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-.21: אשר כהן :.9-5125:השבועכונן  :משלחן המזכירות

8889.88 

1 התקיימו בחירות לועד המקומי, 21.4, ביום שלישי :בחירות
כ הצביעו "סה : תוצאות הבחירות 1רשימות 2תפו בבחירות השת

 .26קבלה (  כח" )כולנו חשמונאים"רשימת 1 24% -שהם כ 254
" התקוה"רשימת 1 נציגים בועד 2ויהיה לה  24%-קולות שהם כ

1 נציגים בועד 0ויהיה לה  03%-קולות שהם כ .44קבלה ( תק)
-כקולות שהם  64.קבלה ( גל" )גמלאים למען הקהילה"רשימת 

קולות  24קבלה ( יח" )יחד"רשימת 1 נציגים בועד 4ויהיה לה  4%.
   :שנים הקרובות יהיו 5חברי הועד ל       %21-שהם כ

, תם חגי, טבק חני, ברייטברט אייל, אהרון יריב, שטיינברג יצחק     
 ציונהשרוני , גילאור דב, ליפשיץ יואל, חברוני פנינית

 קידום הישובמאחלים לוועד הנבחר הצלחה והמש 

 

 

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il  /6שלוחה  - 9945699 

 
 :בוע הקרובבש

 1לא יתקיימו בחנוכה :חוגים

 
 :סדנאות להורים לגיל הרך

התמודדות , עיבוד סוגיות משמעותיות בהורות 

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

 53.: עלות1 הסדרה תתחיל אחרי חנוכה 1חינוכית
ניתן להתחיל להירשם אצלי 1 ליחיד₪  33./  לזוג₪ 

 1במשרד
 

בוטל בגלל אירוע : ערב עם לייזי שפירא
נא להשתמש בלוח . שמתקיים בישוב באותו ערב

נא להשתמש , נא להשתמש בלוח אירועים, אירועים
 111www.rammod.netבלוח אירועים

 

 : ס בנימין מגיש"מתנ

  ההצגה בוסתן ספרדי 
 01.143.0א טבת "ביום חמישי כ

 43:03בשעה  ון ירושליםאטריבת
 (₪ 23.במקום )₪  25 תושבי בנימיןעלות ל

 !מספר הכרטיסים מוגבל1 המעוניינים יזדרזו
ניתן לשלוח לי מייל או להשאיר הודעה במענה הקולי 

 1לתושבי הישוב בלבד( פרטים למעלה)במשרד שלי 
 

" העצמת נשים"תכנית ... בקרוב
מתחילים עם ... ס בנימין"של מתנ

 מופע של

 גלי עטרי 
, ט טבת"י, במודיעין ביום שלישי

המעוניינות . ₪ 13במחיר , 1.....
לנשות ! יתחילו להירשם אצלי מעכשיו
 !הישוב בלבד בינתיים

 
 

 
  
   

 : מועדות ספורט ותרבות
 !של חנוכה' ביום א      !!תזכורת אחרונה

 

 !"חשמונאים בעקבות המכבים"
 צעדת חנוכה משפחתית לקברי המכבים

 

ליד  4:03.התכנסות בשעה : הצעדה למשפחות
י "במסלול המשפחות תהיה הדרכה ע1 מועדון הנוער
 1 מדריך טיולים מצוין, חזקי בצלאל

 !0:33.ים לדרך בשעה יוצא
 !!כובע ומצב רוח טוב, נעלי הליכה, נא להצטייד במים

 
 1מ"ק 5-צעדה מזורזת באורך כ: מסלול למיטיבי לכת

אם מישהו מעוניין במסלול זה נא  2:331.יצאת בשעה 
 !לציין

 
, באתר קברי המכבים נערוך טקס הדלקת נרות קצר

 1יה קלהינשיר מעט ביחד ונתכבד בסופגניות ושת
 

 למשפחה₪  43/  לבודד₪  3. :מחיר סמלי
 

 4:33.אוטובוס יקפיץ אותנו חזרה לישוב משעה 
 

כדי להתכונן לצעדה בצורה מאורגנת אנחנו מבקשים 
ערב , מהצבור להתייחס לפרסום ולהירשם עד יום שישי

י השארת הודעה לבריינה "ע, שבת פרשת וישב
 2שלוחה   246.220 !מזכירות

 
 

 

 :בשבתשיעור נשים 

 וישב:  פרשת השבוע 
 הרב מאיר פרידמן: מרצה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה     4:03.:  בשעה
 

  י הנשים לפני השיעור"קריאת תהילים תיערך ע
 

http://www.rammod.net/


שבוע של חנוכה , בשבוע הקרוב ":פעמון"משחקיית 

 :המשחקייה תהיה פתוחה בשעות הבוקר,  (61.4.,'לא כולל יום א)

 
 3:33.-4:33.השעות  שלישי וחמישי בין, ימי ראשון

 
₪  53כרטיסיה במחיר לילד או ₪  5: (מגיל שנה) מחיר כניסה

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

 1אין להכניס אוכל למשחקייה

 

 
 

 

 :ומועדון גיל הזהב ותיקים בקהילה
 מקסימה הופעה מהתקייה ביום חמישי :לכבוד חנוכה

מקהלת הופעה של ו' כתות ד ,ד טלמון"של תלמידי ממ
' בנוסף גב1 בניצוחו של המורה אריה זומר פרחי אריאל
כולם 1 ה שירה בצבור עם שירי חנוכההנחתשרה פלדמן 

 !תודה לכל המתנדבות המקסימות והמסורות! נהנו

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

 1ח מכבי"יעל אסייג מקופ, הדיאטנית

תמשיכו להירשם לאירוע של ותיקים באריאל ב 
421.4! 

