בס"ד

www.myhashmonaim.co.il
ערב שבת פר' בשלח (שבת שירה) ,י' שבט ,תשע"ח
הדלקת נרות16:49 :

משלחן המזכיר :מוטי רוזיליו
 9761493שלוחה vaad_motty@012.net.il 5
משרד הפנים :להלן זמני השירות בתקופה הקרובה:
בחשמונאים בימי א' בין השעות .16:00-17:30
תאריך הבא.28.01.2018 :
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

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

לידות * :לשמעון וחני חכים לרגל הולדת הנכד ,בן
לרננה ואבי בוקשפן
*לאיציק ושושי שטיינברג לרגל הולדת הנכד ,בן לעדי
ואמיר גרסטנר
*לניסים ועליזה תפילין לרגל הולדת הנכד
אירוסין * :לנורמן ופרני אבל לרגל אירוסי בנם דוד
לנטע חובב מפסגת זאב
*לדוד וורד קליין לרגל אירוסי בנם אוריאל לטלי פוקס
מהר נוף
*למוטי וצביה רוזיליו ולדורית ואורן שולץ לרגל אירוסי
יהונתן לנעה
יש לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל:

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

על קשב וריכוז 2 :תכניות שאסור לפספס!
 הרצאה של חן מילר :להורים ומחנכים!
ההרצאה ,בשיתוף ביה"ס הממ"ד ,תתקיים ביום שלישי,
כ"א שבט 6.2 ,בשעה  20:00באולם יפה של ביה"כ רמת
מודיעים (גלנווד)
חן מילר הפכה מתלמידת החינוך המיוחד למחנכת
שפתחה תפיסת חינוך.
 ובהמשך...ההצגה "אש בראש"
של תיאטרון אורנה פורת
דרמה אישית חברתית על המאבק העיקש של נערה
לתעל את עצמה למקומות חיוביים בדרך להישגים
ולדרך החדשה.
ביום שלישי ,י"ט אדר ,6.3 ,בשעה 20:30
 ₪ 20למבוגרים ₪ 10 /לנוער

"מסע קסום בצליל ובסיפור" מופע להורים
וילדים נדחה ליום רביעי ,כ"ב שבט 7.2 ,בשעה
 17:00במועדון נוער .לצערנו השחקן היה חולה
השבוע .פרטים בפרסום המצורף
בוקר יולדות :הסדנא שנדחתה בגלל תנאי מזג
האוויר תתקיים ביום שלישי ,כ"ח שבט,13.2 ,
בשעה  9:30במועדון נוער .אשלח תזכורות.
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 בתיבות דואר ובלוחות מודעות ובפרסום
המצורף לדף מידע.

vaad_bryna@012.net.il

חוג פלדנקרייז לגברים עם מירה דולב:
אם יש גברים שמעוניינים בחוג כזה בין השעות 11:00-
( 12:00אחרי הנשים) בימי חמישי נא להודיע לי.

ותיקים בקהילה :בני  55ומעלה
השבוע התקיימה אצלנו סדנה למנהלות למתנדבי מועדוני
גיל הזהב בבנימין ,בנושא "פרגון פורץ דרך" .הסדנה
הייתה מעניינת מאד ונתנה כלים פרקטיים לפרגון .
תודה למיכל לוי ,רכזת המתנדבים במועצה ,ולכל הבנות
שהביאו כיבוד .

שיעור נשים :שבת פרשת בשלח
בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
מרצה :נעמה שטסמן
בשעה  13:15קריאת תהילים
השיעור בשעה 13:30

במועדון גיל הזהב התקיימה השבוע סדנה בנושא
"שמנים אטרים" עם נעמה חוברה ממעלה לבונה .הבנות
גילו התלהבות ומאוד נהנו.

רישום לגני ילדים וכיתה א':

ביום ראשון י"ב שבט  , 28.1נערוך מסיבת ט"ו בשבט עם
ילדי גן הרימון ממ"ד  -גני מודיעין

בימים אלו מתחיל הרישום לגני ילדים ולכתה א'
לשנה"ל תשע"ט.

מועדון מפגשים

תודה ענקית לחברי מועדון מפגשים שנרתמים לכל
מסימה .ליעקב ושרה גוטליב על ארגון
נופשון באילת .כבר מחכים לנופשון הבא.

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.

תודה לניסים תפילין על השיעור שהעברת במקום
עודד  .היה מושקע ,מהנה ומעניין .
החברים נהנו מאוד ורוצים שוב.

הורה שלא מצליח לרשום את ילדו באתר ,יוכל
לעשות זאת אצלי,
אך ורק לאחר תאום בנייד .054-4414428

תודה ענקית לאילנה שבח על השיעור המקורי .עוררת
את כולנו לחשיבה .המשיכי לחשוב.
תודה לכולכם אתם קבוצה שאין דומה לה!
ציונה בשם כל החברים

תנחומים:

שרה ברנר
רשמת גנים וכתה א'

נטיעות בחשמונאים!
ביום שני הקרוב ,י"ב שבט28.1 ,
תתקיים מצות נטיעת עצים בישוב!
ב"גבעה" בין בית הכנסת גלנוולד לדואר

לדוד וקסמן על מות אביו

בשעה  10:30לערך

לדוד אביטל ,מנהל ביה"ס הממ"ד
על מות אביו

הצבור מוזמן
איציק שטינברג  .מוטי רוזוליו  .ועדת תרבות

שבת שלום!!

הודעה מהדואר:
ביום א' הקרוב ,י"ב שבט,28.1 ,
לא תהיה קבלת קהל בדואר בין השעות
18:00-20:00
תמר קירשנבוים

