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לכבוד חודש כסלו  וחסד שבוע של אור

 !!בחשמונאים

 !!צים להגשים חלום(ו)ר: ש"במוצ

 !גרעין נאמן –מירוץ גרעין נחשון 

 !רצים 01:11ב. מתכנסים ברחבת הסניף 03:91ב

 .פרטים בתיבות ובמייל

 ס בנימין"הספורט של מתנ' בחסות מח

 !וועדת ספורט חשמונאים 

 :09.00, כסלו' י, ביום רביעי הקרוב

 !!!של ועדת חסד ונוער חשמונאים החרוציםיריד חנוכה 

 פרטים בהמשך הדף...!! בלוחות, במכוניות, פליירים בתיבות

 

 !   פרשת וישלח, ש הבא"במוצ

 !להורים ונוער" מתבגרים"מופע ה

 !!בואו נצחק על זה, חודש ארגון הסתיים

באולם שמחות , 01.00, ג כסלו"י, פרשת וישלח, ש"אצלנו במוצ

 (פתיחת קופה) 01:02בשעה ,  גלנווד –כ רמת מודיעים "של ביה

בתיבות ובלוחות ובאתר של פרסום .  לנוער₪  01/  למבוגר₪ 02

   www.rammod.net: הישוב

 ס בנימין"י מדור הקהילה של מתנ"המופע מסובסד ע

 !בקרוב

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

 .'כיתה ג –לגילאי גן  01:02במועדון נוער בשעה , 00.00

 

 

  121-4124144:  נייד - חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

 uster@gmail.comchanasch:  מייל
 

 עונג שבת חיבורים
אתם מוזמנים לעונג שבת חיבורים להזדמנות להכיר אנשים 

הערב .  שונים מהישוב בליווי משחקי חברה וקסמים מדהימים
כ רמת מודיעים על שם גלנווד וחשמונאים באולם "בי בחסות 

בשעה  4.00.09, כסלו' אור לו, בערב שבת( גלנווד)יפה 
01:11.  

 
All are invited to an Oneg Shabbat Chibburim: Oneg 

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.   
 
 

  

 

 
 

  

 

  :ויצאפרשת  נשים בשבתשיעור 
 איתן הנההרב  :מרצה
    11:90:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 00:42לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 
  

  :משלחן המזכירות
ברחובות  3:11-04:11בין , 00.00, ביום שלישי :סגירת מים

 .המור והלבונה
ע "יציאה מרחבת סניף בנ  :ש"מסלול המרוץ במוצ

גן  –מזכירות הישוב  –התבור ' רח –הארבל ' לאורך רח
 .הארבל לסיבוב נוסף –הכרמל ' ירידה לרח –יימי 'ג

התכנסות ברחבת הסניף ) 01:11בשעה  הריצה תחל
י "ל ייסגרו לתנועה ע"הכבישים הנ(. 03:91בשעה 

, לכן .שעה אחת-המשטרה במהלך המרוץ שמוערך כ
 .התושבים מתבקשים להימנע מנסיעה בזמן המרוץ

 .התנצלותנו על ההפרעה הכרוכה בכך
 .ש כתרומה"של המרוץ במוצ" דריי פיט"ניתן לרכוש חולצות 

 
 
 

 !שעות סיפור: מהספרייה
 מיןס בני"בחסות הספרייה האזורית של מתנ

 

יתקיימו שוב שעות , 00.00, כסלו' ח, ביום שני הקרוב
 .סיפור בספרייה

 "יש מפלצת באגם":  9-1לגילאי  – 01:02
 "ס"טיפ לא רוצה ללכת לביה":  'ג-'לכיתות א – 01:02

 לילד₪  2:  מחיר כניסה
 

יתקיימו שעות סיפור  , 04.00, א כסלו"י, ביום חמישי
לאה ואסתי ולגן , הבספרייה לגני החוב בשעות הבוקר

