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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

ניתן לפנות . האהיה בחופש  /5225-252מ  :חופשה 

 .לנאוה או חנה במשרד במקרים דחופים
 

אני מזכירה לכם שכפי שרשום בדף   :ביטול חוגים

המועד האחרון לביטול חוגים עד סוף , הרשמה לחוגים
אחרי תאריך זה לא נחזיר כסף . 5225שנת הלימודים הוא 

יש להודיע בכתב על ביטול . ולא נפסיק חיובים על חוגים
: לשלוח מייל לנירהניתן . למזכירות

vaad_nira@012.net.il 
 

 כולל - אין חוגים בתענית אסתר עד שושן פורים

 
סגורה בפורים , הספרייה פתוחה בתענית אסתר

 ושושן פורים

 :משלחן המזכירות
 

יתחיל להופיע רק הדף  (בערך)עוד חודש ב:  דף מידע
. קישור יופיע גם ברשימת רמוד. שוב של הי באתר

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

 
 הדף מידע לא יופיע בשבועיים הקרובים 

 
תודה לנשים שארגנו את : משלוח מנות יישובי

, ציפי הורנשטיין, אבי ריפמן: הפרויקט השנה
 .ני טבקמרים פישר וח

 
 

 !בליל פורים לילדים ומבוגרים
 ש גלנווד מזמינה את הצבור"כ רמת מודיעים ע"ביה

 

הידוע גם "אברא קדברא" לערב קוסמות עם  

!הקוסם המקומי שלנו "אברא הנורא"כ  

2-52:22/:52בשעה   7-9גילאי :  הופעות לילדים 5  
2-55:22/:52  22-25גילאי    

 מבוגרים:  55:22-55:22
 

!!תחרות תחפושות לכל הגילאים  20011בשעה   
₪  22:  לאורחים.  כ"כניסה בחינם לחברי ביה  

 !!!!בואו בשמחה

 

 !!!עדלאידע

 2222, ב אדר"י, ביום שישי זה

שיצטרפו  יעל וריקי, חוץ מגני אסתי)כל הקבוצות 

נפגשות בגן  (גלר' ברחוב התירוש ליד בית מש

ויוצאים לדרך בשעה  01:11עמנואל בשעה 

התירוש ' מגן עמנואל לכיוון רח 01:01

 2ד"ס הממ"ומסיימים בביה

יהיו סגורים בזמן  קחו בחשבון שקטעי כביש רלוונטים, נהגים

 .העדלאידע

 יעקב בן דרורלתודה רבה ויישר כח גדול 

 !!!!!!!אין כמוך !שדואג לכל פרט 

 

 6שלוחה  10-7940670: חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

6106100-101 chanaschuster@gmail.com 

 
 ערב כיף לעולים -"  הכל סבבה"

בשפה העברית " סלנג"שיחשוף את העולים לעולם של ערב 
 /57.5.2ח 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. 

 ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לזהבית וחן ארמן, זוג צעיר שהתחתן בחודש האחרון. 
זהבית מירושלים וחן ממודיעין. הם גרים ביחידת דיור של משפחת טאוב, 

  רח' התירוש 32. אפשר להיות איתם בקשר
  חן - 5090055550

chen462@gmail.com  
  זהבית - 5030035300

zehavit96@gmail.com  

 
Welcome to Zehavit and Chen Erman, a young couple who 

got married almost a month ago. Zehavit is from 
Yerushalayim and Chen comes from Modiin. They  

live in the rental apartment of the Taub family at Rechov 
Hatirosh 23.They can be reached at:  
Chen - 0545509997 chen462@gmail.com  

Zehavit - 0528620266 zehavit96@gmail.com  
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 :שיעור נשים בשבת

 הצוות:  פרשת השבוע 
 ידמןהרב מאיר פר: מרצה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה    2/:25:  בשעה

  י הנשים לפני השיעור"קריאת תהילים תיערך ע
 

 :מועדון גיל הזהב
לנשות המועדון  יום פינוק, 5225, ביום שלישי הקרוב

 !!בואות !! 'מסאג, מניקור, פדיקור!  לכבוד יום האישה
 

טיול באזור , /.22, ניסן' ג, ביום חמישי  !יוצאים לטייל

    !עצירה  בדולב לארוחה קלה  .עם רפי חתוכה מערב בנימין
 !פרטים בשבוע הבא    ₪ 2/עלות 

 לאה מדעי
 

 

