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  :משלחן המזכירות

 251-1119111: אשר כהן: 81-11.88 :השבועכונן 

נמצא במזכירות טופס : המועצה שחרור חיילים לבחירות

הבחירות לחיילים יתקיימו . בקשה לשחרור ממועצת מטה בנימין

 .פרטים בלוחות המודעות. 19188-8181בין התאריכים בישוב נילי 

. 11.88, שני הקרובלא יתקיימו ביום  :שירותי משרד הפנים

 2515111121: לשאלות ובירורים ניתן לפנות לנייד

  

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il  11שלוחה  - 9918199 
 :ש"וצבמ

 :ונערות נשיםהצגה ל
כ הרימון "באולם ביה, //421, ויצא' פר ,הקרוב ש"במוצ

 ."מה את אומרת": ההצגה 42:02בשעה 
 . ולבנות נשיםדיונים נפרדים ל מולאחר ההצגה יתקיי

 לאמא ובת ₪  103  ליחיד₪  42

  

 :ערב הוקרה למתנדבים ופעילים
כ "יתקיים ביום שני הקרוב באולם יפה של ביה

הערב  .42:22ש גלנווד בשעה "מת מודיעים ער
, א"שליט, כולל דבר תורה מפי רב איתמר אורבך

כדי . הזמנות חולקו בתיבות הדוארכיבוד קל
להיערך בהתאם נשמח אם תאשרו הגעה דרך 

 .המייל שלי או בטלפון למשרד

 :הורים של מתבגריםקבוצה ל
 :השבועהמפגש הראשון נדחה ל 
בישיבת נר  23:/4בשעה , //.47, כסלוג "י,יום שלישי 

ברצוננו להתחיל בסדרה של מפגשים שבועיים  .תמיד
. ממרכז גוונים, רונן יעקובסון, עם המנחה הורים

בפגישות נדון במגוון סוגיות הקשורות לנושא חינוך 
ניתן להגיע למפגש הראשון כדי להתרשם .  מתבגרים

 . ולאחר מכן להירשם אם תרצו להמשיך

1  לזוג₪  03:  במפגש הראשון עלות השתתפות
1  לזוג₪  022:  מפגשים 8עלות של . ליחיד₪  42

 ליחיד₪  82/
 .המעוניינים להירשם יצרו אתי קשר במשרד

 בחסות התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
 

 :סדנאות להורים לגיל הרך
התמודדות , עיבוד סוגיות משמעותיות בהורות 

 .ן כלים רלוונטייםעם קונפליקטים יומיומיים ומת
פסיכולוגית , מפגשים עם חני שטיין  2סדרה של 

 32/: עלות. הסדרה תתחיל אחרי חנוכה .חינוכית
ניתן להתחיל להירשם אצלי . ליחיד₪  1/22  לזוג₪ 

 .במשרד

 , ביום חמישי "איך צחוק נולד": הצגה בקרוב 

 במועדון נוער  3/:2/בשעה   4/.2, ב כסלו"כ
 . ומעלה 0לגילאי 

   

 80-7941679 :חנה שוסטר: מרכזת הקליטה
 chanaschuster@gmail.com    4054088-050  6 שלוחה

 

 שבת חיבורים

כסלו ' עונג שבת יתקיים ביום ששי אור לי*
בנושא של  42:22בגלנווד בשעה  //.40

  .חיבורים
מרב איתמר  נפתח עם דברי תורה וברכה

.א"שליט, אורבך  

Shabbat Chiburim 

*An Oneg Shabbat will take place 

Friday night, November 23rd at 
Glenwood at 8 PM centering around 
Shabbat Chiburim 
Rav Itamar Orbach, will open the evening 
with a d'var torah. 

 
 

 טיול עולים למרכז מורשת בגין

 באנגליתמוזיאון המתעד את חייו של מנחם בגין עם הדרכה הטיול ל

האוטובוס יצא  25.12.12., ב טבת"ה ביום שלישי בי"תתקיים אי

 ..דהאמהטרמפי 71:71ב
Tiyul Olim to the Menachem Begin Heritage Center 

A trip to the Begin Heritage Center, a museum 
depicting the life of Menachem Begin, will be leaving 
by bus from the Trempiada of Chashmonaim on 
Tuesday, 12 of Tevet, December 25

th
 at 5:15 PM 

At the end of the tour  English. for a guided tour in 
dairy and pareve sandwiches will be served.  
Beverages and snacks can be purchased at the 
museum, but food can not be brought in.  We will 
arrive back in Chashmonaim around 10 or 10:30 PM. 
 Please reserve by December 2, as space is limited.  
Cost: 50 NIS per person. 

