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-252: צחקבני י :61-22262:השבועכונן  :משלחן המזכירות

1526252 

 !תזכורת –בנות שירות /מתנות למתגייסים

ניתן לקבל את המתנה במזכירות הישוב עם הצגת 
 .העתק תעודה שמעידה על שירות לאומי או שירות צבאי

השתתפו  ":חשמונאים בעקבות המכבים"צעדת 

נהנינו ממזג אויר מושלם וסיימנו צעדה . תושבים 051מעל בצעדה 
עם אבידן שטאל  "ספורטיבית"וצעדה  בצלאל עם חזקי "מודרכת"

שרנו , שם הדלקנו נרות חנוכה, בקברות המכביםביחד  ,ואפרים קרן
 !טעימות של פוזיילובהסופגניות את השירי חנוכה וכמובן אכלנו 

איציק , לציונה שרוני: תודה רבה למארגנים ולמי שתרם מזמנו
, אבידן שטאל, אפרים קרן, לאה מדעי, יעקב בן דרור, שטיינברג
ולמוטי רוזיליו  (שאבטח)נאוה כהן דרור באסל , (שנגנה)יונה וורנר 

 .סליחה אם שכחתי מישהו. על הדאגה לצד הטכני

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il  /2שלוחה  - 5316257 

 
 :קרובב

 :סדנאות להורים לגיל הרך
התמודדות , עיבוד סוגיות משמעותיות בהורות 

 .עם קונפליקטים יומיומיים ומתן כלים רלוונטיים
פסיכולוגית , מפגשים עם חני שטיין  4סדרה של 

, טבת' ה, ביום רביעיהסדרה תתחיל  .חינוכית
 . י שנרשמים מספיק הוריםבתנא, 01.0.01

ניתן להתחיל . ליחיד₪  011/  לזוג₪  051: עלות

 .להירשם אצלי במשרד
 

 : ס בנימין מגיש"מתנ

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

 גלי עטרי 
, ט טבת"י, במודיעין ביום שלישי

נפלה טעות במחיר *) 05₪*במחיר , 1.....

המעוניינות יתחילו להירשם . (שעבר בשבוע

 !לנשות הישוב בלבד בינתיים! אצלי מעכשיו
 

 :ס בנימין"ממחלקת הספורט של מתנ
 

ישנם מדי צעדים מסובסדים לתושבי בנימין במחיר 
 .(₪ 041במקום ! )בלבד₪  41

" אומרון"של חברת , מדובר במדי צעדים איכותיים
(omron), נות זכרו, קלוריות , המודדים מרחק

   .שבוע אחורה ועוד
 .במשרד( בריינה)ניתן להזמין אצלי 

 

 10-146-1441: מספר חדש במשחקיית פעמון 
 

 :לקראת שנת תקציב תרבות חדשה
ביקורת , המלצות, בקשות, יש לכם הצעות

אני מחכה . ניתן לשלוח לי למייל... בונה
 !לשמוע מכם

   
 

 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"ביה
 מזמינה את הצבור

 למופע של לני סולומון 
 "שלוק רוק"ולהקת 

 
 61.06, ז בטבת"ט, ויחי' ש פר"במוצ

 באולם יפה           61:11בשעה 
 

 :ברכישה מראש  :מחירי כרטיסים
 (המיידית)למשפחה ₪  651/ ליחיד₪  51

 כ ברכישה מראש"לחברי ביה 01%הנחה של 
 

 למשפחה₪  111/ ליחיד₪  11: בדלת
 

 156-1141146: אריאל בלכר: כרטיסים דרךרכישת 
marielblacher@yahoo.co  

 
 156-1101661: או דרך סטוארט כץ

stuart@taltours.com 
 

 
 

 

 :שיעור נשים בשבת

 מקץ:  פרשת השבוע 
 איתן הנההרב : מרצה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה     06:11:  בשעה
 

