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 ג"תשעחשוון ' ג, נח פרשת, ערב שבת  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

    

    

           

           

           

           

           

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: בני יצחק:  /12-1202 :כונן השבוע :משלחן המזכירות

/51-051225/ 

לחיסוני כלבת במזכירות חשמונאים ביום המועד הבא 
  .ה"בע ,0:11.עד  0:11.משעה  ,51.5....2  'ב
 

ה כלים ועל פי החלטת ועד הישוב המקו: מקווה כלים

  .השקיעהשעות יהיה פתוח במשך היום אך נעול מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 0vaad_bryna@012.net.il  2שלוחה  - 5202259 

 
 !השבוע

 ההצגה  1..52, וןוחש' ט, יום חמישי

 "הסוד של צופית"

 
 אטרון גלעד במועדון נוער ישל ת

 !נא להגיע בזמן. 0:61.בשעה  
 

התכנית הלאומית ובחסות  ההצגה בחינם
מגילאי ההצגה מיועדת לילדים . לנוער בסיכון

ליווי הורה אחד מומלץ כדי . והוריהם 6-9
וחח עם הילדים על המשמעות של שתוכלו לש

 .ההצגה לאחר מכן
ההצגה מספרת על צפור קטנה ומאושרת 

היא מגלה . שחוזרת יום אחד מהיער עם סוד
כמה קשה ולא טוב לשמור סודות ועד כמה 

ההצגה .  חשוב לשתף את הקרובים אליך
נעשית ברגישות ובמקצועיות הנדרשת לנושא 

 .רגיש זה
 .הההצגה חובה לכל ילד והור 

 !!אין להביא אחים קטנים להצגה הזאת: הורים יקרים

 

 ...אימהות ותיקות וכאלה בדרך !בישוב נילי

 ,"מעגלי חיים"אנו חוזרים ומחדשים השנה את פרויקט 

להקשיב , לדבר מהבטן – "בריאה" –בחלקו הראשון 

 .מפגשים חווייתיים להורה ולרך שנולד - מהלב
 

ל ואשלח את תשלחו לי מיי. פרטים אצל בריינה
 .הקובץ של  התכנית

 

בימים אלו ועדת תרבות :  תכניות לחנוכה

מתכננת צעדה לקברות המכבים ביום הראשון של 
 .פרטים בהמשך .בשעות הצהריים, 92.5, החג

 

בגלל בעיות טכניות  -מרוץ חשמונאים

המרוץ לא  הכרוכות בסגירת כבישים בישוב
 .יתקיים

 
 

 3-4לגילאי שעת סיפור בספרייה 

 יפעת סגלעם  "הזחל הרעב"

תספר ש, שחקנית ומספרת סיפורים 
  -את הסיפור , בובת זחל משעשעת באמצעות

שלא הפסיק  זחל קטן הסיפור המוכר והאהוב על
  !והפך לפרפר נהדר וגדול לזלול

 !הפתעה קטנה.......לסיום

התכנסות , 11.22, חשוון' ו, ביום שני הקרוב
 !20:21מתחילים בדיוק בשעה  – 20:22בשעה 

 לילד₪  1:  מחיר
 " בנימיןמספרים ב"בחסות פרויקט 

 

 

                                                                     
 :שעור נשים בשבת

 נח :  פרשת השבוע 

 מרים וייס : מרצה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה     /21:9:  בשעה

 י הנשים לפני השיעור"קריאת תהילים תיערך ע



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 :תנחומים
 לברכה רוזנברג על מות אמה
 לשלומית רודיך על מות אמה

 רי מרסל על מות אמו'לג
ם עת לשלום ויונה כתריאל על מותו בטר

בנם של  לילך ואלי , יקיר, של נכדם
 אברוך

 

 ותפינת הברכ
 מזל טוב* מזל טוב * מזל טוב 

 אורי הולנדר *    !בר מצוה
 נועם אהרון *                  

 
 אליה לייטנר*   !בת מצוה 

  דינה הורנשטיין *                

     

