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ערב שבת פר' וארא ,כ"ה טבת ,תשע"ח
הדלקת נרות16:36 :

משלחן המזכיר :מוטי רוזיליו
 9761493שלוחה vaad_motty@012.net.il 5
מיחזור כתום בישוב :בימים אלה מחלקים לבתים
שקיות אשפה כתומות למחזור אריזות וכן נותנים
הסבר קצר לגבי השימוש.
כל יום שני עד שעה  8:30בבוקר צריך להוציא את
השקית ולהניח אותה סמוך לבית .משאית פינוי תעבור
ותפנה את השקיות.
הפינוי הראשון התחיל ביום שני ,כ"א טבת.8.1.18 ,
לצערנו חלוקת השקיות ע"י המועצה טרם הסתיימה.
"Orange" recycling in the yishuv: this week the
distribution of orange garbage bags began in
the yishuv with a short explanation regarding
usage.
Every Monday morning, by 8:30 am, the bags
must be placed outside the house for collection.
A truck will go around collecting the bags.

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

בוקר יולדות :יתקיים עוד סדנא ביום שלישי,
ז' שבט 23.1 ,בשעה  9:30בחדר חוגים של האולם
ספורט .נושא הסדנה :הטענת הנפש לאחר לידה -
עצות פרקטיות מעולם הארומותרפיה ומעולם פרחי באך
עם נעמה חוברה ,מטפלת הוליסטית ,תומכת לידה ומנחת
סדנאות בריאות .הרשמה דרכי במשרד.
יוגש כיבוד קל .מחיר ₪ 10 :למשתתפת

הצגת ילדים לכבוד ר"ח בשבט :ביום רביעי,
 17.1בשעה  .16:30פרטים בקובץ המצורף.

מסיבת ט"ו בשבט בין דורי
נוער ,מבוגרים ,ותיקים!...

Collection began on Monday, Jan. 8, 2018.
Unfortunately the moeitza has not finished
distributing the bags.
משרד הפנים :להלן זמני השירות בתקופה הקרובה:
בחשמונאים בימי א' בין השעות  16:00-17:30בתאריכים:
.28.01.2018 , 14.01.2018

המסיבה תתקיים במוצ"ש פרשת יתרו ,3.2 ,בביה"מ
של ישיבת נר תמיד בהובלת נוער חשמונאים!
שירה בצבור בליווי חברת "שרים בגינה" ,יוגש
כיבוד קל .פרטים בקרוב!
כולם באים!!

הודעה מהמשטרה:
לתושבי חשמונאים
🔹ישנו הרגל של תושבים או אורחים להחנות
את רכבם בכניסה לישוב לפני שבת.
🔹משטרת ישראל התחשבה עד כה בנושא
ונמנעה מרישום דו"חות.
🔹לאחרונה ישנה עליה במס' רכבים הנשארים
אחרי צאת שבת ומסכנים ומפריעים לתנועה.
🚓עקב כך משטרת ישראל מתחילה באכיפה
במקום ורכב אשר ישאר במקום רבע שעה
אחרי צאת שבת יירשם לו דו"ח ובמקרה
הצורך ייגרר.

צעירי חשמונאים -משהו חדש מתחיל!
בימים אלו ממש נכנסתי לתפקיד של רכזת צעירים של הישוב
(גילאי  )18-30במרכז החדש לצעירים במועצה (המצ"ב).
המרכז פועל במרץ בשביל לשמור על קשר עם כל אחד ואחת
מכם ולפעול בהתאם לצרכינו.
המטרה שלי היא להיות איש הקשר בניכם לבין המתנ"ס
והיישוב .להרים סדנאות ,הרצאות ,פעילויות ועוד.
אודה לכם אם תקדישו כמה דקות מזמנכם למלא את השאלון
המצורף כדי שאוכל לדעת אילו דברים מעניינים אתכם וכן
פרטים אישיים ליצירת קשר.
אנא ,עזרו לי להפיץ את השאלון שיגיע לכמה שיותר חבר'ה.
תודה רבה על שיתוף הפעולה!
לכל שאלה ,בקשה או עזרה מוזמנים לפנות אלי:
ארגמן גלט (כהן) 052-3415878

https://docs.google.com/forms/d/1kv1yez3sEP3jJh
a5zTf4WFL9AZ7GAVBBB4B2LV4ksA/edit?usp=sharing

