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 בריינה הרטמןמרכזת הקהילה: 

 vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה  9761493

 צעדת חנוכה – ועדת תרבות

צעדת חנוכה שמתקיימת מזה שנים עברה בהצלחה. 
)במקום יום ראשון בגלל  הצעדה הוקדמה ליום שישי

והשמיים האירו לנו פנים עם מזג אויר  תחזית של גשם(
ממש לפי הזמנה! הגיעה קבוצה של "אוהבי  ,נפלא

                                                          הביחד", אוהבי הארץ הנפלאה ואוהבי הלכת.  
תודה לניסים תפילין שהכין לנו את המסלול ביחד עם 
יעקב גוטליב! תודה ליעקב גוטליב, המדריך, שפתח, 

בשיתוף הילדים, חלוקת וופלות ובבדיחות. כדרכו, 
בדרך הוא הסביר והקשבנו וצעדנו כמו חיילים. הייתה 

                                                            . הדרתאוירה נ
בסוף המסלול הצטרף אלינו יו"ר הועד, איציק 

שטיינברג ויונה וורנר, שעזבה את הבישולים לשבת 
כדי לנגן לנו, ובריינה שלחה לנו "דמי חנוכה" בצורת 

             !              שנתרמו ע"י דודו, בעל המכולת מטבעות שוקולד
ח לנו את השומר ששל תודה רבה לזרובבל שרעבי, 

                                המסור, ריאד, כדי שידאג לשלומנו.
  ציונה שרוני

ביום שני בערב, מוצאי חנוכה,   המופע "אור":
התקיימה מופע מקסים של אנסמבל "שיר אדמה". מי 

שלא הגיע הפסיד בגדול!  בהזדמנות זו ברצוני להודות 
שזיכו אותו השנה למחלקת התרבות של מתנ"ס בנימין 

במענק  זכינו.  במתנה יפה במסגרת תכנית "מענקיץ"
ת לכל יופעילוהייתה לנו לוח קיץ מלא בגלל ש יפה

                   .תושבי הישוב

הרצאה לכבוד י' בטבת:  לרגל  יום הקדיש 
יד ושם בנושא תתקיים הרצאה של מרצה מטעם הכללי 

. אההמאבק לשמירה על רוח האדם בתקופת השו
בשעה , 21.12, הקרוב יום שניבטבת, עשרה בבערב 
באולם יפה של ביה"כ רמת מודיעים ע"ש  20:30

",  והגדת לבינך" הצבור מוזמן להרצאה: גלנווד,

פרטים נוספים   יהודים מתעדים את גורלם.
 בפלייר המצורף. נא להגיע בזמן!     10 ₪ לאדם

תוכנית "מעגלים" לחוסן משפחתי" בחסות מדור 
 הקהילה של מתנ"ס בנימין:

ימו סדרת שבט( יתקי –בחודש ינואר )טבת 
הרצאות ומפגשי הדרכה בנושא "חינוך למיניות 

בריאה" בקרב ילדים ונוער. מומלצת להורים ואנשי 
 חינוך. התכנית המלאה תצא בקרוב.

  

__._,_.___ 

 מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו משלחן המזכירות: 

 סונים כלבת יבוצעו בחשמונאים חי חיסוני כלבת

  ע"י וטרינר המועצה, ד"ר אפרים קרן       
 (2015דצמבר  28, טז טבת )'ביום ב      

  16:00במזכירות הישוב, בשעה          
יש לשלם את אגרת החיסון מראש. לכלבים       

שרשומים במועצה, ניתן לשלם בכרטיס אשראי 
                  :  Iphone באינטרנט דרך מחשב או

  
            http://petclick.co.il/Payment.aspx   

לבצע תשלום, תכניס את מספר שבב של הכלב     
 4733וסיסמה הישוב: 

 

לגורים, חתולים או כלבים שלא רשומים במטה בנימין, יש 
 .02-9977242למועצה טל: לשלם בכרטיס אשראי מראש 

                  

                                                     
:  

 

 
 

 ותיקים בקהילה       
 

 הליכה ב"שביל ישראל"
 

 חברנו ניסים תפילין הוא צועד וותיק ב"שביל ישראל"
 מארגן צעדה מקוצרת, שנוכל לטעום ולהתרשם.ו 

 .04/01/16תאריך: יום שני 
מודיעין עד תחנת הרכבת ב"ישפרו".  המסלול: ממצפה

ממועדון הגמלאים )לאחר  11:00יציאה ב  ק"מ. 8כ 
 הפסקת האוכל(.

