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 תשע"ח טבת, חי, י"אויערב שבת פר' 
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 הרטמןמרכזת הקהילה: בריינה 
 bryna@012.net.ilvaad_  4שלוחה  9761493

 

 :יולדותבוקר 
 9:30, בשעה 1.1ביום שני הקרוב, י"ד טבת, שוב ניפגש 

בבוקר בחדר חוגים של האולם ספורט. המפגש בחסות 
מכבי שירותי בריאות ותכנית "אם לאם" של מתנ"ס 

 בקובץ המצורף! בנימין. פרטים

 
 

 
 

 
 
 

 מוטי רוזיליומשלחן המזכיר: 
 _motty@012.net.ilvaad  5שלוחה  9761493

 
בימים אלה מחלקים לבתים  מיחזור כתום בישוב:

שקיות אשפה כתומות למחזור אריזות וכן נותנים 
 הסבר קצר לגבי השימוש.

בבוקר צריך להוציא את  8:30כל יום שני עד שעה 
השקית ולהניח אותה סמוך לבית. משאית פינוי תעבור 

 ותפנה את השקיות.
 .8.1.18ביום שני, כ"א טבת, הפינוי הראשון יחל 

 
this week the  range" recycling in the yishuv:O"

distribution of orange garbage bags began in 
the yishuv with a short explanation regarding 
usage. 
Every Monday morning, by 8:30 am, the bags 
must be placed outside the house for collection. 
A truck will go around collecting the bags. 

Collection will begin on Monday, Jan. 8, 
2018. 

 
 

להלן זמני השירות בתקופה הקרובה: משרד הפנים: 
בתאריכים:  17:30-16:00בחשמונאים בימי א' בין השעות 

14.01.2018  ,28.01.2018.  
 

 
 

 משהו חדש מתחיל! -צעירי חשמונאים

בימים אלו ממש נכנסתי לתפקיד של רכזת צעירים של 
( במרכז החדש לצעירים במועצה 18-30הישוב )גילאי 

 )המצ"ב(.
בשביל לשמור על קשר עם כל אחד המרכז פועל במרץ 

 ואחת מכם ולפעול בהתאם לצרכינו.
המטרה שלי היא להיות איש הקשר בניכם לבין המתנ"ס 

 והיישוב. להרים סדנאות, הרצאות, פעילויות ועוד.
אודה לכם אם תקדישו כמה דקות מזמנכם למלא את 

השאלון המצורף כדי שאוכל לדעת אילו דברים מעניינים 
 פרטים אישיים ליצירת קשר.אתכם וכן 

אנא, עזרו לי להפיץ את השאלון שיגיע לכמה שיותר 
 חבר'ה.

 תודה רבה על שיתוף הפעולה!
 :מוזמנים לפנות אלי לכל שאלה, בקשה או עזרה

 052-3415878רגמן גלט )כהן( א
 

https://docs.google.com/forms/d/1kv1yez3sEP3jJh

-a5zTf4WFL9A

Z7GAVBBB4B2LV4ksA/edit?usp=sharing 

 מרכזת הקליטה והחברה: חנה שוסטר:  050-4054088

chanaschuster@gmail.com 

 

במוצ"ש שבת פר' שמות בשעה   סדנת שוקולד:

באולם ישראל של ביה"כ הרימון לזוגות  20:00
 לאדם. ₪ 25  !צעירים

נכין  בסדנת שוקולד נלמד לטמפרר שוקולד,   
 סוכריות כפיות ועוד. ,טבלאות משוקולד

 ץ."כשרות בד
 4שלוחה  08-9761493: במשרדהרשמה דרכי 

   

  פרויקט החונכויות של עמותת לב בנימין
 צה מתרחבבשיתוף המוע

 
 הורים יקרים שלום

 
עמותת לב בנימין, עמותה לקידום ילדים עם צרכים מיוחדים 
בבנימין, שמה לה למטרה לסייע ולעזור לילדים בעלי לקויות 

ונכויות שונות. בעמותה משתתפים ילדים עם מוגבלויות 
שונות: מגבלות שכליות, מגבלות פיזיות וחושיות, אוטיזם 

 ועוד תסמונות שונות אחרות. כחלק מפעילויות העמותה,
בשיתוף עם מחלקת הרווחה והמתנס, אנו מרחיבים כעת את 
מערך החונכויות האישיות במערב בנימין, ומזמינים אתכם, 
הורים לילד עם צרכים מיוחדים, לצרף את ילדכם לפרויקט. 

החונכות מתקיימת אחת לשבוע, במשך כשעה וחצי, בבית 
החניך או מחוצה לו, בימים ובשעות הנוחים הן למשפחות 

לחונכים. מטרת החונכות היא יצירת קשר משמעותי בין  והן
  החונך לחניך, בשאיפה להתקדמות, כיף והנאה משותפת.

