בס"ד

www.myhashmonaim.co.il
ערב שבת פר' בא ,ג' שבט ,תשע"ח
הדלקת נרות16:43 :

משלחן המזכיר :מוטי רוזיליו
 9761493שלוחה vaad_motty@012.net.il 5
מיחזור אריזות – שקיות כתומות:
חלוקת השקיות בבתים ע"י המועצה הסתיימה .מי
שלא קיבל שקיות הביתה מתבקש לפנות למזכירות
לקבל.
אנחנו שוב מזכירים שיש להוציא את השקיות רק ביום
שני בבוקר לפני השעה . 8:30
Orange recycling bags:
The distribution by the Moeitza has ended.
Whoever did not receive the bags can come to
the mazkirut to receive them.
We want to remind you to put out the bags not
before Monday morning by 8:30 am.
משרד הפנים :להלן זמני השירות בתקופה הקרובה:
בחשמונאים בימי א' בין השעות .16:00-17:30
תאריך הבא.28.01.2018 :

מרכזת הקליטה והחברה :חנה שוסטר:
chanaschuster@gmail.com 050-4054088
ברוכים הבאים ללאה ועזרא מאירי שהגיעו מנתניה לרחוב
החרמון  .25הם קרובי משפחה של ירון ושוש מאירי ושל
יפה מאירי .יש להם  4ילדים מבוגרים שגרים מחוץ
לישוב .פרטי הקשר שלהם הם:
לאה0542126755 :
ezrameiri@gmail.comעזרא0528521410 :
Welcome
Welcome to Leah and Ezra Meiri who arrived
from Netanya to Rechov Hachermon 25. They
are related to Yaron and Shosh Meiri and to
Yaffa Meiri. They have 4 adult children that live
outside of the yishuv. Their contact details are:
Leah: 0542126755
Ezra: ezrameiri@gmail.com 0528521410

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

בשבוע הבא!
ביום שני בערב ,ו' שבט ,22.1 ,בשעה 20:00
תתקיים הרצאה מפי רב אהרון מרגלית בספריית
הישוב .בחסות הספרייה האזורית של בנימין .פרטים
בקובץ המצורף .הכניסה חינם.
בוקר יולדות :יתקיים עוד סדנא ביום שלישי
הקרוב ,ז' שבט 23.1 ,בשעה  9:30במועדון נוער.
פרטים בקובץ המצורף .הרשמה דרכי במשרד.
יוגש כיבוד קל .מחיר ₪ 10 :למשתתפת

"מסע קסום בצליל ובסיפור" מופע להורים
וילדים ביום רביעי ,ח' שבט 24.1 ,בשעה 17:00
במועדון נוער .פרטים בלוח שבט המצורף
מסיבת ט"ו בשבט בין דורי
נוער ,מבוגרים ,ותיקים!...
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!!

ותיקים בקהילה:

בני  55ומעלה

העשרה ולמידה:
ביום שלישי ,ז' בשבט ,23.1.18 ,יתקיים מפגש
העשרה ולמידה למתנדבי מועדוני הקשישים.
פרטים בפרסום המצורף למייל.

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

שיעור נשים :שבת פרשת בא
לידות * :לסטיב ומריל ג'ייקובס לרגל הולדת הנכדה,
בת לליאורה ויואב קטן
*ללארי וג'ודי פרידמן לרגל הולדת הנכד ,בן לרפי ונעמה
בת מצוה* :ליוסי ופנינית טאוב לרגל בת המצווה של
בתם אריאל
אירוסין* :לחנן וג'ודי בלנקנשטיין לרגל אירוסי בנם
עודד לאפרת סולובייצ'יק
*לדוד ופנינה וסטרייך לרגל אירוסי הנכד ,אמיתי ,בנם
של שבי וישראל רוזנברג ,לנעמה עבודי מירושלים
*לקרן וברוס זיון לרגל אירוסי בנם ארי לורד הרשקוביץ
ממודיעין
נישואין* :למאיר וסיגל עקנין לרגל נישואי הבן ,אבידן,
למוריאל אטיאס ממודיעין
*לארי ונעמי שפר לרגל נישואי הבן ,עמוס ,לעליזה
ברקוביץ
*לשלמה וחנה אברהם לרגל נישואי הבן ,נתן ,לסיגל כהן
*לאריק וג'ין לנקין לרגל נישואי הבן ,בנג'י
יש לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל:
vaad_bryna@012.net.il

בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
מרצה :מרים וייס
בשעה  13:15קריאת תהילים
השיעור בשעה 13:30
רישום לגני ילדים וכיתה א':
בימים אלו מתחיל הרישום לגני ילדים ולכתה א'
לשנה"ל תשע"ט.
מועדי הרישום :א' בשבט ( )17.1.18עד ()6.2.18
הרישום מתבצע באתר של המועצה במועדי
הרישום בלבד!
בתיבות הדואר חולקו חוברות עם הנחיות
מפורטות.
הורה שלא מצליח לרשום את ילדו באתר ,יוכל
לעשות זאת אצלי,
אך ורק לאחר תאום בנייד .054-4414428
שרה ברנר
רשמת גנים וכתה א'

תנחומים:
למלכה בן יששכר על מות אביה

שבת שלום וחודש טוב!!

