בס"ד

www.myhashmonaim.co.il
ערב שבת פר' משפטים ,כ"ד שבט ,תשע"ח
הדלקת נרות17:02 :

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

שרותי משרד הפנים בישוב:
השלוחה בחשמונאים מצמצמת את
פעילותה בשל פתיחת לשכת משרד
הפנים במודיעין עלית ,ועל כן תהיה
פתוחה בחשמונאים בתאריך 04.03
בלבד.

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

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

בוקר יולדות :הסדנא שנדחתה בגלל תנאי מזג
האוויר תתקיים ביום שלישי ,כ"ח שבט,13.2 ,
בשעה  9:30במועדון נוער ₪ 10 .למשתתפת.
תשתדלו להירשם דרכי מראש במשרד.
פרטים בקובץ המצורף.
פרויקט משלוחי מנות יישובי יוצא לדרך!
הטופס חולק לתיבות הדואר ומצורף למייל זה .בעלי
הוראת קבע מוזמנים לסרוק אותו ולשלוח אלי למייל.
נעלה את הטופס לאתר הישוב תחת "טפסים".
www.myhashmonaim.co.il

הצבור מוזמן לאירוע מיוחד לכבוד ר"ח אדר
הרצאה מפי הרבנית דר' פנינה נויברט
מופע סטנדאפ עם יאיר יעקובי
"אומר מעט ,מדבר הרבה"
 ₪ 40לאדם

מצורף פרסום

תנחומים:

בצער רב וביגון קודר אנו משתתפים
בצער המשפחה על מות

שמואל אהרוני
יישר כוח גדול לנוער חשמונאים
על הפקת מסיבת טו בשבט יישובי
מדהימה!
תודה לעילאי אסייג ,רכזת נוער ולאביטל שרון – רכזת
חב"ב
לנוער שהנעימו בנגינה ובמדרשים!
ללאה מדעי ויהודית חדד שארגנו כיבוד משובח!
ולטלי פז ושושי פישהיימר שהשתתפו בתכנון!
ניתן עדיין לרכוש שירונים יפהפיים שהנוער הכינו
במחיר ₪ 25

תושב הישוב
המשפחה יושבת שבעה ברחוב הארבל 24
ת.נ.צ.ב.ה.
ועד מקומי חשמונאים ומזכירות ישוב

ותיקים בקהילה :בני  55ומעלה

רישום לגני ילדים וכיתה א':

ממועדון מפגשים:

הודעה מהמועצה:

לרותי רון  -חברתנו

זמן ההרשמה הרשמי לגני ילדים וכיתות א'
הסתיים ב06/02/18
אנו נשאיר את האתר פתוח לרישום עד לתאריך
14/02/18
לאחר מכן ניתן יהיה להירשם לגני הילדים במשרדי
המועצה (למעט תושבים חדשים)
ולכיתות א' במזכירויות בתי הספר.

תודה גדולה על שנענית לבקשה של מיכל שטיינמץ
להחליף אותה בשעורי אנגלית במועדון מפגשים.
העברת את השעורים בחן ובידע.
ירבו כמוך בישראל.
ברוכה השבה מיכל ,מורתנו זה שנים רבות!
ציונה בשם התלמידות

הורה שלא מצליח לרשום את ילדו באתר ,יוכל
לעשות זאת אצלי,
אך ורק לאחר תאום בנייד .054-4414428
שרה ברנר
רשמת גנים וכתה א'

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

בר מצוה* :לאיתן ואלינור וסטרייך לרגל בר המצווה של
בנם אריאל ,נכדם של פנינה ודוד וסטרייך
*לאברהם ורונית פינצ'אק לרגל בר המצווה של בנם מתן
נישואין* :לבני ומרים יצחק לרגל נישואי בתם תמר
לחיימי אשכנזי
יש לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל:
vaad_bryna@012.net.il

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

שבת שלום!!

