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 .סופי, לא ייפתח" ם ודרקוניםמבוכי"החוג   :חוגים

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

: למידה של הרפיה ונשימה תוך כדי תנועה. ואנרגיית החיים

במועדון  בבוקר 0:18בשעה ,  1.33 ,ביום ראשוןנמשיך להיפגש 

  .תושבת הישוב, אירנה אלפרוביץ' נוער עם הגב

 .המעוניינות יצרו אתי קשר. רמנובמב₪  358:  המחיר לחודש

   !להורים ונוער" מתבגרים"המופע     !בקרוב

באולם שמחות , 31.33, ג כסלו"י, פרשת וישלח, ש"אצלנו במוצ

 (פתיחת קופה) 58:35בשעה ,  גלנווד –כ רמת מודיעים "של ביה

 !פרסום נוסף בקרוב.  לנוער₪  58/  למבוגר₪  18

, ח כסלו"י, ביום חמישי "סופי וריבת תות"  :הצגה לילדים

 .'כיתה ג –לגילאי גן  31:35במועדון נוער בשעה , 53.33

 
שומר "ההצגה   :לתושבי בנימין לכבוד חנוכה

חרדי המשלב -מחזמר למגזר הדתי, "הסיפורים
ומופע מוסיקלי מקפיץ ויחודי , תיאטרון שחור, פירוטכניקה
 ס'בובה מעיישעם להקת 

' ל, חנוכה' ו, ביום שלישי( אולם שרובר)בתיאטרון ירושלים 
₪  16: מחיר כרטיס.   35:18ו 35:18: כסלו בשעות

 .בלבד לתושבי בנימין
 16לציין קוד *  1551להזמין דרך בימות 

 

 

  858-4854800:  נייד - חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

 chanaschuster@gmail.com:  ילמי
 

 שבת חיבורים
, מי שעוד לא הספיק להזמין משפחה לאירוח בשבת חיבורים

משפחות ! הגיע הזמן, כסלו' ו 6.33.31 ,שבת פרשת ויצא
הישוב מתבקשות להזמין משפחה שעוד לא יצא להם 

דוברי עברית מזמינים ) השדוברת שפת אם שונ לארח
רצוי להזמין .  לסעודת שבת בצהריים( אנגלית וההפך דוברי

אך אפשר גם , מישהו שאתם כבר מכירים כדי לחזק את הקשר
נא להיות בקשר אתנו כדי שנדע שמשפחתכם   .לקבל הצעות

נא ליצור קשר עם חנה שוסטר .  משתתפת ומי מוזמן אל מי
או עם מיה דוגלן  8584854800או ,   4שלוחה   6913461 

 .8559018319או  8955665586
,mayadouglen@gmail.com  chanaschuster@gmail.com 
 

 עונג שבת חיבורים
אתם מוזמנים לעונג שבת חיבורים להזדמנות להכיר אנשים 

הערב .  סמים מדהימיםשונים מהישוב בליווי משחקי חברה וק
כ רמת מודיעים על שם גלנווד וחשמונאים באולם "בי בחסות 

בשעה  0.33.31, כסלו' אור לו, בערב שבת( גלנווד)יפה 
נא להיות בקשר עם אריאל , מי שיכול להביא קינוח .58:88
 .052697arielblacher@yahoo.com ,(sms) 9342בלכר 

 ועדת חיבורים
הישוב מודה ליוכי בליץ ששרתה כראש ועדת חיבורים בשלושת 

מיה דוגלין מחליפה אותה ומאחלים לה .  השנים האחרונות
 .הצלחה רבה

 
: If you have not yet had a chance to Shabbat Chiburim

invite a family for Shabbat Chiburim (Connections), now 
is the time!  Shabbat Chibburim will take place this year 
on Shabbat Parshat Vayetzei, 6 of Kislev, November 

9
th

.   - Every family on the yishuv is asked to invite 
another family from the yishuv for seudat Shabbat 

)lunch( on this day.  The family should invite a family 
they have not yet invited, who speaks a different mother 
tongue.  Hebrew speakers invite English speakers and 

vice versa.  It is preferable to invite a family with whom 
you are familiar to get to know them better, or feel to ask 
for suggestions.  Either way, please contact  Chana 
Schuster 976 1493 ext. 4, 

or Maya   chanaschuster@gmail.com 0504054088
Douglen 072-2992209, 

so that we will  uglen@gmail.commayado0527830167
know which families are inviting which. 

