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 א"תשע, וארא ערב שבת פרשת 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :מרכזת הקהילה

 :הקרוב שבוע ב
 

 : 4-8הצגה לגילאי  : ח שבט"ערב ר, יום רביעי

 "המסע של ציפ"
 של תיאטרון החוויה

 לילד₪  15  :מחיר.  16:10בשעה  במועדון נוער

 
 

 
 
 
 : משה ברלינר על זוגיות' של ר ותהרצא 
 

   3122נישואין בשנת "
 ?איך הם שורדים
 "?איך הם נגמרים

 (בעברית ובאנגלית)

 כ הרימון"פרשת בא באולם של ביה  ש"במוצ

 20:00ההרצאה בעברית בשעה 

 יוגש כיבוד קל לכולם 21:00-21:30בין 

 הרצאה באנגלית 21:40בשעה 
    !            גם לזוגות לפני נישואין –כל הגילאים בההרצאות מיועדות למבוגרים 

 לזוג₪  15/  ליחיד₪  10:  מחיר כניסה

 

Lectures by Rav Moshe Berliner on marital relationships: 

 

"Marriage in 2011,  

 What Makes them up?  

What Breaks them up?" 

 
on Motzei Shabbat Parshat Bo, 8/1/11 
The first lecture will be in Hebrew at 20:00. 

 At 21:00 there will be light refreshments for everyone.  

At 21:40 the same lecture will be delivered in English. 
For adults of all ages, including couples before marriage! 

Entrance fee:  10 NIS for one/  15 NIS per couple 
 

 

 
 שך רכזת קהילההמ

 
 :בחודש הקרוב

 
 : 23.2.22, שבט' ז, ביום רביעי

  (קודם לא רק לנשים כפי שפורסם)למי שמעוניין , בחינםהרצאה 

  :בנושא ,מאמנת אישית, מפי לנה יאנובסקי

 20:00במועדון מפגשים בשעה  "אימון אישי"

 
 :31.2.22, ו בשבט"ט, ביום חמישי

 "(חברבוקים") סדנת יצירת בובות כתף ממחזור

 "תיאטרון האוטו הצהוב"עם 

  15:00בשעה . 'עד כיתה ג( יווי הוריםבלגילאי גן ) 4לגילאי 

 לכל ילד נוסף מאותה המשפחה₪  15/  לילד₪  20 

 מקום יפורסם בהמשך

 
 : 33.2.22, ש פרשת ויתרו"במוצ

ו בשבט יישובי "ועדת תרבות מזמינה את הצבור למסיבת ט

ש גלנווד  בשעה "ת מודיעים עכ רמ"באולם יפה של ביה

עם  "שירת הבריאה", המופע המוסיקלי :בתכנית.  20:15

הרב הרשקופ הוא המנהל של  .נאוה הרב מוטי הרשקופ ואשתו

 .פרטים בהמשך   ".כינור דוד", הישיבה התיכונית המוסיקלית

 

 מצורף לדף זה לוח חודשי לאירועים יישוביים
  

 :המזכירותמ
 

 : (תזכורת) בנות שירותמתנות למתגייסים ו
חיילת החל ממחזור / ועד הישוב החליט להעניק שי לכל חייל

 .וכן לבנות שירות לאומי מאותו תאריך 2010אוגוסט 

לקבלת השי במזכירות הישוב יש להביא למזכירות צילום 

 אישור שירות לאומי ונעביר אליכם את המתנה/ מתעודת חוגר
 .במקום

 

יות רשות המים חל איסור על פי הנח:  השקיית גינות

. 1.4.2011 -1.12.2010השקיית גינות ציבוריות ופרטיות בין 

 .העוברים על איסור זה צפויים לעונשים הקבועים בחוק

 

ב יחל "רישום לגני ילדים לשנת תשע:  רישום לגני ילדים

פרטים יפורסמו בהמשך . ד"ס ממ"במזכירות ביה 9.1.11 -ב

במועדי הרישום ובכן לחסוך נא לעמוד .  ובלוחות מודעות

 .קנסות למאחרים ונסיעה לפסגות לשם רישום

 

