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 חיסוני כלבת:   משלחן המזכירות:

 
 שעות פתיחה בדואר:

לאור עזיבתה של תמר שעות פתיחת הדואר לקבלת דואר 
 ה בימים ובשעות כדלקמן:רשום וחבילות יהי

 00:11-01:11ימים: א', ב', ה' בין השעות: 
 00:11-01:11יום ו':  בין השעות 

ה -בשעות קבלה ביום אין שינוי ע"י עובד הדואר בימים א
 00:11-00:11בין השעות 

 
 חיסוני כלבת:

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

 (0102ינואר  00א טבת )"יום שני, כב   
  , במזכירות הישוב00:11בשעה        

 מומלץ להירשם מראש במזכירות                           
יש לשלם את אגרת החיסון מראש. לכלבים שרשומים 
במועצה, ניתן לשלם בכרטיס אשראי באינטרנט דרך 

 :  Iphoneמחשב או
http://petclick.co.il/Payment.aspx           לבצע

תשלום, תכניס את מספר שבב של הכלב וסיסמה הישוב: 
במטה  שלא רשומים לגורים, חתולים או כלבים. 3311

 טל: בנימין, יש לשלם  בכרטיס אשראי מראש למועצה
 10-6633000 

 

 בריינה הרטמןרכזת הקהילה: 

 aad_bryna@012.net.ilV   3/ שלוחה 08- 9761493

 

 ..חורף חם בחשמונאים

 
 סדנא לנשים, ביום ראשון הקרוב: 

של צביה בארי  "לרקוד עם האש באמצע החיים!"
  ₪ 32. מחיר: 06:11-00:11בספריה בשעה 

 פרטים אצלי. -למי שעדיין לא נרשמה  
 

 הרצאה של בנק הפועלים:
 מרצה מטעם הבנק מוכן להעביר הרצאה בחינם, בנושא

 01.0ביום שלישי הקרוב, כ"ב טבת,  "שוק ההון"

. המעוניינים יודיעו לי עד יום שני . 01:02בספריה בשעה 
איש. ניתן  01ההרצאה תתקיים בתנאי שנרשמים לפחות 

 להתעדכן אצלי לגבי קיום ההרצאה ביום שלישי.

 
 בקרוב:

 הרצאה של רב שלמה שוב:  

 "ילד של אלוקים"
גרים על תינוק שנשאר הרצאה מרתקת לנוער ומבו

 בבית חולים והיום...
, 01.0ביום שלישי, כ"ט טבת, ערב ר"ח שבט, 

 01:02במועדון נוער בשעה 
 למבוגרים/ נוער בחינם ₪ 01מחיר כניסה: 

 
 פעילות לכבוד ר"ח שבט:

 סדנא של חברת "אבן הפלא"
אבן פלא היא אבן טבעית רכה מאוד וניתנת לעיבוד 

רחוב אך במהלך הסדנא תוך  בקלות. האבן נראית כאבן
כדי עבודה, נחשפים גוונים וצבעים מרהיבים של האבן. 
בסדנא ניצור תליון יפהפה. הסדנא מיועדת לגילאי גן 

 כיתה ו', אבל גם הורים מוזמנים לצור תליון. –חובה 
 00.0הסדנא תתקיים ביום חמישי, ב' שבט, 

 לגילאי גן 03:02ו' ובשעה  –לגילאי ג'  00:11בשעה 
כיתה ב' )השעה נבחרה לקטנים בגלל אלו  –חובה 

 שבצהרונים אבל אם רוצים ניתן להחליף שעות(
. כדי להיערך בהתאם אתם מתבקשים להירשם מראש 
אצלי במשרד )נא לציין שם משפחה וכמה משתתפים 

 0והשעה שאתם מעדיפים(. אם אין מספיק נרשמים ל 
 לכולם. 00:11סדנאות נקיים אחת בשעה 

 למשתתף ₪ 01השתתפות: מחיר 
 

,  03.0:  במוצ"ש פרשת בא, ערב עם "מדרשיר"

לכבוד חודש שבט, ועדת תרבות מזמינה את הצבור לערב 
 התורה הופכת לשיר  –שירה מיוחד. "שרים מדרשיר" 

הרב חנן פורת יצר את מדרשיר המקשר בין שירי ארץ 
ישראל היפה ופרשת השבוע. אנסמבל "שיר אדמה" הופך 

 בור הזה לערב שירה בצבור מיוחד במינו.את החי
 למבוגרים ונוער.  

  ₪ 01לאדם/ נוער:  ₪ 01מחיר כניסה: 

 מקום יפורסם במהלך השבוע.                 01:11בשעה 

 עוד מרכזת הקהילה:

במסגרת תכנית "מעגלים"  םעוד סדנא לנשי

של מדור הקהילה של מתנ"ס בנימין )פרסום 
 תכנית מעגלים בתיבות(:

הסדנאות של צביה בארי, המתוכננות  0חוץ מ 
 לחודש ינואר תתקיים סדנא של יעל זלץ בשם: 

שמבוססת על התפיסה  "העסק הנבחר –"הבית 
שניהול בית כניהול ארגון ומנהלת הבית יכולה 

ז הכלים של ניהול מעולם העסקים להשתמש בארג
והייעוץ הארגוני, כדי לייעל את עבודתה וכדי 

להתמקצע. הסדנא)ות( מבוססת על סדרת ספרים 
 שיעל זלץ כתבה בנושא. 

