצגה ,הרצאה ,סדנא ,הפעלה קהילתית וכו') ,ספקים
להפנינג (איפור פנים ,דוכני מזון ,אטרקציות וכו') ,ספקי
מתנות (למתנדבים ,בעלי תפקידים ,מתגייסים ,יולדות
וכו') .ביום עצמו תהיה אפשרות לבוא עם דוכן ,להשתתף
בקטלוג ספקים שיינתן לרכזות הקהילה ,וייבחרו  6-10ספקי
תוכן למצגת בנוסח .ted
מוזמנים להירשם באתר האינטרנט של מטה בנימין או בטל'
 0544428210או בקישור:

 https://goo.gl/forms/XUy6gkTjpyDYhQST2פרטים
נוספיםhttps://lemaanech.blogspot.co.il/2017/06/blog- :
post.html

 חנה שוסטר:מרכזת הקליטה והחברה
chanaschuster@gmail.com 050-4054088

:מועדון מפגשים
כל הציבור מוזמן
למסיבת ראש חודש אלול
,  ביום שלישי הקרוב, אי"ה,שתתקיים
.22.8 ,ראש חודש אלול

ינעימו את הערב הפייטן רפאל ברזני
 בשיר ונגינה: ושרה פלדמן
20:00 ההתכנסות בשעה
בבית הכנסת עתרת שלום
יוגש כיבוד קל
מצפים לראותכם
ציונה

ברוכים הבאים לריני ודניאל פולק וילדיהם שעלו לארץ ישראל
' הם גרים בבית של משפחת פוזיילוב ברח. ניו ג'רסי,מברגנפילד
) עולה לכיתה8(  נדיב,) עולה לכיתה ו' בממ"ד11(  בנציון. 14 הרימון
) עולה לגן טרום4(  ואיתי,) עולה לגן חובה6  עדיאל (כמעט,ג' בממ"ד
: פרטי הקשר שלהם הם.חובה
rnpollack@yahoo.com 0586810861 :ריני
dnlpollack@yahoo.com 0587736483 :דניאל
'ברוכים הבאים לאלכס ובלהה גליקסברג שהגיעו ממודיעין לרח
 חן, יש להם בת וחתן. לבית של משפחת רותם לשעבר27 היצהר
 שאר הילדים שלהם. שגרים אצלם ביחידת דיור, זוג צעיר,ורועי כהן
: פרטי הקשר שלהם הם.נשואים וגרים מחוץ לישוב
gliksberg.ba@gmail.com 0506282705 אלכס
0506282363 בלהה
 שגרים ביחידת דיור של, זוג צעיר,ברוכים הבאים לחן ורועי כהן
 הפרטים.27  אלכס ובלהה גליקסברג ברח' היצהר,ההורים של חן
:שלהם הם
chenroei.cohen@gmail.com 0548343730 :רועי
0505954321 :חן
ברוכים הבאים לבר ודור לוי שהתחתנו לפני כחודש והגיעו לגור
 פרטי הקשר.35  ברח' היצהר,ביחידת דיור של משפחת חברוני
:שלהם הם
bari10242@gmail.com 0542556332 :בר
dor6974@gmail.com 0546121712 :דור
Welcome to Reeni and Daniel Pollack and their
children who made Aliyah from Bergenfield, NJ. They
live in the Pozailov family’s house at Rechov Harimon
14. Benzion (11) is starting 6th grade in the mamad,
Nadiv (8) is starting 3rd grade in the mamad, Adiel
(almost 6) is starting Gan Chova, and Itai (4) is starting
Gan Trom Chova. Their contact details are as follows:
Reeni: rnpollack@yahoo.com 0586810861
Daniel: dnlpollack@yahoo.com 0587736483
Welcome to Alex and Bilha Gliksberg who arrived from
Modiin to Rechov Hayitzhar 27, the house that
belonged to the Rotem family. They have a daughter
and son-in-law, Chen and Roei Cohen, live in their
attached apartment and they have other married
children who live outside of the yishuv. Their contact
details are:
Alex 0506282705 gliksberg.ba@gmail.com
Bilha 0506282363
Welcome to Chen and Roei Cohen, a young couple
who lives in the apartment of Chen's parents, Alex and
Bilha Gliksberg who are also new to the yishuv and
live at Hayitzhar 27. The Cohens' details are as
follows:
Roei: 0548343730 chenroei.cohen@gmail.com
Chen: 0505954321

!!שבת שלום

Welcome to Bar and Dor Levi who got married around
a month ago and have moved in to the attached
apartment of the Chevroni family, Rechov Hayitzhar
35. Their contact details are:
Bar: 0542556332 bari10242@gmail.com
Dor: 0546121712 dor6974@gmail.com

