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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il  /6שלוחה  - 7941679 
 

 !חשמונאים" שית(פ)העצמה נ"תכנית על 
 

עסקים ב הביום שני שעבר והתמקד מהשהתקיי
 :תחביבים של נשות הישובהו

 היצירתיות  אני רוצה להודות מקרב לב לכל הנשים
בודות והציגו את הע בערב המיוחד הזהפו השתתש

חשוף אותם שהסכימו לו, שלהן יםהמדהימוהעסקים 
כ חיוביות שברור שצריך "התגובות היו כ. לצבור הנשים

כמובן שהיו הרבה לקחים ! זה למסורתערב כלהפוך 
ובשנה !!( צריך מקום יותר גדול -מה שבטוח )מהערב הזה 

זה היה ערב מגבש ומעניין . הבאה נוכל לשפר ולהוסיף
 !השכנות שלהן בדרך שונהר את ויצא לנשים להכי

" קטלוג"בקרוב אני מקווה שנצליח להעלות לאתר הישוב 
נשים . התקשורת שלהן בערב ופרטיהנשים שהשתתפו 

שרוצות לפרסם את עצמן מוזמנות לשלוח  מהישוב נוספות
 .לי פרטים לצורך זה

של  תודה מיוחדת לנשים הבאות שעזרו בתכנון ובביצוע
 :ב הזה לא היה יוצא לפועלובלעדיהן הער האירוע

 
 !(השותפה המדהימה שלי)חנה שוסטר 

 חני חכים
 אתי דביר

 שריל סינגר
 מיה דוגלאן
 רויטל פולק
 (גם מרק) לאה מדעי

 (חברת ועד הישוב ומנחה הקריוקי) פנינית חברוני
 (עצבה את הפלייריםש)ודי סיימון 'ג

 יהודית חדד
 (חברת ועד הישוב) ציונה שרוני

 טלי פז
 !(מרק) ה גריןברבר

 !(מרקים)  אסתי גרין
 !(ומרק" טחנת הקפה"קפה מ)רוזי נתן 

    !ודי קראון שערכו את הסדנאות'תודה לשושנה אבל וג
                                     !תודה לצוות המזכירות

        !! סליחה אם שכחתי מישהו
 

 :משלחן המזכירות
 

יתחיל להופיע רק הדף  (בערך)עוד חודש ב:  דף מידע
. ע גם ברשימת רמודקישור יופי. של הישוב  באתר

חלק אותו לתיבה נמשיך לש בכל זאת מעונייניםתושבים ש
 .שלהם מתבקשים להודיע לנאוה במזכירות הישוב

 

 . ה תהיה בחופשהונאו, 71-27.2, בשבוע הבא  :חופשה

 
 

 www.rammod.net   :תקצירית המועצה
 

 .אין חוגים בשושן פורים

 !  היכונו! היכונו! מועדת תרבות

 

 !!ביום שישי הבאת העדלאידע היישובי
 2222, ב אדר"י

 

, למוסדות חינוך, אנחנו קוראים לבתי הכנסת
למועדון מפגשים ולכל קבוצה שרוצה  , לנוער

להתארגן להודיע ליעקב בן דרור על 
 !הצטרפותם

 

 
 !פרטים בלוחות ובתיבות הדואר

 

 

 בריינה הרטמן ' לכ 
  בישוב חשמונאים  -רכזת קהילה 

                                        מכתב תודה:  הנדון
הרשי לי להודות לך בשמי ובשם כל המשתתפות  , בריינה

הערב היה ".נשים תהעצמ: "במסגרת הנושא –בערב נשים 
ערוך נהדר עם . מאורגן ברמה הכי גבוהה שאי פעם ראיתי

האווירה . של העוזרות ושל הקהל, השתתפות ערה של היזמות
הציגה את מפעל חייה כך שכל אחת  הייתה טובה וכל אחת

 .ואחת ממש נהנתה 
גילינו בישוב נשים עם עוצמות עשייה מגוונת המתאימה ברמה 

 .גבוה ומחירים המתאימים לכל נפש 
יש קניונים  יון כזה אפשר להקים קניון ישובי שלא מבוממג
 .בעיר

אם הצלחת לעורר ישוב רדום כמו שלנו אזי ודאי  !ינה יבר 

 .הקדשת זמן רב ועבודה קשה רבה .ן מחשבהשהשקעת המו

 בשירה וגם נלווה לזה ערב קריוקי והנשים ניסו את כוחן
 !יישר כוח  !ברוכה תהיי  .היה ממש נפלא. בריקוד

                                                                              המשך עשיה מהנה וברוכה* 

 חשמונאים  –בישוב  ציונה שרוני חברת ועד
 

 !משלוח מנות יישובי
 :ניתן להוריד את הטופס מהאתר של הישוב

www.rammod.net 
 

ניתן  אם יש לכם הוראת קבע!  תזדרזו להירשם
   80-1167687:  לפקסס למשרד

ניתן גם להשאיר טפסים בתיבה הלבנה הבודדת 

 ה של נאווהליד הדלת של משרד

http://www.rammod.net/
http://www.rammod.net/
http://www.rammod.net/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 :שיעור נשים בשבת