בכר לרגל אירוסי מימי ' למש   !אירוסין
 לדניאל שטרייקר מבית גמליאל

 
לרגל נישואי , דני ואתי נסים!  ןנישואי

 .תם רעות עם חיים משה אנסבכרב
 
 !לידות 
לרבנית ניצה ,למורנו הרב אורבך *

ב היקרים מזל טוב להולדת "ולכל ב
 .בן לנפתלי ורחל אורבך, הנכד

 
בן , לאליהו ופרידה שץ על הולדת הנין*

 ליחזקאל וליסה 
 
לרגל הולדת , יהודה ואסתר כהן*

 .בן למרדכי ורבקה כהן, הנכד

 
אור על הולדת לאריאל ופריידל גיל*

נכדה לדוד ושירה גילאור וליצחק , הבת
לדב וברברה גילאור  ונינהוהני עטקין 

 !!ולאליהו ופרידה שץ
 

 

 4 שלוחה 20-7902473: חנה שוסטר: מרכזת הקליטה
chanaschuster@gmail.com 4054088-050  

 שבת חיבורים

כל .  תתקיים שבת חיבורים 22.21..1כסלו ' י, השנה בשבת פרשת ויצא
עם  ,שעדיין לא יצא לה לארח,משפחה בישוב מארחת משפחה אחרת 

לסעודת ( דוברי עברית מזמינים דוברי אנגלית וההפך)  שפת אם שונה
.שבת בצהריים  

.שמח לשיתוף פעולה מצד כל התושביםאנחנו מאד נ  
ך אפשר גם א, רצוי להזמין מישהו שאתם כבר מכירים כדי לחזק את הקשר 

משתתפת   שמשפחתכם שאדע  נא להיות בקשר אתי כדי .  לקבל הצעות
.ומי מוזמן למי  

  
Shabbat Chiburim 

“Shabbat Chiburim” –(Connections) will take place this year on 

Shabbat Parshat Vayetzei, 10 of Iyar, November 24
th

.Every family 
on the yishuv is asked to invite another family from the yishuv 
for seudat Shabbat on this day.  The family should invite a 
family they have not yet invited, who has a different mother 
tongue.  Hebrew speakers invite English speakers and vice 

versa.  We would appreciate all residents’ participation in this 
endeavor.   It is preferable to invite a family with whom you are 
familiar to get to know them better, or feel to ask for 
suggestions.  Either way, please contact me so that I know 
which families are inviting which. 

 

 

 תושבים יקרים 

 2/02201/21שרה כה בחשוון -חייבשבת פרשת  

  ישובינו אתינמשיך במנהגינו כמידי שנה ונארח ב

 "קו לחיים"ילדי ומתנדבי 
מתבקשים  לארח בביתן ומוכנות ינות ימשפחות המעונ

 akunhruy@walla.com: מייל לשלומי רוט  לשלוח 

  tamirot1@gmail.com: או לתמר רוט

 סאות גלגליםינא לציין האם ביתכם נגיש לכ

 

 

  

 

 

 

 

 :מועדון גיל הזהב
במסגרת המועדון   :(1..51) הרצאה ביום שלישי הקרוב

על נושא , ח מכבי"מקופ, ר שכטמן"תתקיים הרצאה של ד
 ! כולם מוזמנים. 1:11.הזיכרון בשעה 

ר לגבי כמות הכרטיסים אנחנו בבירו  :יציאה להצגה אקסודוס
היה ביקוש גדול מהצפוי להצגה  .שהתיאטרון יוכל לשריין לנו

  .נקבל תשובה סופית בתחילת נובמבר .הזאת

 :ימיןמערב בנ –כנס משפחה אזורי 
 

 :הרשמה אצל בריינה במשרד. הפרסום מצורף לדף מידע

 6שלוחה   10-900.691
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