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ערב חג הסוכות , מיום רביעי :חופשת סוכות -חוגים 
    19.11, ג תשרי"כ, יום שישי –
 

נשמח לפתוח את החוג ביום   :חוג תיאטרון ספור
בתנאי  6-8לילדים בני  01.11, ו תשרי"כ, שני

נא להירשם לפני חג הסוכות . שיירשמו מספיק ילדים
 !ת החוגכדי שנדע אם אפשר לפתוח א
 

, 9.11, ג תשרי"י, ביום שלישי הקרוב  :התרמת דם

 בין השעות 

 : חול המועד סוכות שיעור נשים בשבת
 הרב שמעון בוחניק :מרצה
   13:91 :  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

  13:13לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

 : משלחן המזכירות

 
 ,ג תשרי"י, שיילביום ש  :ניקוי רחובות בישוב

ננקה את הישוב בעזרת מטאטא כביש החל  ,9.11
 .בבוקר 8:11משעה 

נא להשתדל לא להחנות כלי רכב בצידי הכביש 
 .יהיה מושלםמ שהניקיון "אלא בחניות פרטיות ע

 

 :חגי תשרי -פינוי אשפה
להלן תוכנית פינוי אשפה לקראת החגים הבאים 

 .עלינו לטובה
 פינוי רגיל: 3.11, יום ראשון
 הקדמת הפינוי עקב חג סוכות: 8.11, יום רביעי
 פינוי נוסף: 11.11, יום שישי

 פינוי רגיל: 10.11, יום ראשון
 הקדמת הפינוי עקב שמחת: 13.11, יום רביעי

 תורה
 פינוי נוסף: 19.11, יום שישי

 

אנו מפנים גזם באופן מוגבר במגמה , כמו כן
 לנקות את כל הישוב לפני החג

 

אנחנו מאחלים לכל בית חשמונאים 
 !וחג שמח גמר חתימה טובה

 

 

 ה"תשע הקפות שניות
 

  בהשתתפות כל תושבי חשמונאים ואורחים
 ר המרא דאתרא"ובמעמד מו

 א"ליטהרב איתמר אורבך ש
 ראש ישיבת נר תמיד –א "הרב פלטי גרנות שליט

 ר הועד המקומי חשמונאים"יו –יצחק שטיינברג 

 

 01:91בשעה , במוצאי שמחת תורה
 ד חשמונאים"ספר ממ תבמגרש הכדורסל בבי

 
 בליווי תזמורת

 "חשמו וחברים"
 :סדר ההקפות

 כ יד משה"ביה:  הקפה ראשונה
 (גלנווד)כ רמת מודיעים "ביה: הקפה שנייה

 כ הספרדי המרכזי ואוהל מינה"ביה: הקפה שלישית
 כ  הרימון ושערי ידידיה"ביה: הקפה רביעית

 כ עטרת שלום ונתיב אור"ביה: הקפה חמישית
 ע נר תמיד"ישיבת בנ: הקפה שישית

 ע חשמונאים"סניף בנ: הקפה שביעית
 !הצבור מוזמן
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 !צום קל וגמר חתימה טובה

 

מי שלא ראה שמחת בית השואבה '
 'בחשמונאים לא ראה שמחה מימיו

מין את כל תושבי ד חשמונאים מז"בית חב
הישוב והסביבה להשתתף בשמחת בית 

ה במוצאי שבת חול "השואבה שיתקיים אי
. 01:91ד בשעה "תשרי תשע' המועד סוכות יז

בהשתתפות המרא דאתרא הרב איתמר אורבך 
ד "הרב בן ציון ישראלי רב קהילת חב, א"שליט

 .ר ועד הישוב"מר איציק שטיינברג יו. גני מודיעין
אטרקציה . זיקה שמחה ומקפיצהמו: בתוכנית

 0של שליטה בכדורים עם אייל הורן מחזיק ב
 ג מסך ענק"הקרנת סרט על הרבי ע. שיאי גינס

 חג שמח
 הרב ברק כוכבי
 שליח הרבי לחשמונאים

 

  

 

   

 

 
 

  :פינת הברכות
 מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב

  :לידות
למורנו הרב איתמר אורבך ורעייתו ניצה היקרים  *

 בן לאהרון ועירית אורבך,לרגל הולדת הנכד
בן לאריאלה , למרים ויצחק פישר לרגל הולדת הנכד*

 ואלעד בניה
בן לדוד  ,לאלון וחיה בן דוד לרגל הולדת הנכד *

 ואפרת לנדאו
 

לשמחה וצפורה בלוט לרגל בר המצוה *: בר מצוה

 של בנם ספי
 

וש לבתיה 'לדבי וארני צוקר לרגל נישואי ג*: יןנישוא

 מרקוביץ

 
 

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

 

 טיול בחול המועד סוכות: ממועדון מפגשים

 .הטיול מלא

 גמר חתימה טובה

 ציונה שרוני, בברכה

 

 :ממועדון גיל הזהב 
 

אנחנו מאחלים לכל המתנדבים ולכל 
 !החברים גמר חתימה טובה

 
 מנהלת מועדון גיל הזהב –לאה מדעי 

 

 ד"בס

 העצמת הזוגיות

 .לאור ההצלחה נפתחת סידרת מפגשים נוספת

תיפתח בחשמונאים סידרת ' ודש חשוון תשעהה בח"בע

 . מפגשים שלישית להעשרת והעצמת הזוגיות

עד שלוש )המפגשים מיועדים ומותאמים לזוגות צעירים 

ומקיפים את הנושאים המרכזיים ( שנות נישואים

 . בתחום הזוגיות והיחסים במשפחה

 שעה וחצי כל , מפגשים שבועיים 81כ "סה

 .מפגש

 שעות הערב בישוב המפגשים יתקיימו ב

 .חשמונאים

 רוב המפגשים מיועדים לשני בני הזוג יחד. 

 במפגשים יחולק חומר כתוב ערוך ומסודר. 

 רבנים , הרצאות מפי מרצים מקצועיים

 .ורופאים

תשרי לרב  לפרטים והרשמה ניתן לפנות עד סוף

 :ל"שמעון בוחניק בדוא

 son@neto.net.ilsa-kol  במסרון אוsms)) 

 050-1993338למספר 
  

 :תנחומים
 

 ודי נחמן על מות אביה'לג

 היולא יובחג סוכות בא בשבוע ה
 מידע פיד
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