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 1.11., ז תשרי"כ, תחילו ביום שלישיהחוגים   :חוגים
לחוג כדורגל ניתן להגיע 1 שיעור הראשוןאפשרנו שעיור ניסיון ב

 1לשיעור ניסיון, 01.6, גם ביום ראשון

 ילד חייב להיות רשום ,כדי להיכנס לחוג, עד השיעור השני
אני חייבת דף הרשמה   1אין הרשמה טלפונית  1דרכי

בין היתר מופיע בטופס סעיף בריאות וחשוב מאוד  !חתומה
מידע  1כדי למנוע אי הבנות' את התנאים של פרישה וכו שתקראו

חולק בתחילת על תאריכי התחלת כל חוג מעודכן ותזכורת 

למרות : שימו לב 1ד ובמייל היישובי"ס הממ"השבוע בביה
שחשבונות אוקטובר כבר יצאו החיובים על החוגים בהוראות קבע 

 1 11.1.שלכם יתבצעו עד ל 

הליך קבלת מלגות ת: מלגות המועצה לסטודנטים
גם השנה  –לסטודנטים לשנת הלימודים הבאה יצא לדרך 

ניתן יהיה לקבל מלגות של המועצה בתמורה לשעות 
 1באתר של מטה בנימיןופרטים טפסים  1התנדבות בקהילה

 1תיאום התנדבות מול רכזת הקהילה

 תרגילים לטיפוח הבריאות :למבוגריםאי קונג 'צ, י 'טאי צ

: למידה של הרפיה ונשימה תוך כדי תנועה 1ואנרגיית החיים

בבוקר  יתקיים  0:11בשעה , 11.1., חשון' ט, ביום ראשון

אירנה ' במועדון נוער עם הגב לנשים שיעור לדוגמא

יש אופציה גם לקבוצת גברים  1תושבת הישוב, אלפרוביץ

 1גברים שמעוניינים מתבקשים לצור אתי קשר1 עם מדריך

רשת וירא תתקיים השבת בשבת פ: "קו לחיים"שבת 

משפחות שמוכנות "1 קו לחיים"אירוח השנתי לחברה מ
לארח חניכים באותה שבת מתבקשים לצור קשר עם שלומי 

 150-000.121: רוט

1 או חולים/מפעיל ילדים נכים ו" קו לחיים"ארגון : למי שלא מכיר
הנוער שלנו עושים עבודת קודש 1 כה/כל ילד מגיע עם מדריך

כל מה שתרצו לתרום , בנוסף1 מאוד משמחים אותםבאירוח זה ו
 111(בלונים, חטיפים, ופרים'צ! )מאוד מעריכים –לשבת הזאת 

 

 פינת הברכות
  מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב

 

לחנה ואשר שפיגלמן לרגל אירוסי בתם אביגיל *: אירוסין

 לשלו וובו
 קוביץף ושרון הוסדורף לרגל אירוסי בתם שני לירוחם בר'לג*
 פריברג-לרוני ומישל כץ לרגל אירוסי בנם ארי לליזה גוטמכר*
 איילת בורוטלאלעד  בנםאירוסי רגל לאלחנן ועפרה דה רוס ל *
 

1 לשירה ודוד גילאור לרגל נישואי בנם דביר לסיון*: נישואין

 !דב וברברה גילאור ופרידה ואליהו שץ, מזל טוב גם לסבים
 

בן לאריאלה , גל הולדת הנכדלבטי ויואל ביילי לר*: לידות

 ויאיר יעקובי
נכדה לארני ודבי צוקר , לחנן ותמי צוקר לרגל הולדת הבת*

 ולי רוטה'י וג'וריצ
 לאורן ואילנה וונר לרגל הולדת הבת*
 גולדשטייןה בן להלל ועפר,ה קורן להולדת הנכדלאילן וחנ *
 לאליק והודיה גולדברג בת ,לאבישי וטלי פז להולדת הנכדה* 

אהרונוף לרגל הולדת -זאב ורבקה טאוב ולענת ואריה כהןל*

בהזדמנות זו אנו מאחלים לאלון 1 בן לאלון ומירב ,הנכד
 !בהצלחה"! הכוכב הבא"שימשיך להתקדם בתכנית 

 
: ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל

2.net.ilvaad_bryna@01 

  

  151-4154100:  נייד חנה שוסטר: מרכזת הקליטה 

 chanaschuster@gmail.com:  מייל
 

 על העלייה מאתיופיה
בואו לשמוע את סיפורו המרתק של הרב שרון שלום שעלה 

ילה כיום הוא משרת כרב של קה 1 מאתיופיה לפני מספר שנים
אשכנזית בקרית גת וכתב ספר לעזור לעולי אתיופיה לקשר בין 

