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: בני יצחק : 2-21.2:השבועכונן  :משלחן המזכירות

252-052.252 

, 21.41.4, כסלו' כ, ה ביום שלישי"אי  :בחירות
 -0:88יתקיימו בחירות לוועד המקומי בין השעות    

 !בהצלחה1  במועדון הנוער הקלפיות ימוקמו1  88:.4

ר המועצה משום "יהיו בחירות ליולא : לידיעתכם
ששני המועמדים האחרים פרשו מהמרוץ ונשאר רק 

   1אבי רואה ולכן הוא נבחר ללא בחירות

  

 

 

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il  /2שלוחה  - 590.259 

 
 :בשבוע הקרוב

החוג התעמלות קרקע יתקיים במקלט  :חוגים

בגלל  21.4, הקרוב' ביום ג ד"ס הממ"של ביה
הבנות קבלו פתקים  1הבחירות במועדון הנוער

 1בשיעור הקודם

 

 :עם יפעת סגל שעת סיפור בספרייה
 0:88.בשעה , 21.4, ט כסלו"י, ביום שני

 לילד₪  15   2-0לגילאי 
 

 :ברימון סרט לכבוד חנוכה:לחוגים התורניים

 "גבורה של ילד"
 51.4, א כסלו"כ, ביום רביעי

 0:28.קרנה לבנות בשעה ה
 3:28.הקרנה לבנים בשעה  

 מכירת קופונים אחרי הסרט

 

  "איך צחוק נולד": הצגת ילדים
 5.:0.בשעה   01.4, ב כסלו"כ ,ביום חמישי

 לילד₪  48  1ומעלה 2לגילאי 1 במועדון נוער

******************************************* 

 :הורים של מתבגריםקבוצה ל
 111ך בגלל חוסר ענייןלא תמשי

 111בדרך

 :סדנאות להורים לגיל הרך
התמודדות , עיבוד סוגיות משמעותיות בהורות 

 .עם קונפליקטים יומיומיים ומתן כלים רלוונטיים
פסיכולוגית , מפגשים עם חני שטיין  2סדרה של 

 58.: עלות1 הסדרה תתחיל אחרי חנוכה 1חינוכית
יל להירשם אצלי ניתן להתח1 ליחיד₪  88./  לזוג₪ 

 1במשרד
 

 "1סרוגים"יוצר הסדרה : ערב עם לייזי שפירא

 1פרטים בהמשך
 
 
  
   

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

 טיול עולים למרכז מורשת בגין

 באנגליתהטיול למוזיאון המתעד את חייו של מנחם בגין עם הדרכה 

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

 ..דהאמהטרמפי 71:71ב
tage CenterTiyul Olim to the Menachem Begin Heri 

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. 

תודה רבה וישר כח לכל המשפחות שהשתתפו  :שבת חיבורים

זאת אומרת  -שארחו משפחות 03היו מעבר ל . בשבת חיבורים

 .משפחות 03 -של כ תהשתתפו

תודה רבה לסטוארט . בין המשפחות" חיברה"יה דוגלן שאהמון תודה למ

נג ארנולד ואריאל בלכר שהשקיעו הרבה בתוכנית של העו סטיבן, כץ

שנתנו לנו את  גלנוודש "בית הכנסת רמת מודיעים עשבת ותודה רבה ל

 ותודה לרב הישוב על דבריו, תודה לכל אלה שהביאו כיבוד. המקום

מי שלא הצליח להשתתף באירוח יכול להפוך כל שבת . באותו ערב

 .ולהזמין משפחה שדוברת שפת אם אחרת לשבת חיבורים
 

A tremendous thank you and yasher koach to all of the 

families who participated in Shabbat Chiburim. There 

were more than 30 families who hosted, so all together 

more than *60 families* participated! Thank you to Maya 

Douglen who "connected" so many families. Thank you to 

Stuart Katz, Steve Arnold, and Ariel Blacher who invested 

much in the program of the Oneg Shabbat and thank you 

to Glenwood for hosting. Thank you to families 

for bringing refreshments and thank you to the Rav for his 

meaningful  words. Whoever was not able to host a family 

with a different native  tongue is welcome to make any 

Shabbat a Shabbat Chiburim and invite a family.  

