בס"ד

www.myhashmonaim.co.il
ערב שבת פר' מקץ ,כ"ז כסלו ,תשע"ח
הדלקת נרות16:18 :

משלחן המזכיר :מוטי רוזיליו
 9761493שלוחה vaad_motty@012.net.il 5
חיילים/חיילות/בנות שירות
הועד מעניק שי למתגייסים .יש לפנות למזכירות
לנאוה עם תעודת חוגר/אישור שירות לאומי לקבלת
השי .בהצלחה לכל המתגייסים!
משרד הפנים :להזכירכם ,בשל המעבר להנפקת תעודות
זהות ודרכונים ביומטריים ,השירות של שלוחות משרד
הפנים של המועצה הוא חלקי .להלן זמני השירות
בתקופה הקרובה :בחשמונאים בימי א' בין השעות
 16:00-17:30בתאריכים, 14.01.2018 , 24.12.2017 :
 .28.01.2018בשער בנימין בימי ג' בין השעות 08:00-
 12:00בתאריכים.30.01, 16.01.2018, 26.12.2017 :
לידיעת תושבי מערב בנימין ,נפתחה שלוחה חדשה של
משרד הפנים במודיעין עילית ,ברח' שערי תשובה ,3
מרכז חזון דוד ,קומה  .1מומלץ לתאם תור מראש.

שיעור נשים :שבת פרשת ויגש
בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
מרצה :נעמה שטסמן

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

מועדון יולדות:
נמשיך את הפעילות ,בע"ה ,בשבוע של ה 31.12

בשבוע הבא!
ביום רביעי ,ערב י' בטבת,27.12 ,
באולם יפה של ביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
בשעה 20:00
 ₪ 20לאדם (אפתח קופה בשעה )19:45
הסרט "העדות" ,סרט שמבוסס על סיפור אמיתי
בכיכובו של אורי פפר וליה קניג .תתקיים גם שיחה
עם הבמאי עמיחי גרינברג.
יואל ,חוקר שואה ,נמצא בעיצומו של מאבק משפטי
סביב פרשת רצח אכזרי שהתרחשה בכפר לנסדורף
שבאוסטריה בשלהי מלחה״ע השנייה .במהלך
חקירת הפרשה הוא נחשף לעדות חסויה של אמו,
ניצולת שואה בעצמה ,שסודקת את זהותו ואת אורח
חייו .יואל מבין שחשיפת האמת מוליכה אותו לדרך
שאין ממנה חזרה .יואל ממשיך בחקירותיו ,גם
במחיר קריסת חייו האישיים והמקצועיים.
הסרט כולל כתוביות בעברית
פרסום מצורף למייל

בשעה  13:15קריאת תהילים
השיעור בשעה 13:30

מהספרייה:

מישיבת נר תמיד:

תשריינו את התאריך:
ביום שני ,ו' שבט 22.1 ,הרצאה של

הרב אהרון מרגלית
מערוץ "הידברות" ומחבר הספר
"אתהלך"
פרטים בהמשך

לישיבת נר תמיד דרוש/ה מזכירת תיכון
בחלקיות משרה.
קו"ח לdrushnt@gmail.com :
רק פניות מתאימות תיעננה

ותיקים בקהילה:

בני  55ומעלה

מלווה מלכה :תתקיים במוצ"ש שבת הקרובה,
פרשת ויגש ,ה' טבת ,23.12 ,באולם ישראל של
ביה"כ הרימון .פרטים בקובץ.
אירוע שנתי של ותיקים בקהילה :ביום שלישי ,ח'
טבת  ,26.12 ,בעפרה .הזמנות דרך בריינה במשרד.
כשמזמינים נא לציין עם או בלי הסעה.
ההסעה תעלה  ₪ 20נוסף לכל אדם.
על שעת היציאה תקבלו הודעה בשבוע הבא.

תודות:
ליעקב גוטליב ולרעייתו שרה
יישר כוח ! ותודה מעומק הלב על הטיול האחרון
שהתקיים בחנוכה באזור בית שמש.
אחד מן הטיולים המופלאים שנעשו עד כה ובמחיר סמלי
וזאת בזכות השקעה רבה של יעקב .
במרחק נגיעה התגלתה ארץ ישראל ואתריה כארץ
מופלאה שלא ניתן להאמין למראה עיניים ולמשמע
אוזניים.
ארץ שמשמרת אתריה למען הדורות .כול הנעשה לפני
אלפיים שנה בצורה מדהימה .
מתגלה לעיננו במלוא הדרו גודלה ועוצמתה של העם הזה
.
גם בימינו אלה משטרת ישראל התגלתה במלוא הדרה
ובמלא עוצמתה ופעולותיה.
מוזיאון הטבע הונגש לכול במקום שלא ראיתי באף
מוזיאון.
המדריך דר' עמיר בן דוד -ממודיעין מלא כרימון ואור פנים
חברים יקרים נשאר לנו טעם של עוד ובקרוב.
בהערכה רבה בשם כולנו.
ציונה שרוני

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

לידות* :לבברלי ולני גרינבלום ולדורית ומאיר אסייג
לרגל הולדת הנכדה ,בת לאיתמר ותגל ,נינה לחיים וחנה
ינאי
בר מצוה* :למנוח ושרון גרוסקין  -אוברמן לרגל בר
המצווה של אביאל
אירוסין* :לישראל וקרן מאיר לאירוסי הבת שרינה
לגד סאקס
נישואין* :לאיל ונחמה ברייטברט לרגל נישואי בנם צבי
ללורן בובליל מנתניה

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

מדרשת הדרך אלייך חשמונאים
מזמינה את כל בנות ונשות הישוב חשמונאים
להרצאתה של
ח"כ שולי מועלם -רפאלי
יו"ר סיעת הבית היהודי
בנושא:
"להיות משמעותית לי ולסביבה"
אשר תתקיים אי"ה
ביום שלישי טו' טבת תשעח' ((2/1/18
בשעה  20:30באולם בית הכנסת הספרדי

שבת שלום וחודש טוב!!

במעמד יו"ר הוועד מר איציק שטיינברג הי"ו וראש
המדרשה
הרב שמעון בוחניק הי"ו
יוגש כיבוד קל

