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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.
שאריות חמץ ופינוי זבל :ניתן לזרוק
לפחים הגדולים של בתי הכנסת ,ב"ס הממ"ד
וישיבת נר תמיד .פחים אילו יפונו ביום שישי
אחרי השעה .11:00
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.

למידע על זמני מכירת חמץ ודרשת הרב
ראו את הקבצים הנלווים לדף מידע
או באתר:
www.myhashmonaim.co.il

ערב שבת פרשת צו ,שבת הגדול ,ז' ניסן ,תשע"ח
הדלקת נרות18:34 :

מרכזת הקהילה :בריינה הרטמן
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חוגים בחופשת פסח :לא מתקיימים בשבוע הבא אלא
אם סוכם אחרת עם המדריך/כה.
בהתעמלות קרקע יתקיים שעור השלמה לילדות גילאי גן
ביום שלישי ,27.3 ,בשעה הרגילה שלהן.
טקס יום השואה :כבכל שנה נדליק  6משואות בטקס .מי
שמעוניין להדליק משואה השנה לזכרם של קרובי משפחה
שנספו מוזמן לצור קשר אתי.
חיילים ביום העצמאות :לכבוד טקס העלאת הדגל ויום
הולדת  70למדינה אנחנו מזמינים את כל חיילי הישוב
שיהיו בבית בערב יום העצמאות להגיע לטקס במדי א' כדי
להשתתף "במסדר" בטקס העלאת הדגל.

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
ניתן להתחיל להירשם
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 על ידי לחיצה על התאריך בלוח שנה שמופיע בדף
הראשי של האתר.

תנחומים:
לזואי קאהן על מות אחותה

שיעור נשים :שבת פרשת צו
בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

לסוזי קופלאן על מות אמה ,הגברת
רנה אסטריי ,שהייתה תושבת הישוב
למשפחת הורנשטיין על מות הסבתא ,הגברת
רוזה הורנשטיין ,שהייתה תושבת הישוב וחברה
במועדון גיל הזהב

מרצה :הרב איתן הנה
בשעה  14:45קריאת תהילים
השיעור בשעה 15:00

ותיקים בקהילה

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

גיל הזהב:

לידות* :לדב וברברה גרין לרגל הולדת הנכד ,בן לפנינה
ומאור זלינגר
*לשייקה וחיה מרילוס לרגל הולדת הנכדות התאומות
לאורית ואריאל אברהמי
*לאליעזר וג'ודי פרידמן לרגל הולדת הנכד ,בן לעוזי ורחלי
*ליורם ואריאלה סבאן לרגל הולדת הנכד ,בן למוריה ושי
קהלני

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
ממועדון מפגשים:
*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

השתלמות על שמוש בדפריבולטור:
השתלמות קצרה תתקיים באולם ישראל של
ביה"כ הרימון במוצ"ש הקרוב.
פרטים בקובץ המצורף

בר מצוה* :לאבי וניצנה לייטנר לרגל בר המצווה של בנם
בר
בת מצוה* :לורד ודוד קליין לרגל בת המצווה של בתם
תמימה
*לדידי ונטע בראל לרגל בת המצווה של בתם שירה
אירוסין* :לדוד ושפרה וקסמן לרגל אירוסי הבן אריה
ללאה ג'בלון מאפרת
*לינקי ועדינה אלפנט לרגל אירוסי הבן מייקי להדר סורסקי
מטירת צבי
*לדוד ושירה גילאור ,לסבים אליהו ופרידה שץ ודב וברברה
גילאור לרגל אירוסי שירה ליהודה גוטסמן מכוכב יעקב.
נישואין* :ליקי ואסנת הימלפרב ולסבתא שרון הימלפרב
לרגל נישואי מוריה לדור שמואל טשרניחובסקי

מתגייסים!! דרך צלחה
לאיתמר אפשטיין ,דני גולדרייך ,משה חריש ,שירז
קייזר ,עזרא סנוקל ,יוני גלבנד ,יונה שלדן ,יונה וואלס ,דוד
לוריא ,ידידיה פינק ,יצחק טייכר ואיתיאל דודקביץ!

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

שבת שלום!!

