בס"ד

www.myhashmonaim.co.il
ערב שבת פר' יתרו ,י"ז שבט ,תשע"ח
הדלקת נרות16:55 :

משלחן המזכיר :מוטי רוזיליו
 9761493שלוחה vaad_motty@012.net.il 5

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

על קשב וריכוז 2 :תכניות שאסור לפספס!

הבהרה:

 הרצאה של חן מילר :להורים ומחנכים!

פורסמה הודעה מטעם המשטרה/מג"ב
על כך שבדירה בחשמונאים נמצאה כמות
גדולה של שתילי מריחואנה ונעצרו 3
חשודים.
אני מבקש להבהיר שדירה זו נמצאת בגני
מודיעין ולא בחשמונאים.
כמו כן פניתי למשטרה שתוציא הודעת
תיקון.
התרמת דם:
תתקיים ביום ראשון הקרוב ,כ' שבט5.2 ,
בין השעות 18:00-21:30
באולם יפה של ביה"כ רמת מודיעים (גלנווד)
יש להצטייד בתעודת זהות

מת"ן חשמונאים * ועדת תרבות
חשמונאים * ביה"כ הרימון
ביום שלישי ,כ"ח שבט 13.2 ,בשעה 20:15

הצבור מוזמן לאירוע מיוחד לכבוד ר"ח אדר
הרצאה מפי הרבנית דר' פנינה נויברט
הנושא יפורסם

מופע סטנדאפ עם יאיר יעקובי
"אומר מעט ,מדבר הרבה"
יאיר יעקובי ,רבע אנדרדוס וחצי הונגרי ,יוצא
במופע סטנדאפ חדש על זוגיות ,ילדים ,איסורי
דרבנן ורשימות שנגמרות בלי פאנצ' .המופע
מכיל לפתית ונחשב לכספי מעשר.
פרסום נוסף בהמשך
 ₪ 40לאדם

ההרצאה ,בשיתוף ביה"ס הממ"ד ,תתקיים ביום שלישי
הקרוב ,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 .פרטים בפרסום המצורף
 ובהמשך...ההצגה "אש בראש"
של תיאטרון אורנה פורת
פרטים בפרסום המצורף

"מסע קסום בצליל ובסיפור" מופע להורים
וילדים נדחה ליום רביעי הקרוב ,כ"ב שבט7.2 ,
בשעה  16:30במועדון נוער .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 בשעה 20:00
בהובלת נוער חשמונאים!
שירה בצבור בליווי חברת "שרים בגינה",
יוגש כיבוד קל .פרטים בתיבות דואר ובלוחות
מודעות ובפרסום המצורף לדף מידע.

כולם באים!!!!

ותיקים בקהילה :בני  55ומעלה

שיעור נשים :שבת פרשת יתרו

מועדון גיל הזהב:

בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

ביום ראשון חגגנו את מסיבת טו בשבט עם ילדי גן הרימון
גני מודיעין.
המסיבה הייתה מדהימה! הילדים עם חברות המועדון
שרו ,רקדו וערכו את סדר טו בשבט.
על כך תודה לגננות אפרת ושרה ולילדי והורי הגן.
למוריה אליאסי על הארגון
לרחל אשואל על תאום האירוע מול הגן ועל ארגון ועצוב
המודעה.
תודה למתנדבות :יונה כתריאל ,מזל אהרוני ואתי ניסים
על העזרה.
תודה ליהודית על הדאגה לכל פרט באירוע!
לאה מדעי

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

לידות* :לחיים וברכה ברמן לרגל הולדת הנכדה ,בת
ליוסי ומירי
*לאברהם ואילנה עבודי לרגל הולדת הבת
*לאלדד ואתי דודקביץ לרגל הולדת הנכד ,בן להילה
ואריה פייגין

מרצה :חזקיהו חנימוב
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'

בר מצוה* :לרן ופאם מוריץ לרגל בר המצווה של בנם
אריה נחשון
יש לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל:
vaad_bryna@012.net.il

תנחומים:

ליצחק פישר על מות אחיו
יצחק יושב שבעה בארה"ב
ניתן לצור אתו קשר בוואטסאפ054-8040429:
או למספר בארה"ב1-443-982-9019 :

שבת קו לחיים:
שלום ישוב חשמונאים יקר ❤!
אנו צוות נחשון מורשה ואורות מארגנים שבת
לעמותת קו לחיים (עמותה לילדים עם
צרכים מיוחדים) בשבת פרשת משפטים כ"ה שבט
()9-10.2
אנו מחפשים משפחות
שיוכלו לארח חניך+חונך למשך השבת .

לשפרה וקסמן על מות אמה
הלוויה תתקיים בבית העלמין ארץ החיים בבית שמש
מחר ,יום שישי ,י"ז שבט ,בשעה 10:00
שפרה תשב שבעה בביתה ברחוב התאנה ,22
מחר יום שישי  ,בין השעות  .13:00-16:00מנחה בשעה
 .16:00היא תשב במוצ"ש עד השעה .21:00
לאחר מכן היא נוסעת לארה"ב לסיים שם את השבעה.

האירוח כולל רק ארוחת בוקר שבת ולינה .
עזרו לנו להוציא את השבת לפועל !
לפרטים נוספים והרשמה :
רחל אקמן058-6900393 -
אנאל אזנקוט054-7997175-
תודה!!!

שבת שלום!!

