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 ג"תשע ערב ראש השנה, נצבים פרשת, ערב שבת  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           

           

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

 19262.6-692: אשר כהן:  9.22-61:כונן השבוע :משלחן המזכירות

שי לחג:  ועד הישוב בשיתוף סניף בני עקיבא, מחלקים שי סמלי 
' השי יימצא בתיבות הדואר החל מיום ו. ג"תשע, לקראת ראש השנה

.הקרוב  

מהמועצה:  מלגות לסטודנטים:  מידע בתקצירית של המועצה  
:   שניתן לקרוא באתר של הישוב    www.rammod.net   

בפרוס עלינו השנה החדשה : לתושבי חשמונאים
, כם שתהיה שנה טובהיאני מאחל לכל משפחות

שנת , שנת שגשוג ופריחה, שמחהשנת אושר ו
שנה שבה יתגשמו כל משאלות , אחווה ורעות
!ליבכם לטובה  

מזכיר הישוב, מוטי רוזיליו  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  2שלוחה  - 9162.9. 

 

 אין חוגים בצום גדליה:  להזכירכם   : וגיםח
   

 כושר ובריאות לאבות וסביםחוג 
בגלל החגים המפגשים הבאים יתקיימו בשבועיים 

 66:.6הקרובים בימי חמישי במקום בימי שלישי בשעה 

 9ד ובמסלול ריצה"ס  הממ"במקלט של ביה

 : המעוניינים להצטרף יהיו בקשר עם אפרים קרן 

akorn@netvision.net.il   

 :שיעורי תופים
לשיעורים , בימי רביעי בערב יש עדיין כמה מקומות פנויים

 .מי שמעוניין יצור אתי קשר. פרטיים בני חצי שעה כל אחד

 .נתחיל שיעורים אחרי החגים ברגע שיש מספיק תלמידים

 www.rammod.net :כל המידע על חוגים מופיע באתר

 

 . ה לאחר החגים"יצא לאור בע עיתון היישוב

כבר עכשיו אנו מחכים שתכתבו כתבות מעניינות 
פעילויות , גני ילדים, וועד :הקשורות ליישוב

, שירים, וכן גם מחשבות, חוויות, שיעורים, מיוחדות
ת ורעיונות מקוריים ראיונו. סיפורים מהווי היישוב

 . יתקבלו בברכה
אפשר להתחיל ולשלוח גם   .בעבריתהעיתון ייצא 

חברי המערכת ישתדלו לפרסם . פרסומות ותמונות
 . את כל הכתבות המתאימות

 אפשר להעביר  את הכתבות 
 Vaad_bryna@012.net.il: לבריינה הרטמן

 ntkirsc@neto.net: לתמר קירשנבוים 

 judyfreedman@gmail.com: ליהודית פרידמן 
 devir_b@bezeqint.net: דביר ולאתי

 .אנו מצפים לחומרים המעניינים שלכם
 

 חנה שוסטר:  מרכזת הקליטה
chanaschuster@gmail.com 4054088-050 

 

 טיול משפחות לשילה בסוכות

 
מקום , לשילה הקדומה מ סוכות"בחוה חיבורים מציגה טיול משפחות חשמונאיםועדת 

המחיר הוא  . באוטובוסים 5429יציאה מהישוב בשעה   .4..0..2ח תשרי "יב, המשכן

נא  . פרטים בהמשךעוד .  למשפחה₪  420 מקסימום.  6לבן אדם מגיל ₪  20

המקום  . ניינים להירשםלהיות איתי בקשר בהקדם אם אתם מעוו לשריין את התאריך

מ סוכות מתקיים בתל שילה פסטיבל "בחוה . באוטובוסים מוגבל

אחד למשפחות דוברי עברית ואחד  . קבוצות 4הדרכת הטיול תהיה ב  . במינו ד מיוח

  .עם משפחות דוברי אנגלית

 
 

ul to Shilo on Sukkotamily TiyF 
 

Va'adat Chiburim presents a tiyul for families of Chashmonaim 
on Chol Hamoed Sukkot, 18 of Tishrei, October 4, 2012 to 
historical Shilo where the mishkan stood.  We will be leaving 
the yishuv at 9:45 AM on busses.  The cost is 40 shekels per 
person from age 6.  Maximum per family is 240 shekels.  More 
details are on the way.  Please save the date and reserve a 
spot by contacting me as soon as possible.  Space on the 
busses is limited.  During Chol Hamoed there is a unique 
festival in Shilo.  There will be 2 tours, 1 for Hebrew speaking 
families and 1 for English speaking families. 

