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 ₪  01: מחיר כניסה
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 ה"תשע ,שבטד "כ, משפטים שבת פרשת ערב

 

 :משלחן המזכירות

 :סגירת מים
תהיה הפסקת מים בישוב , 5..0, ז שבט"כ, ביום שני

 . לרגל עבודות שוטפות 3:11-00:11בין השעות 
 .אנו מתנצלים על אי הנוחות שתגרם לכם

 
 :מתקצירית המועצה

נוכח מספר אירועי פריצה לבתים : פריצות לבתים

מבקשים , ומשרדים ביישובי בנימין שאירעו לאחרונה
יים של תחנת בנימין להזכיר לתושבים השוטרים הקהילת

אין להשאיר נשקים ללא השגחה : את הכללים הבאים
חובה לתקן ולנעול דלתות וחלונות בכל . ונעילה בבתים
אין להשאיר מפתחות במקומות המוכרים . יציאה מהבית

, כלבים, סורגים)לכולנו כל אמצעי האבטחה מבורכים 
מוקד / ל "חמ/ ץ "נא לדווח לרבש(. 'מצלמות וכו, אזעקה

. על אנשים או רכבים חשודים ושאינם מוכרים 0511/  011

לצאת מהבית ולדווח , יש להקפיא מצב, בכל חשד לפריצה

תודה למתנדבי המשטרה . 011ץ ולקו "לרבש, ק"למש
במאמץ להעלות את רמת הביטחון , העושים לילות כימים

 .בישובים
 
 

 .ודה זמניתלעמותת התיירות משקפת דרושה מזכירה לעב
 :דרישות התפקיד

 יתרון -ניסיון קודם  -
 יחסי אנוש מצוינים -
 שליטה בתוכנות מחשב -
 אמינות ויושר -

 :קו״ח יש לשלוח לכתובת דוא״ל

einat@mishkefet.org.il 
 .אימות ייענורק פניות מת

 
   
 
 

 

 בריינה הרטמן: רכזת הקהילה

 t.ilVaad_bryna@012.ne   0שלוחה / 08- 9761493

 

 ..חורף חם בחשמונאים
 :בשבוע הקרוב

 !ח אדר"לכבוד יום המשפחה ור

 "פרח לב זהב" :ההצגה
 ה'של תיאטרון צחוקל

 9-1לגילאי 

 
בשעה  2.81, ח אדר"ר, בחשמונאים ביום רביעי

 לילד₪  11/  במועדון נוער 23:61
הצגה על אהבה יוצאת דופן בין ילד מאד מיוחד לאמו 

 ,האוהבת
 .משעשע ומרגש לאגדה המפורסמתעיבוד חדש 

אשר יוצא למסע , דניאלי הוא ילד שובב ומלא שמחת חיים
את הפרח שישיב את הבריאות לאמא  ביער כדי לחפש

מרתקות ובעזרת  במהלך חיפושיו הוא פוגש דמויות. שלו
, הילדים וחיות היער הוא מגלה שנתינה ואמונה בזולת

 ושת סיפוקוחברות אמת מעניקים כוח רב ותח אכפתיות
 .בלב

                                                                                            בחסות              'דק 54 -משך ההצגה כ
 

************************************* 
 !מופע למבוגרים! ח אדר"לכבוד ר

 
 :לועדת תרבות מזמינה אתכם למופע של נויה מנד

 

 !"תסתדרו לבד -אני בחופש" 
 

 01.5, ח אדר"ר, ביום רביעי
  51:91בשעה 

 מ של ישיבת נר תמיד"בביה
 לאדם ברכישה מראש₪  01:  מחיר כרטיס

 בקופה₪   02
 9.5, ד שבט"י, מכירת כרטיסים מיום שלישי

 במזכירות הישוב
 

 ס בנימין"המופע בחסות מחלקת התרבות של מתנ
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 :ד"מבית חב