ותיקים בקהילה:

בני  55ומעלה

העשרה ולמידה:
ביום שלישי ,ז' בשבט ,23.1.18 ,יתקיים מפגש
העשרה ולמידה למתנדבי מועדוני הקשישים.
פרטים בפרסום המצורף למייל.
ממועדון מפגשים:
לכל הנוסעים לאילת ביום ראשון הקרוב  -נסיעה טובה
והנאה  ,שמחת חיים ושובו בשלום.
ביום שני יחליף את עודד אשואל ,נסים תפילין .כולם
מוזמנים .הנושא :גיור
תודה ענקית לנסים שתמיד מתייצב לכול משימה ונענה
בשמחה לכול בקשה.
ה' יברך אותו ואת כל בני ביתו בטוב ,בבריאות ,בשמחת
חיים ובבשורות טובות .
ציונה בשם כולנו

חיסונים כלבת יבוצעו בחשמונאים
ובגני מודיעין ע"י וטרינר המועצה,
ד"ר אפרים קרן
ביום ב ,כח טבת ( 15ינואר )2018
בשעה  9:00בתאום מראש עם הוטרינר 052-5666246 -

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

לידות * :לג'ויס ורובי מוריבר לרגל הולדת הנכדים,
התאומים לליאורה ומיכה ג'סלסון
*למשה וליליאן זרנצ'ני לרגל הולדת הנכדה ,בת ליעקב
ומוריה
*ללארי ושריל קליין לרגל הולדת הנכדה ,בת לניקול ונח
*ליהושע ורחל דלין לרגל הולדת הבן
בר מצוה* :ליצחק ובריינה הרטמן לרגל בר המצווה של
נכדם ,נדב ,בנם של איתן ואודיה גורמן ,נין לבלאנש רייך
אירוסין* :ליקי ואסנת הימלפרב לרגל אירוסי בתם
מוריה (רכזת נוער שלנו לשעבר!) לדור שמואל
צ'רנחובסקי .מזל טוב לסבתא ,שרון הימלפרב!
*לרוני וחגית גולדשמידט לרגל אירוסי בתם קשת
ליהונתן אהרוני ממושב חמד
נישואין* :לאושי וחנה שפיגלמן ולג'וש ואלי כהן לרגל
נישואי בניהם ,שמואל ויונינה
יש לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל:
vaad_bryna@012.net.il

akorn@netvision.net.il
יש לשלם את אגרת החיסון מראש .לכלבים שרשומים
במועצה,
ניתן לשלם בכרטיס אשראי באינטרנט:
http://petclick.co.il/Payment.aspx
לבצע תשלום ,תכניס את מספר שבב של הכלב וסיסמה
הישוב4733 :
לגורים ,חתולים או כלבים שלא רשומים במטה בנימין ,יש
לשלם
בכרטיס אשראי מראש למועצה טל.02-9977242 :
שימו לב !!! גובה אגרת החיסון ורישיון מעודכן מ-
1.7.2017
כלב(ה) לא מסורס (מעוקרת)₪ 370.00 :
כלב(ה) לא " " שקיבל פטור₪ 68.50 :
כלב(ה) מסורס (מעוקרת) ₪ 53.50 :
כלב (גור) עד גיל  6חודשים₪ 142.50 :
גובה האגרה לחיסון חתול(ה)₪ 29.50 :

)₪ 14.50

שבב₪ 74.00 :
"
"
"
"
כולל שבב
(מסורס/מעוקרת :

שיעור נשים :שבת פרשת וארא
בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
מרצה :הרב שמעון בוחניק
בשעה  13:15קריאת תהילים
השיעור בשעה 13:30

תנחומים:
לשמואל ברקוביץ על מות אביו
לאבי פאר על מות אמו
לאפרים כוכבי על מות אחיו
(אפרים ישב שבעה בביתו ברח' ערבי הנחל 2
במוצ"ש פר' וארא)

שבת שלום וחודש טוב!!