 
הסדנא, בת שעה וחצי, תתקיים ביום ראשון, י"ט 

. על המקום תבוא הודעה. 01:11בשעה  0.0שבט, 
  ₪ 02מחיר השתתפות:  

 
אפשר להתחיל להירשם לסדנא מעכשיו דרכי במשרד. 
אם יהיה ביקוש לסדנאות נוספות של יעל אשמח לארגן 

 אותן.
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 שבת שלום! 

 "עץ חיים היא למחזיקים ותומכיה מאושר"
 
ונערות יישוב  םכמידי יום שלישי מתקבצים נערי 

 חשמונאים ללימוד תורה משותף במועדון נוער. 

"מדרשוקו" משלב שיעורים מעניינים ואקטואלים -ה
המעניינים את בני הנוער וחברותות בנושאים תורניים 

באווירה חורפית וחמימה עם שוקו חם )או קר( וכיבוד 
 קל.

לימוד התורה בכלל, ובפרט אצל בני הנוער שהם דור  
העתיד ומנהיגיה, בעל חשיבות ממדרגה ראשונה.על 

הגדולה שבלימוד התורה של נערי ישראל מתאר 
"אשריך נער ישראל ואשרי  –האדמו"ר מפיאסצנה 

התורה אור ד' ללמוד זכית ולהיות בן  חלקך, את
שעשועו בן רחומו, עלית. מלאכי עליון יקנאוך אף 

יקירוך. ושרפי אל עליך יתמהו ואותך וכבדו. השמים 
וצבאם הארץ ומלואה עליך ישמחו ולפניך יכנעו. וזה אל 

זה שואלים? מי הוא הנער אשר עמודי אש קודש מפיו 
מים בפני המון מתבערים, ואדון העולמים רם על כל ר

           צבאיו ורבבות קדושיו, בו מתפאר ואתו שמח."
בנוסף למאמצים שלנו לארגן שיעורים ולהביא רבנים ואנשי 
תורה מבחוץ כדי להעביר שיעורים לנוער ב"מדרשוקו", אנו 
משתדלים שיהיה בזמן הלימוד כיבוד קל ושתיה חמה וקרה 

שלנו ולהנעים כדי למשוך אל בית המדרש את הנוער היקר 
את לימודם בתורתנו הקדושה . כיום המדרשוקו במתכונת זו 

כרוך בהוצאות. אם יש משפחות שמעוניינות שהלימוד 
פלוני או לרפואת פלוני   ב"מדרשוקו" יהיה לעינוי נשמת

 1232300060 -פנינה פז  :וכיוצא בזה ניתן ליצור קשר עם

 .1216300161 -ענבר סופר

ליוזמה, ושנזכה להגדיל תורה בתודה ובברכת הצלחה 
                                                             ולהאדירה
 נוער חשמונאים

 

 מזל טוב מזל טוב* מזל טוב* פינת הברכות:

 

*לנתן ונגה גמראן לרגל בר המצווה של בר מצווה: 

עם. מזל טוב לסבים וסבתות, שלמה ואביגיל בנם נ
אמת וסם ורוקסאן גמראן ולסבא וסבתא רבא, אלי -כותב

 ושרה טאניס!

 
*לתמר וג'רמי לוסטמן לרגל בת המצווה בת מצווה: 

 של בתם אביטל
 

אור לרגל נישואי בנם רפאל -*ללאה ואשר ברנישואין: 

 לאלירז שנהב

 
 
 

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

 

פרשת מארח ב )גלנווד( ביה"כ רמת מודיעים
                                 ם:מרצה בעלת ש שמות

                                                     ד"ר דודי טובין

 דודי טובין, בעלת תואר שלישי בפסיכולוגיה קלינית
 מאונברסיטת פרלי דיקינסון, ותואר שני בתנ"ך

 אילן. בוגרת התכנית ללימודי מקרא-מאוניברסיטת בר
מרצה ללימודי  ,מנהלת מת"ן בית שמש, ופרשנות במת"ן

 .במת"ן ובמכון מעיין יהדות

ענג שבת   –לינואר   6ליל שבת, י"ט טבת ,ב

01:11: he Courage To TeachT          
                                  )האומץ ללמד(  

 ההרצאה תתקיים באולם יפה, באנגלית

 01:32 •לינואר   01, י"ט טבת, בבוקר שבתב

 הדילמה של שבי ציון -לבכות או לשמוח 

 ההרצאה תתקיים באולם יפה, בעברית

 מיץ ענבים לקדוש יהיה זמין במקום

 

 
 
 
    

 

 
 

 פרשת: שמות שיעור נשים בשבת
 

 דב גרין  מרצה:
 )שימו לב לשעה החדשה!( 01:02 בשעה:  

 
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 01:11בשעה לפני השיעור קריאת תהילים שימו לב:  

 

 תנחומים:
 

 לדוד בלוך ושושי שטיינברג על מות אביהם

 לחיים פורסט על מות אמו

 ממועדון גיל הזהב:

חודש יהדות רומניה את פתחנו במועדון  השבוע *
עם חברות  ,ממ"דשל התה ג יתלמידי כ בשיתוף

מאכלים  ,תלבושות  ,הצגנו פולקלורומתנדבות . 
 . יותולא חועברנו יום מוסיפורים ו

לרחל  נדבות שעזרויישר כח גדול לכל המת
לילדים ולמחנכת אליאסי ו מוריהבתה, ל ,אשואל

  !על שיתוף פעולה

נחגוג לחברות המועדון יום  ראשון הקרובביום **
 ממ"דשל הילדי כתה א  בשיתוףהולדת 

  שוביתינערוך סיור בספריה הי חמישי ביום ***

 בברכה,  לאה מדעי

 

mailto:vaad_bryna@012.net.il
mailto:vaad_bryna@012.net.il

