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 התשע" ז' חשון, לך לך שבת פרשת ערב

 

 

 

 

 

 

 :ומעלה( 55)גיל לותיקים בקהילה 
 

 02:02בשעה  1111במוצ"ש פר' לך לך, 
 באולם של ביה"כ הספרדי:

 

 "שירה ודיבור"התכנית:  
 שירה בצבור בעקבות משוררים, מפגשי שיח ו

 מועדים ואחרים

 "רוח סתיו והתחלות חדשות"
 מפגש שיח ושירה בצבור

 ליאורה וברק ברנע )אם ובן מאלון שבות( 
מזמינים אתכם לבוא ולחוש איתם את קסם הסתיו 

 ואת ההתחלות החדשות הנלוות אליו
נשיר שירים ונטעם מהסיפורים העומדים 

 מאחוריהם
 
 לאדם ₪ 15 מחיר כניסה: 

 יוגש כיבוד קל

 

 כלבת: חיסוני
 

יבוצעו בחשמונאים  ע"י וטרינר המועצה, 
 ד"ר אפרים קרן

  (011110212) י' חשון שני,ביום 
                            , במזכירות הישוב 13:02בשעה 

 
 להירשם מראש במזכירות מומלץ

יש לשלם את אגרת החיסון מראש1 לכלבים 
 שרשומים במועצה, 

ט דרך ניתן לשלם בכרטיס אשראי באינטרנ

 :  phoneI מחשב או
                http://petclick.co.il/Payment.aspx

         

לביצוע תשלום, תכניס את מספר שבב של הכלב 
 2300וסיסמה הישוב: 

 
לגורים חדשים, חתולים או כלבים שלא רשומים, 

 אפשר לשלם במקום1

 

 העברת תיבות הדוארמשלחן המזכירות: 

בשעה טובה לאחר טיפול שנמשך מס' שנים הגענו לשלב של 
העברת חלוקת הדואר של תושבי חשמונאים ליד מזכירות 

לתושבי גני מודיעין בגני   הישוב. ותפתח נקודת חלוקת דואר
 מודיעין סמוך לבית ספר חינוך עצמאי.

 חיות הקשורות למעבר :להלן הנ
 חלוקת מפתחות לתיבות החדשות. 1
לתושבי הרחובות הר"מ יחולקו מפתחות בנקודת החלוקה    

 החדשה ליד המזכירות בימים:
 10:11 – 10:11בין השעות  41.11.13א. יום חמישי     
 10:11– 10:11  בין השעות  4.11.13ב. יום ראשון     
 הרחובות:   
ורי. ברקת .ארבל .גפן . דגן . הזית . שניר .תרשיש. צ  

החרמון . היצהר . הכרמל . הלבונה . המור .הר נבו . הרימון 
 . 1-13. התאנה . התבור 

  
חלוקת מפתחות ליתר תושבי הישוב תתקיים ביום שלישי 

 10:22– 13:22בין השעות  11111112
  
ולכן בין  11.11.13 -. העברת מבנה הדואר תתבצע ב4

לא תהיה חלוקת דואר לאור   0-11111113הימים 
ההתארגנות להעברה .מומלץ לקראת ההעברה לרוקן את 

 תיבות הדואר

  
. כחלק מההתארגנות לחלוקת דואר לפי רחובות עשויה 4

להיות חלוקת דאר בשני מקומות בתיבות החדשות דאר 
שיגיע לפי כתובת מגורים ובתיבות הישנות דאר שכתובתו 

 תהיה ת.ד בלבד
כמובן שמדובר רק לתושבי  4-0111113הימים  בין   

 הרחובות הנ"ל.
בוטבול במייל  . כל שאלה או הערה ניתן להפנות למר מוטי3

motibu@postil.com  

 מוטי רוזיליו,   בברכה,  בהצלחה לכולנו

 

 ממועדון גיל הזהב:
 

חברי  2111ביום שלישי הבא, י"א חשון, 
 1ועדון יצאו, בע"ה, למוזיאון בגיןהמ

  
על כל מי שנרשם לסיור להגיע למועדון נוער 

 זמן1בבוקר כדי שנוכל לצאת ב 0:02עד השעה 
 

  בברכה,  לאה מדעי

 

 
 

 יכונו, היכונו!! ה
 למרוץ היישובי השני!

 

 3110במוצ"ש שבת וישלח, י"ד כסלו, 
 

 פרטים בהמשך!!!!
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 שבת שלום!!

 
 מזל טוב מזל טוב* מזל טוב* פינת הברכות:

 

ליוסי ויעל גבאי לרגל הולדת הנכד, בן לאלעד *לידות: 

 גבאי וכוכב
לרגל הולדת הנכדה, בת לעפרה  לאילן וחנה קורן*

 והלל גולדשטיין
*לרב מאיר ואיריס פרידמן לרגל הולדת הנכדה, בת 

 לאיה ועמית דהן
*לחנן וולרי פרבר לרגל הולדת הנכדה, בת לאריה 

 ועליזה פרבר
*לזאב ואביטל וינדיש לרגל הולדת הנכד, בן לאביה 

 ויצחק כהנא

 
*לדידי ונטע בראל לרגל בת המצוה של  מצוה: בת

 בתם דפנה
  *לאבא ודבורה הורביץ לרגל בת המצוה של בתם יוכבד

 

בנם  *לזאב ואביטל וינדיש לרגל נישואינישואין: 

