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 :ה הרטמןבריינ    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  4שלוחה  - 9761493 
 

 !!השבוע
 : שעת סיפור

לגילאי , "פרח אל תבכה, פרח" –עם יפעת סגל 
ולגילאי גן חובה  11:11טרום חובה בשעה  גן

, 1.2, ג שבט"י,  הקרוב ביום שני,10:00בשעה 
כדי להיערך בהתאם נא . בספריית הישוב

.  ך המשרד שליה דר/השתדלו לרשום את הילד
 טלפון וכתובת מייל למעלה  מספר

 
 ":פעמון"נטיעות בחצר של משחקיית 

 !מוזמנים לנטיעות!!( גם סבא וסבתא)כולם 

 "פעמון"בחצר החדש של משחקיית 
 (הספרייה הישנה)

 16:15בשעה   9.2,  ז שבט"ט   , ביום חמישי
 12.2, ט שבט"י, במקרה של גשם הנטיעות יתקיימו ביום ראשון

 !מומלץ להביא כף אישי.          6גיל  –מיועד לגילאי שנה 
 

 ":לוקחות אחריות  על הבריאות"תכנית 
 סדנת ההליכה ותרגילי עצוב לנשים

 (22.1 ב שהייתה אמורה להתקיים)
, ו בשבט"ערב ט, תתקיים ביום שלישי

 .כ הרימון"באולם של ביה, 0.2
 
 "!!קליקט"המשחק , 11.2, יתרו ש פרשת"במוצ 

 .מצורף בפליירפרטים 
 :בשבוע הבא

 ונערות  סדנת אפיה בריאה לנשים
 (ומעלה' טכיתה מ)

, 14.2,שבט א"כ, ביום שלישי, ה"בע, הסדנא תתקיים

שיירשמו  בתנאי, כ הרימון"באולם של ביה 20:00בשעה 

 ₪  20: עלות ההשתתפות. מספיק נשים

 !במזכירות אצלי ניתן להירשם

 סות ועדת ספורט של הישובבח הבריאות שתי פעילויות
 

 :ובקרוב
 :21.2ב  ס בנימין"יום האישה של מתנ

תקבלו הודעה על  –למי שהספיקה להירשם . ההרשמה נסגרה, לצערי

 .שעת יציאת ההסעה
 

 20.2, אדר' הרצאה על המפתח הגליקימי בד
 פרטים בהמשך. לכולם.  ברברה שיפר' מפי גב

 

 :משלחן המזכירות

 052-8889288:  הןאשר כ  :השבוע כונן

  .באתר של הישוב הבמלוא המופיע :תקצירית המועצה

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 :המשך מרכזת הקהילה
 

 :אהובה צוקרמן, סדרת סדנאות  של הרבנית
. ס בנימין"של מתנ" מעגלים"הסדנא לנשים פורסמה כחלק מתכנית 

 ביום, ה"בע, תתחיל, "זוגיות"ו" חינוך ילדים"שתעסוק בנושאי , הסדרה

חמשת המפגשים . כ הרימון"בביה  20:30בשעה , 28.2, אדר' ה, שלישי

, ניסן' ד, יסתיימו ביום שלישי, (בחמישה ימי שלישי רצופים)הראשונים 

כל הסדרה של .. אחרי חג הפסח נמשיך בחמשת המפגשים הנותרים. 27.3

הרשמה  ₪    40:  המחיר למפגש בודד. לאדם ₪  250תעלה , מפגשים 10

הסדרה תתקיים בתנאי .  14.2, שבט' כ, עד יום שלישי. מזכירותאצלי ב

 .  נשים 25שנרשמות מינימום של 

 

ניתן לבטל חוגים לשנה , כפי שרשום בדף הרשמה:  ביטול חוגים

מחודש מרץ לא נוכל להחזיר כסף על (. פברואר)זו עד סוף החודש 

 . חוגים
 יוצא לדרך" לקט חשמונאים"מבצע 

עצי פרי גדושים בפרי הדר , אם לא מאות, שרותיש היום ביישוב ע

ואתם , אם יש למישהו עץ פרי עם עודף פרות  .בשלים ומשובחים

ח מזון של "לתרומה לגמ( חלקם או כולם)בקטיפת הפרות  מעוניינים

נתקשר אליכם לתאם . אנא צרו איתנו קשר -שירה גילאור 

. לשירה ומסירה, הפרשת תרומות ומעשרות ולארגן את, הקטיפה את

 . ניתן להזמין נוער או מבוגרים לבצע את הקטיפה, לבחירתכם

  

 979-1442 חני טבק :מייל או טלפונית-אנא תודיעו לנו באי

 cherylss@smile.net.il  1253-976שריל סינגר 

 .תזכו למצוות 

 

 (בתי הכנסתאיחוד של )"  איחוד חשמונאים"קבוצת 

הגמר . בכדורסל עלתה לגמר ליגת בתי הכנסת האזורי

ש "המשחק יתקיים במוצ .5יצולם וישודר בערוץ ספורט 

 .20:00באולם בוכמן במודיעין בשעה , 4.2, בשלח' פר

 הסעה חינם לנרשמים מראש תצא מהטרמפיאדה 

 .22:00חזרה משוערת . 19:15בשעה 

 : עי שרוניאו להתקשר לרו smsלהרשמה נא לשלוח 

מספר המקומות . נא להזדרז להירשם    054-4495025 

 .מוגבל
 

mailto:cherylss@smile.net.il


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 :מרכזת הקליטה
  0504054088  4שלוחה  9761493  חנה שוסטר

 chanaschuster@gmail.com   

 Health Lecture:  

"Who's Feeding Your Family?"   

