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 הצות:   שבת פרשת שיעור נשים

 
 רמת מודיעים ע"ש גלנווד בביה"כ

 
  רב מאיר פרידמןמרצה: 

 
 קריאת תהילים 13:15בשעה 

 13:30השיעור בשעה 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 מרכזת הקהילה: בריינה הרטמן
 bryna@012.net.ilvaad_  4שלוחה  9761493

 
 מנות יישובי יוצא לדרך!פרויקט משלוחי 

הטופס חולק לתיבות הדואר ומצורף למייל זה. בעלי הוראת קבע 
 .עד יום שלישי הקרובנים לסרוק אותו ולשלוח אלי למייל מוזמ

 נעלה את הטופס לאתר הישוב תחת "טפסים".
www.myhashmonaim.co.il 

 
שישי,  –:  ביום רביעי, תענית אסתר ובימי חמישי חוגים

שושן פורים, לא יתקיימו חוגים. בחוג טניס יתקיימו  –פורים 
 שעורי השלמה כפי שסוכם מול ההורים.

 
 המשחקייה תהיה סגורה ביום חמישי, חג פורים. משחקייה:

 

 שוק פורים בשושן פורים!!
 

 ביום שישי, שושן פורים
 במגרש כדורסל של ביה"ס הממ"ד. 

 דוכני אוכל ומשחק! מתנפחים! בלוני צורות!!
 פרטים יגיעו בקרוב

 

 ,6.3ביום שלישי, י"ט אדר,  "אש בראש"ההצגה 

באולם יפה בגלנווד. פרטים בפרסום  20:00בשעה  
 המצורף.

 

 7.3המפגש הבא יתקיים ביום רביעי, כ' אדר, בוקר יולדות: 

במועדון נוער. המפגש בחסות מכבי שירותי  9:30-12:00בין 
איך עושים את זה  - בנושא "שינה בתינוקות"בריאות ויתעסק 

...  ניפוץ מיתוסים, טיפים מקצועיים ועוד, שלב שלב  
י יועצת שינה אילנית אגמ בהדרכת  

₪  10                 כולל ארוחת בוקר מפנקת!       

 
 תרשמו ביומן:

 
 : הקרנת הסרט10.4יום שלישי, כ"ה ניסן, 

 "פלוגת האלוקים"
 ושיחה עם יוצרת הסרט, אביטל רייכנר

 

 : המופע15.4יום ראשון, ר"ח אייר, 

 "הקרב של חיי"
 עם ניר רובין

 מוטי רוזיליומשלחן המזכיר: 
 5שלוחה  9761493

motty@012.net.il_vaad 
 

 שרותי משרד הפנים בישוב:
השלוחה בחשמונאים מצמצמת את פעילותה 
בשל פתיחת לשכת משרד הפנים במודיעין 

בחשמונאים עלית, ועל כן תהיה פתוחה 
 .בלבד 04.03בתאריך 

 
  גיזום גדר חייה:

למדרכות פולשות לעיתים הגדרות הגובלות 
לכיוון המדרכה, דבר שמפריע להולכי רגל 

ומאלצים אותם לרדת לכביש ובכך מסכנים 
אותם.  אני מאוד מבקש לגזום את הגדר 

 החייה לקו גבול המגרש.
 

   כלבים משוטטים:
עדיין מתקבלים תלונות על כלבים משוטטים 

שמפחידים ילדים והולכי רגל. בבקשה, לא 
מה גם  –לאפשר לכלבים להסתובב חופשי 

 שזה בניגוד לחוק!

 :תנחומים

 לאיירה גדעון על מות אמו
 /ב13איירה יושב שבעה בביתו ברח' הדגן 

 היום, יום חמישי, ומחר יום שישי עד שעות הצהריים

 
 לטלי טרביץ וחני סלה על מות אמן.

 בגבעתיים 6יושבות שבעה ברח' גוש עציון  טלי וחני

 

 לרותי ערגי על מות אביה
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 שבת שלום!!

