בס"ד

www.myhashmonaim.co.il
ערב שבת פרשת ויקרא ,ערב ר"ח ניסן ,תשע"ח
הדלקת נרות17:29 :

משלחן המזכיר :מוטי רוזיליו
 9761493שלוחה 5
vaad_motty@012.net.il
הגעלת כלים :אי"ה מבצע הגעלת כלים
יתקיים ביום שלישי ,י"א ניסן 27.3.18 ,בין
השעות  9:00-16:00ברחבת המזכירות.
לבקשת הרב דבש הנכם מתבקשים להגיע עם
כלים שלא בושל בהם ב 24-שעות האחרונות
ונקיים מכל לכלוך.
דוכנים ליום העצמאות :ע"פ הנחיות מחלקת
רישוי עסקים במועצת מטה בנימין לא תאפשר
מכירת אוכל ביתי בדוכנים בערב יום
העצמאות .המחלקה תפעיל פקחים בליווי
משטרת ישראל שיקנסו את מי שעובר על
הוראה זו וכן יסגרו לו את הדוכן.
גם מכירת ספריי חוטים וקצף אסורים בהחלט.
מי שמעוניין להעמיד דוכן בערב יום העצמאות
מוזמן לצור קשר עם בריינה במשרד .כל פנייה
תישקל לגופו של עניין .עלות העמדת דוכן:
 ₪ 250שישולם במזכירות הישוב .תתבקשו
גם לחתום על טופס בזמן התשלום.
שי למתגייסים ושרות לאומי:
אנחנו מזכירים לכם שניתן לגשת למזכירות
הישוב כדי לקבל שי עבור המתגייסים /יוצאים
לשירות לאומי .נא להצטייד בצילום של תעודת
חוגר /שרות.

שיעור נשים :שבת פרשת ויקרא
בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
מרצה :הרב איתן הנה
בשעה  13:15קריאת תהילים
השיעור בשעה 13:30

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

טקס יום השואה :כבכל שנה נדליק  6משואות בטקס .מי
שמעוניין להדליק משואה השנה לזכרם של קרובי משפחה
שנספו מוזמן לצור קשר אתי.

תרשמו ביומן:
יום שלישי ,כ"ה ניסן :10.4 ,הקרנת הסרט

"פלוגת האלוקים"
ושיחה עם יוצרת הסרט ,אביטל רייכנר

יום ראשון ,ר"ח אייר :15.4 ,המופע

"הקרב של חיי"
עם ניר רובין

יום ראשון ,ז' אייר22.4 ,
תכנית "הורות לנצח"  2הרצאות בנושא .פרסום נשלח
במייל וברשימות התפוצה של נשות חשמונאים
תאריכי אירועים:
יש לכם אירוע פרטית מתוכנן לחדשים הקרובים? ניתן
לשלוח את התאריך לנתן מנורnatanmanor@gmail.com :
והוא יוסיף את התאריך ללוח אירועים באתר של הישוב
(בלי שם) www.myhashmonaim.co.il
כך גם תוכלו לבדוק אם מתוכנן אירוע בתאריך שאתם
רוצים.

 SMSיישובי:
ביום שני ,12.3 ,נשלחו הודעות בעברית ובאנגלית
כתזכורת על התרגיל של פיקוד העורף ביום שלישי.
אם לא קבלתם את ההודעה מטלפון 9761493 :אתם
כנראה לא רשומים במערכת או שהמספר חסום.
רק אם אתם בטוחים שלא קבלתם את ההודעה ניתן לשלוח
לי את המספר שלכם ,כולל שם וכתובת ,במייל (רק תושבי
רמת מודיעים בבקשה).

תנחומים:
משחקייה:

לדינה שוורץ על מות אביה
דינה יושבת שבעה בנוה צוף אצל מש' בורו עד מוצ"ש
היא תשב בביתה ברח' התירוש  45ביום ראשון18.3 ,
בין השעות 9:00-22:00

ביום שלישי ,20.3 ,המשחקייה תהיה סגורה

ותיקים בקהילה
השבוע סיימנו  4מפגשים בנושא שגרירי הסברה .
הקורס היה מעניין ומרתק.
בקורס נחשפנו להרבה נושאים ,תכנים וסרטים מתחום
ההסברה.
כמו כן נפגשנו עם מרצים מובילים בתחום .
בסיום הקורס נצא לסיור עומק באזור בנימין.
תודה לכל השותפים בתכנון הקורס.
גיל הזהב:
מועדון גיל הזהב יצא לחופשת פסח מה 25.3יחזור
לפעילות ביום שלישי כ"ה ניסן 10.4
בהזדמנות זו מאחלת לכל חברות וצוות המועדון .

פסח כשר ושמח!
לאה מדעי

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

לידות* :לעידית וליאור מדלעי לרגל הולדת הבת ,נכדה
ליעקב ואנהלי ברנשטיין
*לחיים וריקי דה יונג לרגל הולדת הנכד ,בן ליעל וניצן ברגר
אירוסין* :ליצחק ואורנה פוגל לרגל אירוסי בתם טלי
לאליה פרץ מירושלים
*למיקי ולואיז אדלר לרגל אירוסי הבן אמיתי ליודית שורבה
מפסגות
נישואין* :לסת' ולורי גרסון לרגל נישואי בנם דב לשיראל
גולד מפתח תקוה
*לאלון וחיה בן דוד ולאריאל בלכר לרגל נישואי יוני וכרמי
*לשרה ודוד שטייניץ לרגל נישואי הנכדה ,לינוי גלים לנריה
בנון ,שניהם מנוה צוף

מועדון מפגשים:
הטיול לצפון השרון
תודה גדולה וענקית ליעקב על הטיול הנפלא שהתקיים
השבוע ועל ההשקעה הרבה.
במרחק נגיעה מתגלים דברים נפלאים מעבר לדמיון.

גיוס* :דרך צלחה לדני רוטר ,אבי אוסטרוף ושמואל
יעיש!

תודה רבה לנסים שנרתם לכול בקשה ,
תודה לנשים היקרות  :שרה ועליזה המאפשרות
לבעלים לבצע כל משימה שלוקחים על עצמם -ורק
בשמחות!

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

*טיול בפסח יתקיים ,אי"ה ,ביום שני חול המועד
 .2/4/2018נשארו מספר מקומות מצומצם.
מי שמעונין נא להירשם ולשלם בהקדם.
פרטים בקובץ המצורף.
בברכת חג שמח וכשר
בשם המארגנים
רישום אצל ציונה

שבת שלום וחודש טוב!!