 ד חשמונאים"פעילות בית חב
 הרב ברק כוכבי

 5ערבי נחל ' רח

אדר ' ח אדר ועד ו"החל מר -ה "פורים תשע .0
ערך חלוקת תחפושות חדשות לילדים ית

 בחינם למשפחות ברוכות ילדים בשעות
 .הבוקר

-09:11מסיבת שבת לילדים בין השעות . 5
פרשת . סיפור מרתק . אמירת תהילים  00:11

 ...שבוע והפתעות
לנשים שיעור פרשת שבוע בראי החסידות . 9

 . 00:02מידי שבת בשעה 
שיעור תניא לנשים מידי יום ראשון בשעה . 0

51:11. 
שיעור תניא לגברים מידי יום רביעי בשעה . 2

  !ולם מוזמניםכ  .51:11

  11-35.0022 :פרטים נוספים בטל

 

 מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב :פינת הברכות

 

בת לדניאלה , לצבי ונעמי רוזן לרגל הולדת הנכדה*: לידות

 ורונן שנרב
לחנה ומשה סבתו ולעמוס ושרה פלדמן לרגל הולדת *

ורדה , מזל טוב לסבתא רבתא. בת להרצת ואוהד, הנכדה
 !ןקאופמ-קראוס

בת לאמיתי , ליוסף ואסתר אייזיקוביץ לרגל הולדת הנכדה*
 ושולמית

בת לשרית וצבי , ייק ורובין וייס לרגל הולדת הנכדה'לג*
 בלוסטון

נכד לרב מורי ודינה , על שוורץ לרגל הולדת הבןילנפתלי ו*
 שוורץ וליצחק ובריינה הרטמן

  
ה של וליעקב ואביבה גולדברג לרגל בת המצו*: מצווה בת

  בתם חיה

 

ועזרה גנץ לרגל אירוסי מאירה ( דקייזר)לפרידה * :אירוסין

 לשמעון ברמן מגבעת זאב
אלן לטובה זלקמן , י טובר לרגל אירוסי בנם'יג'אק וג'לצ*

 מבית שמש
אודליה בורנשטיין ליפה מאירי לרגל אירוסי בנה רועי ל*

 משבי שומרון

 
 
 

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

 

 121-0120111חנה שוסטר  : מרכזת הקליטה

 chanaschuster@gmail.com 9761493-08/ 0שלוחה 
  

 חידון על ציונות באנגלית
 

ביום העצמאות השנה שלב הגמר של החידון על ציונות יוקרן 
בפעם הראשונה ישתתפו דוברי אנגלית , ההשנ.  בטלויזיה

חשמונאים ביחד עם המועצה הציונית .  בחידון באנגלית
 . בישראל מביאים את החידון באנגלית לישוב

Zionist Quiz in English 
On Israel’s Independence Day Israeli TV Channel 
10 will screen the final round of The Zionist Quiz. 
Preliminary rounds of the quiz are being held 
around the country. For the first time, the Zionist 
Quiz will include representatives from the English 
speaking community in Israel.  
Chashmonaim together with The Zionist Council 
in Israel - Anglo Division are hosting a first 
round.  The winner of our event will proceed to 
the next stage of the National Zionist Quiz. Quiz 
questions will be in English and a general 
knowledge of Israel's history and Israel’s current 
affairs is required. The questions will be prepared 
by The Zionist Council in Israel.  Anyone who 
wishes to take part in the preliminary round at the 
yishuv library on March 1

st
 at 8:15 PM should be 

in touch with me by February 22
nd

.   
 

( 50.5.02)אדר' ג -אור ל, ש פרשת תרומה"במוצ
                                            51:91בשעה 

רמת מודיעים ה ערב לימוד בבית הכנסת "נקיים בע
ש גלנווד שבחשמונאים"ע  

לוי נשמות בננוילע  

ל"י דן הימלפרב זכדמר     ל"תי יונתן וסטרייך זיאמ  

סיום מסכת יבמות                                              
 דברי תורה: הרב איתמר אורבך שליט"א- מרא 

                                                             דאתרא
ר ארגון צוהר"יו, רב ראשי שוהם, הרב דוד סתיו  

ל"יחיאל הימלפרב ז, הימלפרבשרון / פנינה ודוד וסטרייך   

  

  

 
 משפטים :פרשת שיעור נשים בשבת

 הרב שמעון בוחניק  :מרצה

 
 !(ו לב לשעה החדשהשימ) 09:02 :  בשעה

 
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 
 09:11בשעה לפני השיעור קריאת תהילים :  שימו לב
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 !!בת שלום וחודש טובש