 תרומה:  פרשת השבוע 
 רב איתן הנה: מרצה

 ש גלנווד"רמת מודיעים עכ "בביה    72:28:  בשעה

  י הנשים לפני השיעור"קריאת תהילים תיערך ע
 

 :מועדון גיל הזהב
תודה רבה לשרה פלדמן על הנגינה והמצגות המקסימות *

 .ח אדר"לכבוד ר
ח "שהפתיעו אותנו השבוע גם לכבוד ר" תליצניו"תודה ל*

 !!רחל כהן ורחל אשוואל ובתה מוריה:  אדר
תודה מראש לילדי גן יעל שמופיעים גם הם במועדון השבוע *
 (.אדר' ד, ביום חמישי)
אתן עושות עבודת !! תודה לכל המתנדבות המקסימות*

 !קודש
טיול , 2..7, ניסן' ג, ביום חמישי  !יוצאים לטייל

עצירה  בדולב .  עם רפי חתוכה ערב בנימיןבאזור מ
 !פרטים בשבוע הבא    ₪ 28עלות     !לארוחה קלה

 לאה מדעי
 

 

 "!!!אזהרת צונאמי"
גיל ההתבגרות לעיתים מתגנב בשקט ולעיתים 

מתנפץ כגל צונאמי ותופס את ההורים לגמרי לא 
בואו לשמוע הרצאה מצחיקה וסוחפת ... מוכנים

 מאפייני חשיבה והתנהגות : אודות הגיל והתרגיל
הצרכים שמאחורי , !(יש היגיון מאחורי השיגעון)

 (!חוץ מלתרגל נשימות)ומה עוד אפשר לעשותהצרחות 
 , הרצאה להורים מפי רות גנאל

, 2.2, כי תשא' ש פר"במוצ, אצלנו בחשמונאים
 ₪  78.  במועדון נוער, 28:28בשעה 

 222!פרטים בשבוע הבא

 : פינת הברכות

 מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב 
 

גווירצמן לרגל אירוסי ( אביטבול)לסיגל הלל ולמיכל *:אירוסין

 בנם דולב ונעמה
מן לרגל אירוסי בניהם יי היי'יק ולאלה וג'לישראל וליסה זייצ*

 דניאלה ויוני
 

לאלידע ויונית ברק לרגל הגיעה למצוות של הבת  :*מצוה תב

 .מיטב
 

מזל טוב ליקי ואסנת הימלפרב להולדת הנכדה בת  **: לידה

 !שרון הימלפרב, מזל טוב לסבתא רבה .לרפאל ושילת כהן
 
 

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

 

 מזל טוב למשפחת המרא דאתרא הרב איתמר וניצה אורבך

 מתאגדים יחד ושמחים לחגוג , תושבי חשמונאים מכירים טובה

 לרגל נישואי בתם, שבע ברכות

 ל  אורי קירשנבוים  "רחל  עם בח

 (2.2.72)  א באדר"כ ביום ראשוןה "השמחה תתקיים אי

 (28:72ערבית ) 28:88בבית הכנסת הרימון בשעה 

 .התושבים רוע מבוסס על מאכלים או כסף שיביאויהכיבוד בא

 .פרטים במכתב אישי שישלח בדואר 

 בתי הכנסת בחשמונאים וועדת דת, בברכת מזל טוב            

  

 6שלוחה  80-7941679: חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

6806800-808 chanaschuster@gmail.com 

 
 ערב כיף לעולים -"  הכל סבבה"

בשפה העברית " סלנג"ערב שיחשוף את העולים לעולם של 
 21.2.72ח אדר "אפיסט באילתור באור לידעל ידי סטנ

 
An Evening of Fun for Olim-"Hakol Sababa" 

Join us for an evening that will help olim, no matter 
how long they've been in Israel, to discover the 
world of Hebrew slang and familiarize them with 
sayings that every oleh should know.  An 
improvisational comedian will work with the crowd 
in English, exposing Olim to this very significant 
piece of Israeli culture. 

 
Wednesday, February 27th, Or l' 18 of Adar 
8:30 PM at the Yishuv Library 
Cost: 25 shekels per person 

 
For further details, be in touch at 08 976 1493 ext. 4. 

 

 

 :מטיילים וותיקים בקהילה/ מועדון מפגשים

 לגמלאים חה ומפלים טיול של פרי

בהדרכת  , 262222872 , אדר' טז , ביום שלישי ,ה"אי, יתקיים
פריחה  סיור  .לבון'לג  -המסלול רמת הגולן  . אהרון שמעוני

 -נחל השופט   -בדרך ביקור . מעגלי ותצפית מצפה אופיר
אני  -כפר האומנים .בקצרין  מד ימצגת תלת מ.ארוחת בוקר 

 .נעלים נוחות.כובע . מים . ארוחות  יש להצטייד בשתי  .עם 
אצל בריינה :רישום  .כולל תשלום למיצג  ₪   02 העלות 

בליווי הבטחת מקום רק      שרוניציונה או אצל במזכירות 
 !! כל הקודם זוכה. תשלום

 

 

 
 

 דחוף!
קומת , שה מבוגרת מחפשת דירה עם שני חדרי שינהיא  

 
216120.-.82 ל נא להתקשר   .קרקע  
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