בס"ד

www.myhashmonaim.co.il
ערב שבת פר' כי תצא ,י' אלול ,תשע"ז
הדלקת נרות18:45 :

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

ברוכים הבאים:
ברוכים הבאים
ברוכים הבאים למרה ופרנקי זק"ש וילדיהם שהגיעו
מקליבלנד ,אוהיו בארה"ב לבית ברח' החרמון  .28יש
להם  3ילדים .אבינעם ( )14עולה לכיתה ט' בישיבת נר
תמיד ,מתן ( )11עולה לכיתה ו' בממ"ד ,ונילי ( )8עולה
לכיתה ג' בממ"ד .פרטי הקשר שלהם הם:
מרהmarastrom@gmail.com 0587133913 :
פרנקיfrankiesachs@gmail.com 0587153913 :

ברוכים הבאים ללינה וצור גולן וילדיהם שהגיעו מקיבוץ
להב לבית ברח' הגפן  .23יש להם שני ילדים .דויד
מנחם בן שנתיים וחצי ,וזהר משה בן שנה .פרטי הקשר
שלהם הם:
לינהlinaishappy@gmail.com 0545545540 :
צורtzurgo@gmail.com 0533332728 :

Welcome
Welcome to Mara and Frankie Sachs and their
children who have arrived from Cleveland, Ohio to
a house at Rechov Hachermon 28. They have 3
children. Avinoam (14) will be entering 9th grade
at Yeshivat Ner Tamid, Matan (11) will be entering
6th grade at the Mamad, and Nili (8) will be
entering 3rd grade at the Mamad. Their contact
:details are as follows
Mara: 0587133913 marastrom@gmail.com
Frankie: 0587153913 frankiesachs@gmail.com

Welcome to Lina and Tzur Golan and their
children who arrived from Kibbutz Lahav to a
house at Rechov Hagefen 23 . They have 2
children. David Menachem is 2 and a half years
old and Zohar Moshe is one year old. Their
:contact details are
Lina: 0545545540 linaishappy@gmail.com
Tzur: 0533332728 tzurgo@gmail.com

משלחן המזכירות :מוטי רוזיליו – מזכיר הישוב
החל מיום שלישי ,5.9.17 ,משעה  22:00ובמשך הלילה,
יבוצעו עבודות קירצוף וסלילה מחדש בכביש  446בקטע
שבין צומת לפיד ועד קריית ספר .עבודות אילו יימשכו כ-
 20לילות.
Starting from Tuesday, Sept. 5, from 10:00 pm
throughout the night, there will be work done on
the 446 road between the Lapid intersection and
Kiryat Sefer. This work will continue for
approximately 20 nights.

שינויים בשרותי משרד הפנים בישוב:
עקב המעבר לחוק ביומטרי חובה ,והצורך להגיע ללשכות
המרכזיות של משרד הפנים ,יורדים זמני קבלת קהל בשלוחת
משרד הפנים בחשמונאים ושער בנימין – לאחת לשבועיים.
בחודשיים הקרובים תהיה קבלת קהל בתאריכים הבאים:
בחשמונאים ימי ראשון .17.09.17 , 03.09.17 -

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

חוגים:
חוג קונג פו :נפלה טעות לגבי המקום של החוג .החוג
יתקיים בחדר חוגים של האולם ספורט ולא במועדון נוער.
שעורי ניסיון :מתקיימים רק בשבוע הראשון של החוג שזה
בשבוע הבא .יצאו עדכונים כל יום לגבי היום הבא.
כרגע החוגים יתנהלו לפי הלו"ז שנקבע להם בחוברת
חוגים .על חוגים שהשעות שלהם טרם נקבעו תבוא
הודעה במייל.
ביום ראשון הקרוב ,3.9 ,מתחילים חוגי מחול של ליטל
הילמן בסטודיו באולם ספורט ,חוג טניס* ,וחוג כדורגל
עם איציק אדטו במגרש כדורסל.
*בחוג טניס נפל טעות במחירים .המחירים הנכונים הם:
לפעם בשבוע ₪ 1,800 :לשנה /לפעמיים בשבוע2,650 :
 ₪לשנה
ביום שני ,4.9 ,יתקיימו שעורי ניסיון לחוג לגו בסטודיו של
אולם הספורט .לכיתות א-ב :בשעה 16:00
כיתות ג'-ד' בשעה .17:00
כדורסל בנות כיתות ז-ט עם אלישבע :בשעה 18:00
באולם ספורט
פילאטיס לנערות ונשים עם רחל :בשעה  20:30בסטודיו
של האולם
פלאג פוטבול עם אסתי :יתחיל ב 11.9

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

לידות* :לרב איתמר וניצה אורבך לרגל הולדת
הנכדה ,בת לרב מתניה וחיה גרינברגר
בר מצוה* :למתי ואפרת אפל לרגל בר המצווה
של בנם שי
*לדוד ודפנה אמר לרגל בר המצווה של בנם ארי
מתגייסים :דרך צלחה לאורי טובר
ולעדינה ואלישבע נידרברג
יש לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל:
vaad_bryna@012.net.il

ותיקים בקהילה:
מועדון מפגשים:
לימודים בבית מפגשים יתחילו אי"ה ביום שני יג'
אלול 4/9/2017
בתוכנית :
פלאטיס עם לאה בשעה  8:00בתשלום דרך הישוב
 9:00הרב בוכניק  -הנושאים ימסרו בהמשך
 10:00-10:20הפסקת אוכל
 11:10- 10:20ספר מלאכים עם עודד אשואל
 12:00- 11:15מה טוב יגאל ממשנתו של הרב קוק
שאר החוגים יתחילו אחרי החגים
בברכת שנה טובה ומוצלחת
ציונה
גיל הזהב:

שיעור נשים :פרשת כי תצא
בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
מרצה :תמרי גונזלס
בשעה  14:45קריאת תהילים
השיעור בשעה 15:00

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

חוזרים לפעילות מועדון גיל הזהב
ביום ראשוןי"ב אלול 3.9
ותיקים בקהילה:
כל החוגים מתחילים אחרי החגים פרט לפלדנקרייז.
יש להסדיר את התשלום במזכירות הישוב.
ערב הוקרה למתנדבים ביום ראשון י"ט אלול .10.9
הרשמה דרך בריינה
נופשון בתאריך  : 10.11-9יוצאים לנופשון בנהריה
עם חזקי בצלאל.
תכנית קתדרה :התכנית מתחילה ביום רביעי ,ה'
חשון .25.10 ,התכנית במלואו מופיע בחוברת חוגים.

פרסום מפורט מצורף למייל זה.
קישור להרשמה:

https://goo.gl/forms/XFp9kCd2GmIf9Nsg2

שבת שלום!!