Eat well, Feel well , Look well 

Food that  feeds the body, meals that enrich the 

family.  The glycemic index to proper nutrition. 

The lecture, in English,  by Barbara Schipper, 

B.A.S.W.,  M. Phil , and author, will take place 

this coming Sunday evening, February 5, at 8:00 

pm in the yishuv library. The lecture is for men 

and women! Entrance is free! 

Advanced Ulpan  אולפן מתקדמים 
 15.4.12-ה יתחיל ב"האולפן נדחה עד אחרי פסח וב

The ulpan that was supposed to start in Chashmonaim in 
Feb./March is unfortunately not able to start until after 

Pesach (April 15) and will probably take place on Sunday 
and Tuesday mornings. Sorry for the inconvenience. 

Details to follow. 
THRIVE for Parents!    סדנאות להורי נוער באנגלית 

 20:00-הסדנאות להורי נוער באנגלית ממשיכים בימי רביעי ב

מפגשים מאור  3ישנם עוד  .  בישיבת נר תמיד בחדר המחשבים

 . 15.2.12ג  שבט "לכ

*THRIVE for Parents will not meet on Wed., 

February 8
th

, but will continue the following 

Wednesdays, Feb. 15, 22, and 29. 

 The Israeli Cinema for Dummies באנגלית 

 סדנאות קולנוע ישראלי 

 שתי סדנאות שיתנו טעימות של הקולנוע ישראלי לדוברי אנגלית

' וירחיבו להם את הידע על תרבות ישראלי יתקיימו באור לכ

בספרייה של הישוב  20.2.12-ו 12.2.12ט שבט "שבט ואור לכ

 .20:15בשעה 

Want a crash course in popular Israeli films?  Save 

the evenings of Sunday, February 12 and Monday, 

February 20
th

 for a two-part enthralling workshop in 

that will give an overview of popular Israeli  English

films and how they were influenced by changes in 

Israeli society.  Einat Kapa, Film Director and 

lecturer will give us a taste of popular Israeli film by 

focusing on the ‘Zionist narrative’ in the Israeli cinema.  

She will explore the pioneers, the wars, the woman, the 
'Sephardi' and more in Israeli Cinema.  Please register 
with me by February 9

th
. 

 

 

 :מעמותת ותיקים בקהילה
 

תוכנית לאזרחים ותיקים 

 :ו בשבט"לכבוד ט
 

 מועדון נוער של הישובב 7.2, ד שבט"י, ביום שלישי

 ו בשבט"סדר ט: בבוקר 10:00בשעה 

דברי  !בליווי מוסיקה ושקופיות

 למשתתף₪  10  .  תורה וכיבוד קל

 

לתיבות  ועבשההזמנות יצאו 

 .הדואר

 
 

 שנה לחשמונאים   21
 ערב למקימי וותיקי הישוב

 
 . תושבים יקרים

חות המשפ !(הגדלנו את המספר) 50אנחנו שמחים להזמין את 

שיוקדש כל כולו , לערב מיוחד, הראשונות של הישוב חשמונאים

 . לסיפורי ההקמה וראשית הדרך של הישוב

 19:30בשעה , 5.2.12-ה, הערב יתקיים ביום א

 (שימו לב לשינוי במקום)  .כ הרימון"בביה

 יוגש כיבוד קל 

לנער את מגירת הזיכרונות ולחשוב על סיפורים , זה הזמן

על הקשיים והטלטלות שהיו , רגשים מאותם ימיםהומוריסטיים ומ

ועל כל מה שאפיין וייחד את , על אופן ההתמודדות עימם, בדרך

 .  אותה התקופה

, תמונות: חשוב מאוד אם תוכלו להביא איתכם לערב עצמו, כמו כן

על , מתקופת הקמת היישוב –' מסמכים בעלי ערך וכד, קטעי וידאו

השנה  25מרכזי לציון חגיגות מנת שנוכל לשלב אותם במופע ה

, ארגז/מי שיביא איתו חומר נודה לו על ריכוזו בשקית. לחשמונאים

 . החומר יועתק ויוחזר לבעליו. טלפון+ בצירוף שם מלא 

 , מצפים לפגוש אתכם ולשמוע את סיפוריכם

 . מגשימים הפקות –מני ושני , ו'ג

 hmim_pro@walla.commags 

 

 :הרצאה בשכונת גני מודיעין
 הרב חיים ולדראתם מוזמנים להרצאתו המיוחדת של 

 " אנשים מספרים על עצמם"מחבר הספרים 

 . "נפש הילד למבט א"בנושא 
, 4.2א שבט "י, ש פרשת בשלח"במוצ, ה"אי, ההרצאה תתקיים

 רחוב אבי דוד, בגני מודיעין, 20:30בשעה 

 "ראוך עם שמשי"כ "בביה

 .ישיבה נפרדת/  ₪  15: דמי השתתפות

 052-6611974:  יונית:  לבירורים' טל

mailto:magshmim_pro@walla.com