 אמציה יואל לרעות
 

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

 

 פרשת: לך לך שיעור נשים בשבת
 הרב איתן הנה מרצה:

 )שימו לב לשעה החדשה!( 10:15  בשעה: 
 

 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
 

  0:221בשעה לפני השיעור קריאת תהילים שימו לב:  

 

 

 
 חנה שוסטר: מרכזת הקליטה והחברה

2252200-252 ail.comchanaschuster@gm 

 
ת לארח משפחה אחרת שעדיין ובישוב מתבקש ותמשפח: שבת חיבורים

לסעודת שבת בצהריים   שדוברת שפת אם שונה ,לא יצא לה לארח
מוזמנים  תושבים יותר ותיקים או. 0111112בשבת פרשת וירא, ט"ו חשון, 

רצוי להזמין משפחה שאתם כבר          משפחות חדשות בישוב. להזמין
כדי לחזק את הקשר, אך אפשר לקבל הצעות.  נא להיות בקשר מכירים 

                           מי מזמין את מי.לאשר השתתפות וכדי שנדע איתנו כדי 
או  1044004410או עם מיה דוגלן  1013103100נא ליצור קשר איתי ב 

1040041150ail.commayadouglen@gm, 
chanaschuster@gmail.com 

Shabbat Chiburim (Shabbat of   Shabbat Chiburim :
Shabbat Parshat  will take place this year on Connections)

   .thand 8 thVayera, 15 of Cheshvan, November 7–  

m Every family on the yishuv is asked to invite another family fro
The family should   the yishuv for Shabbat lunch on this day.

who speaks a  invite a family they have not yet invited,
different mother tongue.  

It is also possible for people who have been on the yishuv 
eciate We would appr for many years to invite new families.

It is preferable to    all residents’ participation in this endeavor.
to get to in order invite a family with whom you are familiar 

Either   know them better, or feel free to ask for suggestions.
way, please contact Chana Schuster 976 1493 ext. 4,   

  chanaschuster@gmail.com 5040540880 

2992209, -072 or Maya Douglen
 mayadouglen@gmail.com0527830167 

so that we will know who you are hosting. 

: כולם מוזמנים לעונג שבת ששם תוכלו לפגוש שבת חיבורים –נג שבת עו

ולהכיר משפחות מהישוב דרך משחקים ופעולות מתוכננים על ידי ועדת 
העונג יתקיים באולם משפחות צעירות מלאי אנרגיה!  –חיבורים, ובראשם 

חדר המשחקים . 10:02 בשעה 3111112יפה בגלנווד ביום ששי בערב ,
יהיה פתוח ויהיה שם בייביסיטינג על ידי הנוער1  מאד שליד האולם 
                                                 נא להיות איתי בקשר לגבי מה אתם מביאים.1 כיבוד נשמח לקבל

: Everyone is invited to an Shabbat Chiburim-Oneg Shabbat

t yishuv families Oneg Shabbat at which you will be able to mee
through games and activities planned by Va'adat Chiburim and 

The Oneg will take place in   young families with lots of energy!
The game   Ulam Yaffe in Glenwood on Nov. 7th at 7:30 PM.

will room adjacent to the Ulam will be open and babysitting 
We will be happy to have families bring   be available there.

Please be in touch with me as to what you will  refreshments.

be bringing. 

 סיור מודרך ביד ושם

לסיור ביד ושם1  האוטובוס יצא  12111112יוצאים ביום ששי 
אנגלית, בבוקר1  יתקיים סיור אחד ב 0:02 -מהטרמפידה ב

תושבת הישוב, שפרה וקסמן, וסיור אחד בעברית, בהדרכת 
תושבת הישוב1    אחרי הסיור שתי  גם היא רז יפה,בהדרכת 

הקבוצות יתכנסו לסדנא קצרה1  נא להביא אוכל ובקבוק מים1 
ש"ח לבן אדם1נא להיות איתי  52המקום מוגבל1  המחיר הוא 

 01111121בקשר להזמין מקום עד 

, a bus thOn Friday, Nov. 14:   ur of Yad VashemGuided To
will leave the trempiada at 8:30 AM.  There will be a tour in 
English guided by Shifra Waxman, yishuv resident, and 

lso simultaneously a tour in Hebrew guided by Raz Yaffe, a
will meet and participate  tours yishuv resident.  The two a 

in a short workshop together.  Please bring food and water. 
Space is limited.  The cost is 50 shekels per person.   

.htPlease be in touch with me to reserve space until Nov. 8 

 

 הרצאות בשבוע הקרוב: 2הצבור מוזמן ל
 ים ע"ש גלנווד:בביה"כ רמת מודיע

 
 בבוקר באולם יפה  12:25בשבת: בשעה 

 "בשמיטה והבית הפטיו ,הגינה בצמחי טיפול"
 מפי ארי שפר, תושב הישוב

 ש במקוםודילק יהיה מיץ ענבים
 

                   :02:15בשעה  0111ביום ראשון, ט' חשון, 
 הרצאתו של פרופ' אביגדור שנאן, 

ת באונ' העברית, פרופסור אמריטוס בחוג לספרו
סופר וחוקר נודע בתחום ספרות המדרש והאגדה, 

            והיועץ האקדמי של בית אבי חי, בנושא:
                                   "ישמעאל של חז"ל"

 דברי פתיחה מפי חיים כהן

 

 ההרצאות בעברית 0
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