 
 , עמותת לב בנימין.052-7048758לפרטים והצטרפות, רות 
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 !!שבת שלום

 ומעלה 55בני  ותיקים בקהילה: 
 

ערכנו מלווה מלכה  , פרשת ויגש ,במוצאי שבת :תודות

 רב מאד מרשים ומהנה ועל כך מגיע היה ע הישוב .ותיקי ול
 : תודות

לוותיקי  יםשמאפשרוביה"כ הרימון ליעקב בן דרור  

 באולם ישראלהישוב לערוך מופעים ומסיבות 

 לעופר חתוכה על המופע המרשים . 

וסימה קרייטנברג   רחל אשואל ,ליהודית חדד 

 הצלחת הערב ל תרמוו שעזרו

 ארגון הכיבודעזרו בולכל הבנות שהגיעו  

 לכל הבנות שהכינו כיבוד . 

 מאחלת לכולנו הרבה ערבים מהנים .
  מוקירה

 מדעי לאה

 
, תתקיים מפגש 23.1.18ביום שלישי, ז' בשבט, 

 העשרה ולמידה למתנדבי מועדוני הקשישים.
 פרטים בפרסום המצורף למייל.

 

 שביל ישראל:
 

אנו  ,הבא עלינו לטובה, 8.1.18כ"א טבת,  ,ביום שני
בין ישפרו לקטע  אה בשביל ישראלימארגנים יצ

 .ללטרון
  .רשםיכול מי שמעונין להשתתף מוזמן לה   
מהמועדון ומהכניסה לישוב , אי"ה ,יוצאים  

 .לערך 12:10 בשעה 
ם מתאימות . מים ואוכל יד בבגדים ונעליייש להצטי   

 למי שרוצה .
 .במידה וירד גשם הפעילות תתבטל  
 היא באחריות המשתתפים .נארגן הסעה,הפעילות    

 .התשלום יתחלק על פי מספר המשתתפים
 .ובילוידריך תפילין י סיםינ   

 רישום אצל ציונה 

 
 

 
 
 
 

 

 מזל טוב! מזל טוב! מזל טוב! פינת הברכות:

 

ליצחק ואורנה פוגל ולינקי ועדינה אלפנט  * לידות:

 לרגל הולדת הנכדה, בת לנועם ואלישבע
*ליונתן וד"ר פיי טורצקי לרגל הולדת הנכדה, בת ליוסי 

 ורותי
 ליריב ואביבה אהרון לרגל הולדת הנכד, בן לאיתן וספיר*

 *לחיה ואלון בן דוד לרגל הולדת הנכד, בן לעמיחי וחנה

לאיתן ואלינור וסטרייך לרגל הולדת הבת, נכדה לדוד *
 ופנינה וסטרייך

 

 המצווה של בנו אבישילשי דהרי לרגל בר  * בר מצוה:

 
*לאסתי גרין לרגל בת המצווה של בתה  בת מצוה:

 אושירה
 

*לדוד ושרה שטייניץ לרגל אירוסי הנכדה  אירוסין:

חני וחיים גלים, לנריה בנון. כולם מנוה לינוי, בתם של 

 .צוף

 
 :לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל יש

vaad_bryna@012.net.il 
 

 
 

 חיוישבת פרשת    :שיעור נשים
 

 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
 

 הרב איתן הנה  :מרצה
 

 קריאת תהילים 51:31בשעה 
 03:31השיעור בשעה 

 

 קומי והתהלכי בארץ!
 

  -לנשות חשמונאים
אני שמחה להזמין אתכם להצטרף לסיורים של ''נשים 

סיורי נשים שמתקיימים בימי שישי פעם  -מטיילות''
 יותר(.בחודש )פחות או 

שנים בהדרכה.  15אני מדריכה מוסמכת, כבר יותר מ
טלמון  נריה, -בעבר יצאנו לסיורי נשים באזור הרי גופנא

וכו', השנה אנחנו מתחילות בסיור אחד ''פוסט חנוכה'' 
 ואח''כ ממשיכות לירושלים..

אז אחרי שנגמרו המסיבות והסופגניות...נצא לסיור 
ה לפתור את )ברכבים( בעקבות החשמונאים. ננס

תעלומת מקום קבורתם, נספר את סיפורם המלא 
)בין  בתצפית מיוחדת, ונבקר בבית הכנסת העתיק

 העתיקים ביותר בארץ!!( במודיעין. 
 . 12.1, כ''ה טבת ,יום שישי

 
בחניון קברות המכבים. סיום משוער  8:45פגש בני
 במודיעין.  12:30ב

 ש''ח.  50עלות: 
 054-6465332נחמה רודה  -הרשמה

 ן!!אשמח לראותכ
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