 

 :מרכזי הנוער
+ מלוה מלכה מיוחד לקראת ראש השנה 

, 00:22בשעה , סליחות במוצאי שבת
 !!סתברחבה של בתי הכנ
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 :ברכותפינת ה
 :מזל טוב* מזל טוב * מזל טוב *  מזל טוב

 
 עינב עדן ניאזוב:  בת מצוה

 

 !נכדים!  כן ירבו
בת , למרדכי ואסתר ליפשיץ לרגל הולדת הנכדה *

 לרחל וליאור לוי
בת , ודי בלנקנשטיין על הולדת  הנכדה'לחנן וג*

 לערן ואילת
 

עד כל  vaad_bryna@012.net.il:  ניתן לשלוח ברכות ל
 יום רביעי

 

 :חיסוני כלבת
י וטרינר "חיסונים כלבת יבוצעו בחשמונאים  ע

 ,המועצה

 ר אפרים קרן"ד 

-61:66בין השעות   .269, תשרי' ד, ביום חמישי

69:66 

 שלר ושינתנו רק כנגד הצגת איהחיסון והרישיון י

או  באמצעות בנק הדואר ,למועצה תשלום האגרה

 (99691..-62: טל)בכרטיס אשראי 

 

, לישיבת נר תמיד לעומדים בראשה 4  בשבח אכסניה

  .ה ולכל הבאים בשעריה ילעובדיה לתלמידלמוריה 

שנה טובה שנת שגשוג ופריחה שנה של 
 בריאות והצלחה ,למודים פוריה

 כל חברי מועדון בית מפגשים 4 מאחלים 

 

 (ש גלנווד"ע)כ רמת מודיעים "מביה
 

 הצבור מוזמן  להרצאה מפי 

 אורי שחק
 

טייס פאנטום שנפל בשבי הסורי .( מיל)ל "סא
 הכיפוריםבמלחמת יום 
 

 2..9, תשרי' אור לח, ההרצאה תתקיים בום ראשון
 (9.:22ערבית בשעה ) 92:22בשעה 

 
, אורי מספר את סיפורו האישי והמרתק מרגע פרוץ המלחמה

, הנפילה בשבי, ההפתעה הגדולה בצהרי יום הכיפורים
תוך שמירה על זהותו , תקופת השביההישרדות ב ומלחמת

 .כאדם וכישראלי
מתוכם ארבעה , ים שהה אורי בשבי הסורישמונה חודש

אורי מתאר את תקופת . חודשים בבידוד מוחלט ובצינוק
פעולותיו היום , יחסיו עם שוביו הסורים, החקירות והעינויים

 .והדרכים בהם פעל כדי לשרוד תקופה קשה זו, יומיות בכלא
כאשר כל הקצינים , "יחד"בתקופה אותה מכנה אורי תקופת ה

ניהלו השבויים הישראליים את חייהם , באותו החדרהיו כלואים 
סיפורו של אורי מתמקד בחיי היום יום . באופן כמעט אוטונומי

בתיאור אירועים מיוחדים כמו ביקור אנשי הצלב , של השבויים
: כיצד חגגו השבויים את חגי ישראל, הקשר עם הבית, האדום

 .יום העצמאות ועוד, פסח
השיבה  ם על הרגע המרגש שלהסיפור אינו פוסח כמובן ג

 .הביתה ועל ההסתגלות לחיים שאחרי השבי
אותה מעביר אורי בצורה המרתקת את , מעבר לחוויה האישית

ניתן ללמוד מסיפורו על תעצומות הנפש אותן יכול  ,השומעים
ועל החשיבות הרבה של , הקשים ביותר אדם לגייס ברגעים

 .אים אלושמירה על צלם אנוש וזהות ישראלית גם בתנ
 

 יוגש כיבוד קל
 

 

 : כ הרימון"מביה
ממייסדי , ל"ז, ישראל איילבמסגרת שנת הזיכרון ל

כ הרימון מקיימים "המשפחה וביה, בית הכנסת שלנו
סדרה של מפגשים , במשך השנה לעילוי נשמתו

שהייתה קרובה ביותר ללבו  ,חודשיים בנושא החסידות
, במסגרת המפגשים. ישראל שהיה חסיד בנשמתו של

נכיר חצרות , נשמע הרצאות מפי טובי המרצים בתחום
 ,הניגונים: רים ונטעם מהווי החסידות"חסידים ואדמו
 . 'הטיש החסידי וכו, ההתוועדויות

 
כ בראשי חדשים או בסמוך "המפגשים יתקיימו בד

וילך ' ש פר"ה במוצ"המפגש השני יתקיים בע. להם
 .כ הרימון"באולם ביה, 92:22בשעה ( בת תשובהש)
  

 :הנושא

 "העמידו תלמידים הרבה"
על המגיד . מרעיון מהפכני לתכנית עבודה

 'ממעזריץ

 מפי מר אבי רט
 

 כל הצבור מוזמן,  כיבוד קל יוגש

 
 כתיבה וחתימה טובה. שנה טובה ומבורכת

 

mailto:vaad_bryna@012.net.il

