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 ג"תשע תשרי ו "כ, בראשית פרשת, ערב שבת  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

    

    

    

           

           

           

           

           

      

   

 
 
 

 

 

: אשר כהן:  41-02042:כונן השבוע :משלחן המזכירות

250-8889088 

בין  41.42, ח  תשרי"כ, ביום  ראשון:   יםהפסקת מ

אנו . לרגל עבודות שוטפות 41:22-9:22השעות 

 .מתנצלים על אי הנוחות שתגרם לכם

על הכנת עוד ספר טלפון  לדב וברברה גילאורתודה 

 !בחלוקה שעזר תודה לכל מי. יישובי וארגון חלוקתו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 0vaad_bryna@012.net.il  1שלוחה  - 9944199 

   

 11.22, ןוחשו' ו, יום שני  :כיםתרשמו את התארי

 בספריה עם יפעת סגל שעת סיפור

 

של  "הסוד של צופית"ההצגה   11.22, וןוחש' ט, יום חמישי

 .פרטים בהמשך. אטרון גלעד במועדון נוערית

 

 :תכניות לחוסן משפחתי בחורף הקרוב

בחורף הקרוב מתוכננים כמה תכניות שקשורות :  לידיעתכם

היא התכנית " הסוד של צופית"גה ההצ. לחוסן משפחתי

זאת הצגה על למה לפעמים לא כדאי לשמור על . הראשונה

 ...סוד

למתבגרים עם מנחה מקצועי  מתוכננת להתחיל  קבוצת הורים

 .פרטים והרשמה בהמשך. מחודש נובמבר

הצגות והרצאות בנושאים , סדנאות להורים צעירים

 .פרטים  בהמשך. עכשויים מתוכננים

 

נשים שמעוניינות לנסוע לחמי יואב ביום :  בחמי יוא

בשעות הערב מוזמנות לפנות אלי או ליהודית , 02.22, שלישי

לאדם פלוס עלות ההסעה ₪  11:  מחיר כניסה לקבוצה. חדד

 .לאדם₪  12שתעלה 

 

' ב, ביום חמישי הבא"  על האש:  "לזוגות צעירים

מתחת )ברחבה של סניף בני עקיבא , 48.42, חשוון

הרשמה . למשתתף₪   05מחיר השתתפות (. עדון נוערלמו

:  ופרטים אצל רינה אייזנברג

renaeisenberg@gmail.com  מי שיכול להביא

 .מתבקש להודיע לרינה" מנגל"

 

 

 

 :מועדון מפגשים
 

ה "בית מפגשים מודיע כי הלימודים יתחילו אי  
במתכונת של , 51.51, שריט ת"כ, ביום שני הקרוב

במועדון הנוער תחילת הלימודים .שנה שעברה 
נא להגיע . 0151עם הרב בוכניק שמעון בשעה 

 .בזמן
הלימודים באנגלית יתקיימו גם במתכונת 

כמו בשנה שעברה ביום רביעי בשעה  הרגילה
 . עם ברברה גילאור 0111

עוד שעור אנגלית עם  50111ביום רביעי בשעה 
מיץ ואחריו שעור עם הרב מאיר פרידמן מיכל שטינ

 .הלימודים ביום זה בספריה  50111בשעה 

 ציונה שרוני, בברכת שנת לימודים מהנה ומועילה 

 
 

                                                                     
 :שעור נשים בשבת

 בראשית:  פרשת השבוע 

 פנינה בראון : מרצה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה     40:92:  בשעה

 י הנשים לפני השיעור"קריאת תהילים תיערך ע
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. בחשמונאים 71.71, חשון' א, הפתיחה ביום רביעי. מזכירים לכם שההרשמה לתכנית הקתדרה בעיצומה
 il.comvatikimbakehila@gma:  פרטים במייל העמותה

 .או אצל בריינה במזכירות אחרי החג  150-1216007: או בטלפון
 

 : מועדון גיל הזהב
ביום זה נערוך מסיבת ראש חודש עם . 2:11בשעה  76.71, ח חשון"ר, הקרוב יום שלישינמשיך את הפעילות ב

 .שרה פלדמן
התעמלות עם  –בתכנית שהייתה נמשיך ! עוד יום של פעילות שבועית בימי חמישיאנחנו פותחים !! תכםעלידי

  ! מוסיקה עם שרה פלדמן ועוד, אומנות עם רויטל פולק , ארוחה קלה, שעורים, רחל אבינעם
 :תרשמו לפניכם את התאריכים הבאים

ר רחל "תתקיים במסגרת מועדון גיל הזהב הרצאה מפי ד 71:01בשעה , 00.71, מרחשוון' ז, ביום שלישי
 .מוזמנים ותיקים וכל מי שמעוניין". זיכרון ושכחה"ח מכבי בנושא "שכטמן מקופ

אטרון ירושלים לבוקר של צפייה בהצגה יאנחנו מעוניינים לצאת לת, 70.77, ח חשון"כ, ביום שלישי  
כיבוד קל והסעה יהיה בסביבות , המחיר להצגה  .ולאחריו תתקיים שיחה עם אחד מניצולי הספינה" אקסודוס"

 2167620:  או אצל בריינה במשרד  150-0061211:  רשמו כבר אצל לאה מדעי המעוניינים יי. ₪   61-11
 