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

 
*לנתן ונגה גמראן לרגל הולדת הבן, נכד  לידות:

לאלי ונין קסאן גמראן וולראמת -לשלמה ואביגיל כותב
 ושרה טאניס

לרן ופמלה מוריץ לרגל הולדת הנכדה, בת לנועה ואיתן *
 סטפלר

*לזרובבל וכוכבה שרעבי ולציון ומלכה טרבלסי לרגל 
 הולדת הנכדה, בת לענת ואופיר שרעבי

*לבצלאל וג'ודי נחמן לרגל הולדת הנכדה, בת למאירה 
 ויוסי שטיין

 

של  ליס לרגל בת המצווהלנעמי וביני מר*מצוה:  בת

 בתם אורלי
 לשמעון ונאוה גלבנד לרגל בת המצווה של בתם תמי*
  

ומישל יעקובסון לרגל נישואי בתם  לד"ר ג'ף*נישואין: 

 לומפ חלנאוה לש
 לאיל ושרון בן דוד לרגל נישואי בתם שני לדב לרנר*
 

 :לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל יש
vaad_bryna@012.net.il 

 

 
 

 יישר כח לליטל הילמן 
 ובנות חוג המחול!!

 

 ❤�👑�על הזכייה ב- *3 גביעים!!!

נות דתיותבל תארציבתחרות מחול   

"I believe" 

 מקום ראשון לנערות צעירות שלנו בכל התחרות
 מקום ראשון לנערות הצעירות שלנו בסגנון 

 ובגודל קבוצה
 ומקום ראשון לנערות הבוגרות שלנו בסגנון 

 ובגודל קבוצה
 

 ת שלי!*-ו-מ-י-ה-ד-*רקדניות מתחרות מ
 כמו תינוק,איך ריקוד נולד? 

 זה מתחיל מבפנים מתגלגל החוצה.. 
 -כך גם היצירות שלנו והיציאה שלנו לתחרות היום

 מבחינתי הבמה הזו נולדה בשבילנו, בשבילכן!
 בנות ערכיות, בנות דתיות אשר מלאות בכישורים,

 *שבמסגרת ההלכה שואפות להגיע להישגים!*
 

ביצעתן וסיפרתן את הסיפור של היצירה באופן כנה 
 ומדהים!

התמסרתן, ריגשתן, הייתן בתוך זה בגוף ובהבעות 
 הפנים..

*מה שחשוב לי זה שנהנתן מהדרך ולא רק  -אך בעיקר

 ��מהתוצאה! מהחוויה!!* 

הגביעים, התעודות והמדליות הם רק הבונוס.. )ולגמרי 

 ��ובגדול!(לכך ואתן ראויות מכובדים 

 על ההתגייסות וההשקעה  -תודה לכל אחת ואחת מכן

 ��המדהימה בחוויה הגדולה הזו..

 *גאה בכן ואוהבת אתכן כל כך!!!*
 

הילמן ליטל ❤אתכן ב כ ל צעד..   

 

 
 ותיקים בקהילה!    

 מועדון גיל הזהב 
בנות יופיעו  25.2, ,אדר' י ,יום ראשון ,בשבוע הבא

 כבוד פורים.ל,במועדון  'תה דיכ
 מסיבת פורים .  27.2 , תתקייםי"ב אדר ,יום שלישי

מופע לכבוד יהיה  משלוחי מנות . חלקוילגי גן ריקי י
שרה  עם  קודים ושיריםירואוהד חתוכה של פורים 
 פלדמן.

  !פורים שמח
  בקהילה: ותיקים
  .התחיל קורס שגרירי הסברה , ביום שלישי,השבוע

הבא, י"ב אדר, י"ט אדר, כ"ו המשכו ביום שלישי 
 .אדר. יום סיור בב' ניסן

ערוצים נוספים שלא ן מאד ופותח יקורס מעניה
 .נחשפנו להם

 
 ביום שני, פתיחת מועדון מספרי סיפורים

 .26.2י"א אדר,  
 פרטים בקובץ המצורף
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