 
All are invited to an Oneg Oneg Shabbat Chibburim: 

Shabbat to meet other people that live on the yishuv 
through games and amazing magic tricks.  The evening 
is co-sponsored by Glenwood and Chashmonaim and 
will take place on Friday night, Or l’6 of Kislev, Nov. 8th 
in Ulam Yaffe (Glenwood) at 8 PM.  Anyone who can 
bring a dessert is asked to be in touch with Ariel Blacher 

or 0526979342 (sms). comarielblacher@yahoo. 
 

 
 
Chiburim Committee: The yishuv thanks Yochi Blitz who 
has served as Chair of the Chiburim Committee for the 
past 3 years.  Maya Douglen will now serve as the Chair 

of the committee.  We wish her much success. 

  

 

  :משלחן המזכירות
 

 : מועדת ספורט
 

 –ש כשתרדו למגרש כדור סל "שימו לב במוצ
 !הסלים במגרש הוועדה דאגה לחידוש

 
  !!תיהנו
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 !שבת שלום 
 
 
 

 
 
 
 

  :תולדותפרשת  שיעור נשים בשבת
 מאיר פרידמןהרב  :מרצה
    88:13:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 35:45לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 
  

 
 כיף ואתגרי -שישי נשי 

 לנשיםרכיבה על אופניים 
 

פעילות מגבשת ומהנה לנשות היישוב הכוללת 
במסלול בדרגת קושי קלה , בן שמן רכיבה ביער

 .ובנוסף פעילות קבוצתית מגבשת ומהנה
מדריכה -לורבר -ההדרכה תינתן על ידי גילי כץ

 .ומובילת קבוצות ואופני הרים ומורה לחינוך גופני

. 55/33/31ה ביום שישי "ערך בעיהפעילות ת 

 :בתוכנית
 יציאה מהיישוב לכיוון יער בן שמן - 0:35
 הרכיבההתחלת  - 0:18

 פעילות קבוצתית           

 וארוחת בוקר -הפסקת קפה            

 סיום משוער 33:18-35:88
 וכולל אופניים לכל, ח בלבד"ש 388 -המחיר 
 .הדרכה ופעילות, ביטוח, קסדה, רוכבת

ה ישתי, נעלי ספורט, יש להצטייד בבגדים נוחים
 .ומזון קל

בריינה הרטמן אצל  פרטים מלאים והרשמה 
 854-5485018: במשרד או אצל רחל אבינעם

  
 במינימום נרשמות הפעילות תצא לפועל *
  לא נדרשת הכנה מוקדמת לפעילות*
  
 

 

 
 

 

 -יריד חנוכה מגיע לחשמונאים בקרוב
 30:11-33:11, כסלו' י, בנובמבר 31יום ד 

 

 !עזרו להפוך את היריד הזה ליריד הטוב ביותר
 !תרומותיכםאנו זקוקים למתנדבים רבים ול

העבירו את הפריטים הבאים במצב חדש או כמו 
תיקי ) אביזרי אופנה , צעצועים, משחקים -: חדש

( 'קשת לשיער מטפחות וכו, \חגורות, ארנקים, גב
 .וכלי בית 

 
לביתם של  ניתן להעביר מהפריטים שהוזכרו 

או ניתן לשלוח עם  41הדגן , יונתן והייבדי נתן
 .ד לבית הספר"תלמידי ממ

 
ההכנסות מופנות ליוזמות של ועדת החסד 

 .ולנוער הישוב
 

 צור קשר עם חני טבק? רוצה להתנדב
 80-979-4111  851-737-1781 

 
The Yerid Chanukah is coming soon to 

Chashmonaim- Wednesday November 13 
from 5:00-7:30 PM 

 

We need lots of volunteers and your 
contributions! 

Bring us your new (or new condition) toys, 
games, household goods and accessories 

(backpacks, pocketbooks, belts, 
headbands, mitpachot, etc). 

Items can be brought to the home of Heidi 
and Jonathan Nathan Hadagan 14 

best to bring it after 2:00 in the afternoon 
or call.  If there is no answer you can leave  

 your items by the front door.  Items can 
be sent in with MAMAD students to school. 
 

All monies collected will go towards Vaadat 

Chessed projects and the Yishuv Noar. 
 

Interested in volunteering?   
call Chani Tabak 08-979-1442 OR 052-637-4602. 

 

 
 

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

 
לאליסה ונתן וירשפטר לרגל בר המצווה של בנם : בר מצוה

 בנימין

בנם של יניב , לרגל הולדת הנכד, יובל וחגית שביטל: לידות

 ותהילה שביט
 

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