 

 352-4344445: נועה גרוס             :הנוער תמרכז

rakchashmo@gmail.com   

 העצמהמוזמנות להצטרף לקבוצת ' י –' בנות מכיתות ט1  .

 43:03בשעה ( 41.4)ח כסלו "שנפתחת במועדונוער ביום ראשון י

 352-4344445:  פרטים נוספים אצל נועה

1 נשארו מקומות בודדים1 יצא לדרךפרויקט מאמני כדורגל צעירים 1  4

 1מוזמנים ליצור קשר ולהצטרף' י –' בנים מכיתות ט

, טבת' ג', תתקיים ביום אס "תחרות הרכבים מוזיקלים של המתנ1  0

 "1 טררם"בסוף התחרות יתקיים מופע של 1 61.4.

 כולל הסעה₪   23: עלות השתתפות

 !חה להרכב היישובי שלנונאחל הצל

 

ס האזורי לקבלת "ניתן לפנות למתנ :ס בנימין"הודעה ממתנ

, ייעוץ, ליווי אישי לנוער ,מענה במגוון שירותים לנוער והורים

 שאלה או צורך נשמח שתפנו, לכל מענה 1הדרכה ותמיכה

 354-5666.42למספר 

 

 :מהשירות הוטרנרי: מהמועצה 

בחשמונאים ביום  ר אפרים קרן"י ד"ע חיסוני כלבת יבוצעו
 במזכירות הישוב ( לדצמבר 0.)ט כסלו "כ', ה

 5:031.בשעה 

-81 :חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

   chanaschuster@gmail.com  6 שלוחה 794.671

 050-4054088 

 ההרשמה נסגרה:  טיול עולים למרכז מורשת בגין
in Heritage Tiyul Olim to the Menachem Beg

registration  is closed. To sign up for   : Center

the waiting list contact me. קבוצות לנוער דוברי

  אנגלית

. 22:22בשעה  21.42קבוצות לנוער דוברי אנגלית מתחילים ב

  .יהיו חמישה מפגשים 
 eensTpeaking STHRIVE B for English  

THRIVE B, a series of workshops with Liza Kramer 
for English speaking teens, grades 9-12, will run on 
Monday evenings starting December 24th at 8:00 
PM.  It will run for 5 weeks.  Location to be 
announced.  THRIVE B is open both to those who 
have completed THRIVE A as well as to those who 
have not.  The series will build and expand on 
material covered in THRIVE A.  THRIVE B will 
empower teens and guide them in discovering their 
own voice, who they are, what they are passionate 
about and how they can make a difference and 

"thrive." Cost for series: 125 shekels.  
And of course, don't forget about the twizzlers, 
zours, and Mike and Ikes that are served to 
participants. 
To register please contact me by Dec. 18. 

 ברוכים הבאים
ברוכים הבאים לאלידע ויונית ברק שמגיעים לישוב ביום ראשון 

עדי הבת , 42מיטב הכמעט בת . ילדיהם 4 יעין עםהקרוב ממוד

אסף הבן . זבולון לומדים במודיעין בנתיב 5ואיתן הבן  7

' משפחת ברק עוברים לרח. שנתיים וחצי נמצא במשפחתון

 אפשר ליצור. בדו משפחתי של משפחת לוינסון' ב5היצהר 
 איתם קשר:

7717107 -054 elyada@mfa.gov.ilאלידע 
5544046 -054 yonitbarak@hotmail.comיונית 

 
elcomeW 

Welcome to Elyada and Yonit Barak who are 
Sunday from Modiin with  arriving to the yishuv this

Eitan,  dren. Meitav, almost 12, Adi, 7, andtheir 4 chil
5, study in Modiin at Netiv Zevulun. Assaf, 2 1/2 is in 

mishpachton. The Barak family is moving to  a
mishpachti of the -Rechov Hayitzhar 5 b to the du

Levinson family. You can reach them at: 
elyada@mfa.gov.il 7717107-Elyada 054 

yonitbarak@hotmail.com 5544046-Yonit 054 
תודה רבה לחנה קורן שהדריכה את הקבוצה :אולפן עולים

' נוכה וימשיך ביהאולפן לא יתקיים בח2  בטיול לנוי צדק

 925.25.2., טבת

Thank you very much to Chana  :Ulpan Olim
Koren for guiding the tiyul to Neve Zedek.  The 

Ulpan will not meet during Chanukah and will 

continue on 10
th

 of Tevet, December 23
rd

. 
 

 

 :שעות פתיחה בחנוכה: מהספרייה

 42:22-42:22   '         יום ג

 40:22-24:22:  בערב' יום ה
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