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מי שלא קבל . החוברות חולקו לתיבות בשבוע שעבר  :חוגים

אם אתם . כדאי להתחיל להירשם. יכול לקחת ממזכירות הישוב
 לא בטוחים לגבי חוג ורוצים קודם לנסות אותו ניתן לנסות את

כדי להיכנס , עד השיעור השני. ואז להירשם השיעור הראשון
. אין הרשמה טלפונית  .דרכי ילד חייב להיות רשום ,לחוג

 !תודה על שיתוף הפעולה! אני חייבת דף הרשמה חתומה

תתקיים פתיחה חגיגית , תשרי' ז, ביום רביעי : חוגים תורניים
עם אפשרות , 03:61כ הרימון בשעה "של החוגים התורניים בביה

לגן חובה , תתקיים הצגה של דוד צנגר. במקוםלחוגים להירשם 
עם מסר חינוכי בנושא תשובה ומידות טובות בשילוב ',כיתה ד –

מחיר כניסה  !קטעי להטוטנות עם אביזרים מיוחדים ומפתיעים
 ₪  5: לכל ילד

עם  מיוחד לתושבי בנימין מופע ס בנימין גאה להציג"מתנ

 גידי גוב הזמר

  .01:91בשעה ,בתיאטרון ירושלים , בחשוון' ה, 7/11/19

 !בלבד₪  91עלות כרטיס 

 !מספר הכרטיסים מוגבל .הרשמה אצל רכזות הקהילה

 .ז"שירות לאומי ומעלה בהצגת ת/המופע מיועד למסיימי צבא*

  ילדים/לא תותר כניסה עם תינוקות*

 הזמנת כרטיסים לתושבי בנימין בלבד*

 

 

 :טיול בחול המועד סוכות
ועד מקומי וועד חיבורים מזמינים את תושבי הישוב להצטרף 

 8יוצאים ב.  /229מ סוכות "חוה ה ביום ראשון של"לטיול אי
 .21:11עדון הנוער וחוזרים בשעה ובבוקר ממ

 .  לילד₪  5/, למבוגר₪  005: המחיר
 ובמייל לוחות המודעותפרטי המסלול ב  אהרון שמעוני-הדרכה

Tiyul Chol Hamoed Sukkot 
Vaad Mekomi Chashmonaim and Vaad Chiburim 
invite yishuv residents to a tiyul on Sun., Sept. 

day of Chol Hamoed Sukkot.  The group  
st

22, 1
will leave at 8 AM from the Moadon Noar and will 

.return at 8 PM 
115 shekels per adult, 95 per child Cost:   

Tour guide:  Aharon Shimoni 
Details on bulletin boards and yishuv e-mail list  

 :משלחן המזכירות

 
 :לתושבי חשמונאים היקרים

 
 בפרוס השנה החדשה הבאה עלינו לטובה

 , אנו מאחלים לכם שנה טובה 
 . אחדות ואחווה ,אושר, ת בריאותשנ

 סבלנות וסובלנות, כבוד הדדי
 שקט וביטחון, שנת שלום

 שנת שגשוג ופריחה
 שנה מלאה אהבה

 .שנה שבה יתגשמו כל משאלות ליבנו לטובה
 

 צוות המזכירות, מאחלים

 
 
וכרטיס ברכה ( יומן כיס)מי שלא קבל את השי לחג 

 !הישובבתיבת דואר מוזמן לקבל אותו במזכירות 

             

 !רטיס ברכה יישוביכ     :מועדת חסד

 

  (רמת מודיעים)ועדת החסד של חשמונאים  
 

 !מודה לכל מי שהשתתף בפרויקט
 

    !שנה טובה
 

 !יישר כח
להדס הורביץ והבנות של שבט הרואה שארזו 

את החלוקה של השי של הועד המקומי וכרטיס 
 !הברכה של ועדת חסד

 

                                       
 
 
 חני טבק

  ר ועדת חסד"יו
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 !שנה טובה ומתוקה

 

  151-4154188:  נייד חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

 chanaschuster@gmail.com:  מייל

שהתחתנו לפני כמה  שירי ובריאן רוזןברוכים הבאים ל

בריאן   .א4דירה ב, התבור' חודשים וגרים עכשיו בישוב ברח
 :אפשר להיות איתם בקשר.  עולה חדש

gmail.comshiri.smiley@   0544960248  שירי 

 brian.ashley.rosen@gmail.com בריאן– 
1584612588    

Welcome to Shiri and Brian Rozen who got 

married a couple months ago and now live in  an 
apartment at Rechov Hatavor 4-A.  Brian is a new 
oleh.  They can be reached at: 