התרבות היהודית שעולי אתיופיה הביאו איתם עם ההלכה 
 1והתרבות היהודית הישראלית בימינו

, כ הרימון ביום שני בערב"בבי ההרצאה תתקיים בעברית קלה
 01:11בשעה 1 41.11.1., א חשון"אור לי 
  

 שבת חיבורים 
שבת פרשת , תשריינו את התאריך לעונג שבת ביום ששי בערב

 1.11..21, ואירוח משפחות לסעודת שבת ביום 1.1..01, ויצא
 

On Aliyah from Ethiopia 
Come hear the fascinating story of Rav Sharon 
Shalom who immigrated from Ethiopia a number of 

the Rabbi of an Today he serves as  years ago. 
Ashkenazic congregation in Kiryat Gat and has 
written a book on connecting the Jewish traditions 
that were practiced in Ethiopia to Halacha and 
modern practice of Jewish and Israeli culture 
today. 

 
at  easy HebrewThe lecture will take place in 

Rimon Synagogue on Monday evening, October  the

http://www.rammod.net/
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 !שבת שלום וחודש טוב

 !תודה –הקפות שניות 
 

על הערב הנפלא  "חשמו וחברים"תודה לתזמורת 
נהנינו מהתזמורת ! שהיה לנו בשבוע שעבר

תודה מיוחדת לתושבי ! הנהדרת והמקצועית
תודה לכל הרוקדים ! חשמונאים שנגנו בהתנדבות

בלעדיכם לא היה לנו ערב עם אוירה  –ורוקדות 
 !!כ שמחה"כ

ה ישלם "הקב, לכל העוסקים בצורכי צבור באמונה
 1אמן, שכרם

 
 1ה"בע, להתראות בשנה הבאה

 
 משה סלם בשם ועדת דת

 
  
 

 

 !במועצה ובישוב ם בקהילהעמותת ותיקי

 "ד"לומדים בקתדרה תשע" 
: הרצאות וסיורים מרתקים בנושאים שונים ומגוונים

דמות היהודי ודמות הגיבור  -מדוד המלך ועד סופרמן"
הר הבית "; עם אייל בורס ועינת קאפח -" בקולנוע

, פוליטי, מדיני: היבטים שונים סביב נושא ההר? !בידנו
סדרת הרצאות  -" ל ועוד"זבספרות ח, ארכיאולוגי

הרב יצחק  -וסיורים עם טובי המרצים של מכון מגלים 
 -לגלות עולם "; דולי בסוק ועוד, בני ליס, הלל מאלי, לוי

מנהגים אורחות חיים ונופים ברחבי , מסע אל תרבויות
הצצה ; סדרת הרצאות עם מרצים משתנים -" הגלובוס

תעות אל מאחורי הקלעים של פרשיות נעלמות והפ
עם איש המודיעין  -" מודיעיניות בהיסטוריה הישראלית

 1לשעבר עופר ענבי
אחת לשבועיים  -ההרצאות והסיורים מתקיימים בימי רביעי בבוקר

 1 בחשמונאים 21.11.1חשון ' ה-החל מ
 נשמח אם תשתתפו, ההרשמה בעיצומה

@gmail.comvatikimbakehila 
985839-0523 

 
 ותיקי בנימין ובית אל  לאהוב את ישראל דרך הרגליים

תכנית  - מהחרמון לאילת בשביל ישראל מטיילים

 www.rammod.net  מפורטת מופיעה באתר של הישוב

 

 סיור באיזור הטלמונים עם חיים פוגל: 
 לאדם₪  41-כ1 5:11.-10:11 011.1, מתוכנן ליום ראשון

 אצל בריינה ופרטים הרשמה

 שבת במצדה 
מוזמנים להשתתף +( 55) חשמונאים ותיקי הישוב

בשבת מיוחדת בבית ההארחה במצדה בשבת פרשת 
סיור במצדה  השבת כוללת1 ..001, כסלו' כ-ט"י, וישב

 עםהרצאות וסיור במהלך השבת , שבת ארוחות ',ביום ו
לא כולל ) ₪ 025-מחיר לזוג               "1ארץ אהבתי"

 (הסעה
 ניתן להירשם דרך בריינה או דרך לאה מדעי

כל הקודם 1 המקום מוגבל 1כל הקודם זוכה1 המקום מוגבל
 1זוכה

 

 

  :פרשת נח שיעור נשים בשבת
 הרב איתן הנה :מרצה
    .11:1:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 .54:0פני השיעור בשעה לקריאת תהילים :  שימו לב
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