 .המעוניינים יפנו ללאה. אנחנו זקוקים לעוד מתנדבים לעזרה לגיל הזהב

 : מועדת ספורט
 !מרוץ חשמונאים הראשון 

 41.41, ג "תשע, טבת' א, יום שישי בבוקר
כחלק ממטרתה של ועדת ספורט לעודד כושר גופני 

מ למבוגרים ונוער "ק 5ץ של מתוכנן מרו, בישוב
 .בחנוכה הקרוב( גברים ונשים בנפרד)
 

תושבי חשמונאים מוזמנים לעזור בתכנון ובניהול 
 .פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.  האירוע 

 
אם אתם מעוניינים לתרום מזמנכם לתכנון האירוע או 

על האירוע המרגש "( ספונסור"להיות )לתת חסות 
 :נא להיות בקשר עם אחד מחברי ועדת המרוץ, הזה

 
 רכזת קהילה: בריינה הרטמן

 ר ועדת ספורט"יו: אפרים קרן
 בנימין אקמן, סטוארט כץ, אריאל בלאכר, אמיכאל מילו

 

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

 

. 

   הרצאה באנגלית

 באנגליתת הקהל להרצאה ועד מקומי חשמונאים מזמינה א

תשרי  ט"כלשתתקיים באור להורי נוער דובר אנגלית 

 12:22כ הרימון בשעה "בביה. 21.22.21

Workshop for Parents of Anglo Teens 

Va’ad Mekomi Chashmonaim invites 
in English:parents of teens to a workshop  

“The Unique Challenges of Raising Teens in 
an Anglo Home in Israel” 
At the ulam of Beit Knesset HaRimon 
Or L’Tishrei 29, Sunday, October 14th at 
8:00 PM 
Presented by Yael Solomon, Psychological 
Consultant 
In this workshop we will explore the pros of 
helping teens integrate more easily into 
Israeli society and what parents can do to 
help their kids along in this regard. 
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* מזל טוב * מזל טוב *  מזל טוב  :ברכותפינת ה

 :אירוסין
ליהודה ותמרה לאופר לרגל אירוסי בתם טליה לחזקי *

 קופל
לאליעזר ונטי פלדמן לרגל אירוסי בתם פארה למתן *

 גורדון
 :לידות

בנם של , לרגל הולדת הנכד, שמואל ורונית בונומו*
 .אמיר ומיכל גנח

בתם של שאול , לרגל הולדת הנכדה, יצחק ויעל חנימוב*
 .ושרה בובליל

לרגל הולדת בנם סעדיה , אלוורס-ונג'בנימין ושירה צ*
 .צדוק

, ה'סמדג-סהרוליוסף וקרן , שבע סהר-אברהם ובת*
 .אל-הבת בת/לרגל הולדת הנכדה

בנם של , ל הולדת הנכדלרג, מן'שמעון וזהבה תורג*
 אריאל ואודליה פינקלר

ולשלוש משפחות שנולדו להם נכדות באותו יום באותו 
 !:ח"ביה

בת לשלומית ויצחק  ,פריז לרגל הולדת הנכדה' למש* 
 פינק

תומר בת למיכל ו, ורקר לרגל הולדת הנכדה' למש*
 רינשמיט

בת , הדס קרייטנברג לרגל הולדת הנכדה' ולמש*
 ר מוסקוביץאורית ואליעזל
 

המצוה -לרגל בר, הרב שמעון וחיה בוחניק*: בר מצוה
 .של בנם בנימין

לפיליס ויוסי הכט לרגל בת המצוה של בתם : *בת מצוה
 תמימה

 
 

 עד כל יום רביעי 1vaad_bryna@012.net.il  ניתן לשלוח ברכות ל

 

 :תנחומים
 למרדכי ציק על מות אביו*

 
לשלמה נאמן ושושי זדה על . לשרה נאמן על מות בעלה*

 מות אביהם
 

 "!להבה"יישר כוח לשבט 
 שקבלתי במייל( מאנגלית)להלן תרגום מכתב 

 1(בריינה)
 

 ,שלום וברכה
 

אנו כותבים אליכם כדי להביע מכל הלב 
יישר כוח גדול והערכה גדולה , תודה רבה

שהגיעו , בנים ובנות, לכל הנוער הנפלא
כדי ( בשמחת תורה)כ שלנו בסביון "לביה

 .להעצים את שמחת החג אצלנו
הנוער . האמת היא שהם עשו יותר מזה

שלכם הגדילו את שמחת החג דרך השירה 
שלהם לאורך כל  המדהימיםוהריקודים 

בתפילות בערב  –השהייה שלהם אצלנו 
הם עודדו  .ובבוקר ובהקפות השניות שלנו

כולם לרקוד והצליחו להקים מכיסאם את 
. נשים וילדים כדי לרקוד ולשיר איתם, גברים

לא הפסקנו להתפעל מהרוח וההתלהבות 
היה . כךשלהם ומהנכונות שלהם לעשות 

 !ברור לנו שגם הם מאוד נהינו
אמרו שמזמן לא מספר גדול של אנשים 

ל והכ. כזהשחווינו חג שמחת תורה יפה 
לא נחשוב , ה"בע !הודות להשתתפות שלהם

אפילו פעמיים על ההזדמנות לארח אותם 
 !שוב אצלנו בעתיד

 
סניף , תודה רבה לחברי בני עקיבא

 !!חשמונאים
 

 ,מקרב לב
 דבי ושבתאי בהר
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