 -Shiri   0544960248 gmail.comshiri.smiley@ 

Brian -  1584612588 

  brian.ashley.rosen@gmail.com 
ברוכים הבאים לבת אל ואיתם טהרלב שעברו מטלמון עם 

ליחידת דיור של משפחת , תינוקת בת חודש, ביתם מעיין
 :אפשר להיות איתם בקשר.  23הגפן ' תפילין ברח

  eitamt@gmail.com 1355384315 –איתם 
  bairgi@gmail.com 1526362115 –בית אל 

Welcome to Bat El and Eitam Teharlev who 
month old -moved from Talmon with their one

t attached to the baby Ma’ayan to an apartmen
Tefillin family at Rechov Hagefen 26.  They can be 

at:reached  
 –Eitam 1513553843eitamt@gmail.com  

 –Bat El 1009490110bairgi@gmail.com   

פיטוסי שעברו (  סטפן)שה ברוכים הבאים לאסתר ומ
 2עם  66הרימון ' לגור ברח( במקור מצרפת)מחדרה 
ולומד בגן של  5וליאור אנזו בן  6דב שמעון בן .  ילדיהם

 :אפשר להיות איתם בקשר.  גן הרימון, מירב
esthersandler@hotmail.com 1526685512 – אסתר   

    –משה 0525065502
stephanefitoussi575@hotmail.com 
Welcome to Esther and Moshe (Stephane) 
Fitoussi who moved from Chadera (originally 
France) to Rechov Hacarmel 33 with their 2 
children.  Dov Shimon is 7 and Lior  Enzo is 5 and 

n.  They can be reached at:studies at Gan Harimo 
 esthersandler@hotmail.com -Esther 1526685512   

Moshe 0525065502  –
stephanefitoussi575@hotmail.com 

 
 

  :שיעור נשים בשבת
 האזינו :פרשת השבוע 

    05:61:  בשעה    חזקיהו חנימוב :מרצה
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 
 05:05לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

 

 ן"יום עיון מתה  "ב
חבל , חבל מודיעין, מודיעין, צבור הנשים בחשמונאים

 "לעשור בין כסה"ליום עיון  –מוזמן ,  בנימין
 [019/906]ד "ו בתשרי תשע' , ה ביום ג"בע

 .חשמונאים , בבית הכנסת הרימון
 .ל"יום העיון מוקדש לזכרה של ציפי רדמן ז

 הרשמה,כינוס  :8:21
                -הרב אילעאי עופרן:   61:/8:61-1

–  "מכסה פשעיו לא יצליח"או " אשרי כסוי חטאה "
 ?היש מצווה להתוודות                      

, דברי פתיחה,  וטתמר ר' גב : 61-01:11:/1

  "שחטאנו לפניך בצרות עין"
- עדינה שטרנברג' דר:   01:01-00:05

אם כבנים אם "סוגיית                       
 "חציו עבד וחציו בן חורין -כעבדים 

01:01-00:05  :  Dr.Avigail Rock ,-  
                          The Story of Yosepf in 

Piyutei Yom Hakipurim 
- טפת הלפרין' גב:  00:25-02:61

ישעיהו ! ?"ִיְהֶיה צֹום ֶאְבָחֵרהּו, ֲהָכֶזה"                    
  פ"נח הפטרת יוהכ

 ליום₪  61: עלות 
 ן"פרטים על התכנית השנתית באתר של הישוב או של מת

 
 

 פינת הברכות
  מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב

 

נה שבו לרגל בר המצוה של בנם 'למאיר וג*: בר מצוה

 עמנואל
 

לסטיב ואהבה שטיין לרגל אירוסי בנם *: אירוסין

 אביעד למוריה פיקארד
ושריל לויט לרגל אירוסי בתם אביבה לאורי  למארק*

 פרידמן 
  

בן , למירה וירמי טאוב לרגל הולדת הנכד*: לידות

 לנעמה ואלישע אזר
בת , ליצחק ומרים פישר לרגל הולדת הנכדה*

 לברכה וחגי פינס
 

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

 

 

 :תנחומים 
 

 לאופיר שטרית על מות אביו
 לאלי נחום על מות אמו

 מות אמו לשאול טלקר על
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