  י הנשים לפני השיעור"קריאת תהילים תיערך ע
 

http://www.rammod.net/
mailto:arielblacher@yahoo.com
mailto:stuart@taltours.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 :ומועדון גיל הזהב ותיקים בקהילה
 

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

 .ח מכבי"יעל אסייג מקופ, הדיאטנית

 
 !64.06ירוע של ותיקים באריאל ב תמשיכו להירשם לא

 

-51 :חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

   chanaschuster@gmail.com  6 שלוחה 794.671

 050-4054088 

בשעה  ,21.42 ב ותמתחיל:  ות לנוער דוברי אנגליתסדנא

  .יהיו חמישה מפגשים . 22:22

 eensTpeaking SEnglish THRIVE B for  

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 in the computer 
room of Yeshivat Ner Tamid (2

nd
 floor).  It will 

run for 5 weeks. 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. 

 
  הבאיםברוכים 

אלן במקור מדרום . ברוכים הבאים לאלן ואהובה הרליץ

 אפריקה והגיע לחשמונאים
אהובה ילידת הארץ שגרה . הוא עובד כיועץ פיננסי. מבית אל

 לס לשלושים'בלוס אנג
הם גרים . שנה 22שנה האחרונות ומתוכם עבדה כגננת ל

 ביחידת דיור של אסתר ומרדכי
  :אפשר ליצור איתם קשר. 42התבור ' ליפשיץ ברח

 0525454554  allanherlitz@gmail.com אלן 
ahuva828@aol.com  2221020250אהובה 

 202422602: בבית
Welcome to Allan and Ahuva Herlitz. Allan is 
originally from South Africa and came to 
Chashmonaim from Beit El. He is a financial 
advisor. Ahuva was born in Israel and lived for 
the last 30 years in Los Angeles, 25 of which 
she worked as a ganenet. They live in the 
rental apartment at Hatavor 15 (Lifshitz family). 

 They can be reached at: 

allanherlitz@gmail.com  Allan 0525454554 
 ahuva828@aol.comAhuva 0524808678 

Home: 08-6106982 
 

 

 

 

מהדף " נשמטה"ה בשבוע שעבר הפינ): פינת הברכות

 !(הסליחה אתכם. מצורפות הברכות משבוע שעבר גם. בטעות
 

 מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב

 
לרות ופיטר בייקר ולחנה ושלום דוד לרגל נישואי יהודה *: נישואין

 לרינת

 

הדר שמש לסולומון ומזל לסרי לרגל אירוסי בתם יסכה ל*: אירוסין

 מטלזסטון

 

 ליוסי ויעל גבאי לרגל בת המצוה של ענבר*: מצוהבת 

 

 לאלקס ולאה הרמן לרגל בר המצוה של איתן* : בר מצוה

 

 בן לאריאל ותמר, לשמעון וחני חכים לרגל הולדת הנכד*: לידות

בן למינדי ובני , להני ויצחק עטקין לרגל הולדת הנכד*             
 מוסקוביץ
בת לאלונה , לום לרגל הולדת הנכדהללני ובברלי גרינב*             

 ושמואל גלייזר
 

 !!דרך צלחה –לעקיבא אבל ודניאל מארק ! התגייסו

 
: ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל

vaad_bryna@012.net.il 

 

 :יםתנחומ
 
 לאדמונד חסין על מות אמו*
 
 לגילי גרוס על מות אמה*
 

 לאורנה פליקס במות אביה* 
 .ה.ב.צ.נ.ת

 ד"בס

 תושבי חשמונאים היקרים

 -ה מאירוביץ'ם לערב היכרות עם הרב אהרלהנכם מוזמני

 2ע נריה"אולפנת בנ ראש

 הערב יתקיים בבית כנסת הרימון בחשמונאים

 22:72: בשעה 61262 טבת ' ה, הקרוב שלישי : ביום 

 !ע נריה מגיעה אליכם"אולפנת בנ

 !בואו בשמחה
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