לא תהייה  –: במידה ונסתדר ברכבים פרטיים עלות
 עלות.

 להביא בגדים מתאימים לעונה, מים, וארוחה קלה.
 הטיול באחריות המטייל.

 למעוניינים:
דון אצל ציונה במוע פרטים נוספים והרשמה: 

 הגמלאים, או אצל בריינה, או אצל ניסים במייל,
nissimtfilin@gmail.com  9761423-08או בבית 

 
 בברכה
 (יעקב גוטליב )בשם ניסים
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 ת שלום!!שב

 ל הזהבגי הותיקים ומועדון ממועדון
 

א. החודש חגגנו טקס פתיחה של מועדון 
 ותיקים הנמצא ברחוב התמר .  

 + .55המועדון ישמש ותיקים בני 
 ,יותובמועדון מתקיימות מגוון רחב של פעיל

ניתן לראות באתר של  הרצאות וסדנאות .
 myhashmonaim.co.ilהישוב:  

)ללחוץ על "קהילה ותרבות" פותחים את 
 עים לותיקים וגיל הזהב.("כל הנושאים" ומגי

 
ברצוני להודות לכל השותפים שמתנדבים 

  בהפעלת המועדון ומאחלת לכולנו ועוזרים 
ונעים  ,שמח ,שהמועדון יהיה הומה 

של  לצרכיהם  יתן מענה ישיתמלא בתוכן וו
 ותיקי הישוב .

 
ב.שבת פרשת וארא נקיים עונג שבת 

 לותיקים .פרטים בהמשך. 
 
במוזיאון  יצא לסיור  במועדון גיל הזה ג.
 . 24.12באור יהודה בתאריך  עולי בבל  

 
 לאה מדעי

 
 
 

 מזל טוב* מזל טוב* מזל טובפינת הברכות: 

 
*לבצלאל וג'ודי נחמן ולחיים וברכה לידות: 

 לרגל הולדת הנכד, בן ליהודה ואורית ברמן ברמן

 

*לג'ודי ופיליפ שטיין לרגל הולדת הנכד, בן 
 לאופירה ומשה קריגר

 

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל 

 vaad_bryna@012.net.il: שבוע למייל

 

 
 
 

 ויגש: שיעור נשים בשבת פרשת
 רפי חתוכהמרצה: 

 

 . קריאת תהילים 3:001       בשעה:  

 13:15השיעור בשעה 
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 

 תנחומים:
 

 ללאה יפה על מות אביה
 

 ביולרפי גולדרייך על מות א

 

 משמרות זה"ב!
 

ביה"ס הממ"ד מחפש עזרה לתלמידים 
בהפעלת משמרות זהירות בדרכים 

 בשעות הבוקר.
 המעוניינים לעזור יפנו לג'ק בן עזרא:

052-7567082 
או למורה חני מאיר בביה"ס: 

9761497 
 

                        גלנווד מזמין אתכם לשבת חזנות רמת מודיעים ע"ש   בית הכנסת

 דצמבר( 25/26י"ד טבת ,  -פרשת ויחי )י"ג ב

                                                                                      מקהלת הגברים רמתיים ירושליםעם 
 בלווי החזן בועז דוידוףו ציון-בניצוחו של ריצ'רד שבי

 20.15)אולם יפה(  עונג שבת           16.33)למעלה(  "קרליבך"  -  מנחה וקבלת שבת

 17.45 )אולם יפה(  הבדלה                08.30)למעלה(  שחרית ומוסף
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