התושבים מתבקשים לא :  ספרים משומשים לספריה

בכל מקרה שרוצים . להניח ספרים משומשים ליד דלת הספריה

 .רינת בהר' לתרום ספרים משומשים יש לתאם עם הספרנית גב
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 :מרכזת הקליטה
For Daf Meida 

An Advanced Hebrew class focusing on Hebrew in the 

workplace will be opening on Tuesday, January 18
th

 and 

will meet every Tuesday at the Moadon Mifgashim from 

8:30AM – 1:30 PM.  Registration is very strong, so if you 

want to reserve a spot and have not yet registered, please  

send me your teudat zehut number via e-mail- 

schusterchana@yahoo.com  ASAP. 

Tochnit Peleh, Afterschool Hebrew Enrichment for 

children at the Mamad is up and running.  Thanks to Neta 

Barel, the teacher and coordinator, 27 children get 

together two days a week after school and do all kinds of 

activities, games, and discussions all in Hebrew.   They 

will also spend time on tiyulim.  If someone from the 

Noar would like to get credit for community service 

hours, we are looking for assistance for this program.  

Please get in touch with me. 

THRIVE, a workshop to empower youth whose families 

have made Aliyah will begin on January 19
th

 in the 

evening at the Moadon Mifgashim.  Please send your 

teens to receive coaching and guidance on building a 

strong, healthy future in Israel.  To register, call or e-mail. 

In cooperation with Yeshivat Ner Tamid, we are 

sponsoring a workshop in English called “Are You 

Speaking Your Child’s Love Language?” presented by 

Jennie Sassoon, a licensed social worker and family and 

teen coach.  The workshop will take place at the Yeshiva 

on Monday, January 24
th

 at 20:30. 

Save the date- Motzaei Shabbat, February 12 for a special 

performance by the "Playback Theater", aimed at 

involving the greater Chashmonaim community.  We 

want everyone to be there!  Vatikim, olim chadashim, 

olim vatikim, Israeli-born residents - everyone from all of 

the Batei Knesset in Chashmonaim.   Those interested in 

helping publicize and recruit please be in touch with me.   

הופעה מיוחדת של תיאטרון , 12.2, מוצאי שבת! שמרו את התאריך

! אנו רוצים שכולם יגיעו. קהילת חשמונאים המורחבת ל "פלייבק"

את כולם -ישראלים ילידי הארץ, עולים ותיקים, עולים חדשים, ותיקים

ו מחפשים אנשי קשר בכל בתי אנ  !מכל בתי הכנסת בחשמונאים

. מי שמעוניין שיהיה איתי בקשר.  הכנסת לפרסם את הערב  

  050-4054088או ( של בריינה) 4שלוחה  9761493חנה שוסטר 

Chana Schuster 976 1493, ext. 4 (Bryna’s) or 050-

4054088 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 :מרכזת הנוער
 

  ,נוער יקר

 

-מפגשיתקיים ( ואראפרשת )במוצאי שבת הקרובה 

 .במועדון 02:02 כיתה יב עם ש "מוצ

 

לבנות יתקיים ערב  ,ח שבט"ר, ביום חמישי -

 .במועדון 20:30. יב-ט

נותרו , שבט' יתקיים בח', לכיתות ט ה"מסע ל -

 .הרשמה אצלי -מקומות אחרונים 

ח מתחילה ביום -לבנות כיתות ז סדנת תאטרון -

סמלית עלות . אין צורך בניסיון קודם. ראשון

מי שעוד . לא כדאי לפספס. שח למפגש 5של 

.  -נא לפנות למוריה, לא נרשמה

0524858907 

פרטים , החלה הרשמה לנטיעות בני עקיבא -

 אצל המדריכים

 

 יתקיים( שנדחה מחנוכה)לכל הנוער  ערב מדהים

 .באולם גלנווד, ש פרשת בשלח"מוצב

 !חינם -כולם מוזמנים
 054-2087825נועה גרוס : לשאלות ובירורים

 

 

 

 