 : פינת הברכות

 מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב 
 

לרב איתמר וניצה אורבך לרגל נישואי הבת רחלי *:  נישואין

 לאור קירשנבאום
ר פיי ויונתן טורצקי לרגל נישואי הבת אביטל לבנימין "לד*

 קליקשטיין
 

ייקובס לרגל אירוסי ליאורה ליואב 'לסטיב ומריל ג* :אירוסין

 קטן 
מזל . לדוד ושירה גילאור לרגל אירוסי בנם דביר לסיון ברנדיס*

דב וברברה גילאור ואליהו ופרידה , טוב גם לסבים של דביר
 שץ

 להרבי ואסתר גאמס לרגל אירוסי בנם אילן לאלה חרפק*
 

גל בר המצוה של בנם לאסתי והרשי סנוקל לר*: בר מצוה

 שאמי
 

ף ושרון האוסדורף לרגל בת המצוה של 'לג * :מצוה תב

 אילנית

בת לאלישבע , ללוי וסנדי שולץ לרגל הולדת הנכדה*: ותליד

 ואשר פרדמן
 בן ליאיר וצביה, לשלמה וחוי שריידר לרגל הולדת הנכד*
 נכדה ליואל וציפי יאנג, לאביחי ורחלי יאנג לרגל הולדת הבת*
נכדה לחנה ואילן קורן , על ויוני וולהיים לרגל הולדת הבתלי *

 ולרחל ויהודה וולהיים 
 

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

 

בדולב  אטרון לגבריםיחוג תמזה כשנה מתקיים 

לתור המבוסס על סיפורים תאטרון א)בשיטת הפלייבק 
 .(מהחיים 

מי . אנו מעוניינים לצרף חברים חדשים לקבוצתנו 
לבטא , שחפצה נפשו להתנסות בלימודי תאטרון פלייבק

את השחקן שבו ולהצטרף לחבורה מוזמן להגיע למפגש 
הקבוצה עובדת בימי שלישי אחת לשבועיים   .ניסיון חינם

           . בסטודיו חביב ונעים בדולב בשעות הערב 

                    ....9498588050עופר מימראן             :לפרטים נוספים 

 ( לא נצרך ידע מוקדם) 

 

 :מטיילים וותיקים בקהילה/ מועדון מפגשים

 לגמלאים טיול של פריחה ומפלים 

בהדרכת  , /52252522 , אדר' טז , ביום שלישי ,ה"אי, יתקיים
חה פרי 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 . יש להצטייד בשתי ארוחות   .עם 
 נאוהאצל :רישום  .כולל תשלום למיצג  ₪   22 העלות 

     פורים שושן, עד יום שני שרוניציונה או אצל במזכירות 

 !! כל הקודם זוכה. תשלוםבליווי הבטחת מקום רק 

 

 

 
 

 "!!!אזהרת צונאמי"
-בר' המרצה בוגרת אונ. הרצאה להורים מפי רות גנאל

תעודת , ולוגיהאילן עם תואר ראשון בקרימינולוגיה וסוצי
תואר שני במנהל החינוך של ו הוראה במדעי החברה

היא גם עוסקת בהנחיית קבוצות בעזרת . אילן-בר' אונ
שילוב )תרפיה הבעתית בין תחומי , פסיכודרמה

 .למטפלים ותיאטרון פלייבק למטפלים( אומניות
 

, /.5, כי תשא' ש פר"במוצ, אצלנו בחשמונאים
 ₪  22.  במועדון נוער, 2/:52בשעה 

 

 פרסום מצורף לדף זה

 איתמר וניצה אורבך מזל טוב למשפחת המרא דאתרא הרב

 מתאגדים יחד ושמחים לחגוג , תושבי חשמונאים מכירים טובה

 לרגל נישואי בתם, שבע ברכות

 ל  אורי קירשנבוים "רחל  עם בח

 (/2././)  א באדר"ביום ראשון כה "השמחה תתקיים אי

 (52:22ערבית ) 52:22בבית הכנסת הרימון בשעה 

 .התושבים ף שיביאורוע מבוסס על מאכלים או כסיהכיבוד בא

 .פרטים במכתב אישי שישלח בדואר 

 בתי הכנסת בחשמונאים וועדת דת, בברכת מזל טוב
 
 

 ?5בערוץ  "דה ווייס"רואים את התכנית 
 :ל תתחילו לסמס ליל פורים, ש"במוצ

   !! בת הישוב, מילוא דניאלה

  !!!!בהצלחה לדניאלה
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