  

 

 :שיעור נשים בשבת

  ישלחו:  פרשת השבוע 
 פלטי גרנותרב : מרצה

 דש גלנוו"כ רמת מודיעים ע"בביה     4:28.:  בשעה
 

  י הנשים לפני השיעור"קריאת תהילים תיערך ע
 

http://www.rammod.net/
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  ":פעמון"משחקיית 
שוב החל  הפתחנאנחנו שמחים להודיע שהמשחקייה 

הימים , להזכירכם1 ..431, ג כסלו"י, מיום שלישי הקרוב
 :ושעות של המשחקייה הם

 
 0:88.-0:88.שלישי וחמישי בין השעות , ימי ראשון

 
 58כרטיסיה במחיר לילד או ₪  5: (מגיל שנה) מחיר כניסה

המשחקייה מיועדת לגילאי פעוטות  1כניסות 4.עבור ₪ 
 4.מעל גיל  אחות/ילדים חייבים להגיע בליווי הורה או אח 51עד גיל 

 1משחקייהאין להכניס אוכל ל

 

 

 :ומועדון גיל הזהב ותיקים בקהילה
תושבים ומאוד  58יצאו כ  :סיור בנאות קדומים

 !והנסיעה ברכבת" כיבוד רועים"נהנו מהסיור ומה

  

 !זה לא נעים לראות מועדון סגור
מות בישוב ביום בגלל הבחירות שמתקיי

שלישי הקרוב במועדון נוער קבוצת גיל הזהב 
 1לא ייפגש ביום זה

, ב כסלו"כ, ביום חמישי הקרוב :לכבוד חנוכה

01.41 
ד "לכבוד חנוכה תתקיים הופעה של תלמידי ממ

 מקהלת פרחי אריאלהופעה של ו' כתות ד ,טלמון
שרה ' בנוסף גב1 בניצוחו של המורה אריה זומר

1 ירה בצבור עם שירי חנוכהפלדמן תנחה ש
1 עם התכנית הרגילה 0:88מתחילים בשעה 

 !כולם מוזמנים1 8:28.המסיבה מתחילה  בשעה 
 

  :10.11, טבת' ה, הרצאה ביום שלישי
אורית שרוני תביא לנו הרצאה על תזונה נכונה מפי 

 1ח מכבי"יעל אסייג מקופ, הדיאטנית

 852-4803045: נועה גרוס             :הנוער תמרכז

rakchashmo@gmail.com  

 ..-8.יתקיים בתאריכים ס "טיול חנוכה של המתנ:  'ח –' כיתות ז1  .

פרטים נוספים והרשמה ₪    425:  עלות1  לדצמבר לאזור מצפה רמון

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

  

 העצמהמוזמנות להצטרף לקבוצת ' י –' בנות מכיתות ט1  4

 48:28בשעה ( 41.4)ח כסלו "שנפתחת במועדונוער ביום ראשון י

 852-4803045:  פרטים נוספים אצל נועה

 

1 נשארו מקומות בודדים1 יצא לדרךפרויקט מאמני כדורגל צעירים 1  2

 1מוזמנים ליצור קשר ולהצטרף' י –' כיתות טבנים מ

 

, טבת' ג', תתקיים ביום אס "תחרות הרכבים מוזיקלים של המתנ1  2

 "1 טררם"בסוף התחרות יתקיים מופע של 1 01.4.

 כולל הסעה₪   28: עלות השתתפות

 !נאחל הצלחה להרכב היישובי שלנו

 

 

 פינת הברכות
 מזל טוב* מזל טוב * מזל טוב 

 

לרפי ואודליה ברזני לרגל נישואי *:נישואין
 גיתית

אהרונוף לרגל -לענת ואריה כהן* :לידות
 בת למיכל ויוסי אייש, הולדת הנכדה

 תמר גרסון*: בת מצוה

 איתן נידרברגל* :דרך צלחה: גיוס
 

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

 

י "ע חיסוני כלבת יבוצעו: מהשירות הוטרנרי: מהמועצה

( לדצמבר 2.)ט כסלו "כ', בחשמונאים ביום ה ר אפרים קרן"ד
 5:281.במזכירות הישוב בשעה 

מ "מ סייעת לגננת בגן מ"בישוב נעלה דרושה מ: ממחלקת הגנים

(: 'ה –' א)ימים  5: היקף משרה1 חדשים עם אופציה להארכה 2-ל
 'יום ג: יום חופשי  2:88.-3:28: 'יום ו;  2:28.-3:28

השגחה על : סיוע לגננת בעבודות הגן השונות: תיאור התפקיד
, 3:28פתיחת הגן בשעה 1 פעילויות עם הילדים, סדר, קישוט, הילדים

ביצוע עבודות 1 ם בבוקר ופרידה מהם בשעות הצהריםקבלת הילדי
1  סוף דצמבר : תחילת עבודה1 טיפול פיזי בילדים1 ניקיון הגן והחצר

 0423003: לפקס 4./4קורות חיים עד 1  48.4

 :מועדות ספורט ותרבות
 

 !"חשמונאים בעקבות המכבים"
 

 1 פרסום על הצעדה  חולק בתיבות הדואר
, י חזקי בצלאל"הצעדה למשפחות תודרך ע

 1מדריך טיולים מצויין
 

כדי להתכונן לצעדה בצורה מאורגנת אנחנו 
מבקשים מהצבור להתייחס לפרסום 

השבוע אצל בריינה או נאוה ולהירשם 
 !כירותבמז
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