 

 

 :שיעור נשים בשבת

  ויצא:  פרשת השבוע 
 רב איתן הנה: מרצה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה     4:02/:  בשעה
 

  י הנשים לפני השיעור"קריאת תהילים תיערך ע
 

http://www.rammod.net/
mailto:chanaschuster@gmail.com


  ":פעמון"משחקיית 
אנחנו שמחים להודיע שהמשחקייה תפתח שוב 

. //.47 ,ג כסלו"י, החל מיום שלישי הקרוב
 :הימים ושעות של המשחקייה הם, להזכירכם

 
 2:22/-8:22/שלישי וחמישי בין השעות , ימי ראשון

 
כרטיסיה לילד או ₪  3: (מגיל שנה) מחיר כניסה

 .כניסות 4/עבור ₪  32במחיר 
 .3המשחקייה מיועדת לגילאי פעוטות עד גיל 

 4/מעל גיל  אחות1ילדים חייבים להגיע בליווי הורה או אח

 .אין להכניס אוכל למשחקייה

 

 

 

 

 

 

 

 :ומועדון גיל הזהב ותיקים בקהילה
 :בנאות קדומים סיור

 ,"כיבוד רועים"כולל , לסיור יוצאיםאנחנו 
 בנאות קדומים ביום שלישי ,לכבוד חודש כסלו

 . //.47, ג כסלו"י, הקרוב
 עמותת ותיקים בקהילה הסיור בחסות

 של מטה בנימין ובית אל 

 .במועדון כדי לצאת בזמן 54:8ניפגש בשעה 
 ₪  22:  שתתפותהמחיר 

 
ילדי גן גננת לאה ול תודה : לכבוד חנוכה

 . ומושקעמקסים על מופע  הרימון והגן המשולב

לכבוד חנוכה תתקיים הופעה של תלמידי ! ועוד

מקהלת פרחי הופעה של ו' כתות ד ,ד טלמון"ממ
 בניצוחו של המורה אריה זומר אריאל

 232-4287843: נועה גרוס             :הנוער תמרכז

rakchashmo@gmail.com  

 //-2/יתקיים בתאריכים ס "טיול חנוכה של המתנ4  'ח –' כיתות ז.  /

פרטים נוספים והרשמה ₪    403:  עלות.  לדצמבר לאזור מצפה רמון

rakchashmo@gmail.com: או במייל' ח –' רכזת ז –אצל שרי 

  

 העצמהמוזמנות להצטרף לקבוצת ' י –' בנות מכיתות ט.  4

 42:02בשעה ( 4/.4)ח כסלו "שנפתחת במועדונוער ביום ראשון י

 232-4287843:  פרטים נוספים אצל נועה

 

. נשארו מקומות בודדים. יצא לדרךפרויקט מאמני כדורגל צעירים .  0

 .מוזמנים ליצור קשר ולהצטרף' י –' בנים מכיתות ט

 

, טבת' ג', תתקיים ביום אס "תחרות הרכבים מוזיקלים של המתנ.  2

 ". טררם"בסוף התחרות יתקיים מופע של . 4/.2/

 כולל הסעה₪   22: עלות השתתפות

 !נאחל הצלחה להרכב היישובי שלנו

 

 

 פינת הברכות
 מזל טוב* מזל טוב * מזל טוב 

 

לקרן ואורי יפה לרגל האירוסין של  *4אירוסין
 בתם הדר לאריק אלייני

לקרן וברוס זיון לרגל נישואי בנם  *4נישואין
 אלישבעל וםנח

להני ויצחק עטקין לרגל נישואי בנם צבי *
 למיכל

ללני ובברלי גרינבלום לרגל הולדת * 4לידות
 הבן לבתם מיכל ונאמן קם

נכדה , תלמיה ונפתלי גדעון על הולדת הב* 
 לאיירה ושרי גידעון 

 :דרך צלחה4 גיוס
אטינגר שהתגייסו   זי-ילדניאל שטיין וב*
 ל"לצה שבועה
 

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

 

 :תנחומים

 

 ודי שטיין על מות אמה'לג*

 

 ,  לחנה ושלמה אברהם על נפילתו של נכדם היקר*

בנם של עמליה ואברהם פרטוק , ד"הי, ט יוסף נחמן פרטוק"רב

 ואחיינו של הספרנית שלנו רינת בכר מעמנואל

 :מועדות ספורט ותרבות
 

 !"חשמונאים בעקבות המכבים"
 

 . ום על הצעדה  חולק בתיבות הדוארפרס
 .י חזקי בצלאל"הצעדה למשפחות תודרך ע

 
כדי להתכונן לצעדה בצורה מאורגנת אנחנו 

מבקשים מהצבור להתייחס לפרסום 
 !ולהירשם בהקדם
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