 .יעל

http://www.rammod.net/
mailto:vaad_bryna@012.net.il
http://www.rammod.net/
mailto:chanaschuster@gmail.com


 
 

 !!חודש טוב  !!שבת שלום

 
 כיף ואתגרי -שישי נשי 

 לנשיםרכיבה על אופניים 
 

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

 .מגבשת ומהנה
מדריכה ומובילת -לורבר -ההדרכה תינתן על ידי גילי כץ

 .קבוצות ואופני הרים ומורה לחינוך גופני
 :בתוכנית. 00/00/09ה ביום שישי "ערך בעיהפעילות ת 

 יציאה מהיישוב לכיוון יער בן שמן - 4:02
 התחלת הרכיבה - 4:91

 פעילות קבוצתית           
 וארוחת בוקר -הפסקת קפה            

 סיום משוער 00:91-00:11
, הנשים הראשונות שנרשמות 91ל בלבד ח"ש 11 -יר המח

 .הדרכה ופעילות, ביטוח, קסדה, רוכבת וכולל אופניים לכל
 .ה ומזון קלישתי, נעלי ספורט, יש להצטייד בבגדים נוחים

בריינה הרטמן במשרד או אצל אצל  פרטים מלאים והרשמה 
 124-0410491: רחל אבינעם

 רשמותבמינימום נ הפעילות תצא לפועל * 
  לא נדרשת הכנה מוקדמת לפעילות*

 

 ס בנימין"בחסות מחלקת הספורט של מתנ**

  
 

 

 
 

 

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

 
 !עזרו להפוך את היריד הזה ליריד הטוב ביותר

 !אנו זקוקים למתנדבים רבים ולתרומותיכם
 -: העבירו את הפריטים הבאים במצב חדש או כמו חדש

, \ותחגור, ארנקים, תיקי גב) אביזרי אופנה , צעצועים, משחקים
 .וכלי בית ( 'קשת לשיער מטפחות וכו

 
, לביתם של יונתן והיידי נתן ניתן להעביר מהפריטים שהוזכרו 

 .ד לבית הספר"או ניתן לשלוח עם תלמידי ממ 04הדגן 

 
 .ההכנסות מופנות ליוזמות של ועדת החסד ולנוער הישוב

השבוע הנוער יעברו בין הבתים וימכרו כרטיסי הגרלה  עם 
ניתן גם לרכוש אותם במזכירות או אצל ציפורה  !הימיםפרסים מד

 .הורנשטיין
 ₪  21ב 8, ₪  52ב 3, ₪  11ב  1: מחירי כרטיסי הגרלה 

אם יש לכם שלחן מתקפל שאתם מוכנים להשאיל לנו נא להיות בקשר 
 עם חני

 צור קשר עם חני טבק? רוצה להתנדב
 14-313-0440  120-191-4110 

 

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. 

This week the noar will be going from house to 
house selling raffle tickets for amazing prizes! 
Raffle prices:  1 for 10 NIS/ 3 for 25 NIS/ 8 for 50 NIS 
They can be purchased as well in the yishuv office or 
through Tzipora Hornstein. 
If you have a folding table to lend us please contact 
Chani. 

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

 
 
 

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

 

בת לביני , הולדת הנכדהליהודה ותמר לאופר לרגל * :לידות

  ופרידה ליבטג
 

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

  

 :טיול לאזור  יד בנימין  :ממועדון מפגשים

מוזיאון פלשת עתיקות אשקלון  -דוד אש -ניצנים  
 04/00/0109ו כסל ו"שני ט  ביום .   ילת ועודיוהט

חזרה  .בבוקר בדיוק 4:11יציאה מבית הנוער בשעה   
 /לחבר מועדון  ₪  11מחיר  .04:11משוערת 

 .המחיר כולל כניסה למוזיאון ולעתיקות . הולנלו ₪  11 

-124משה /  3110404' טל : נוספים ציונה:פרטים     
 .רשם גם אצל נאוה המזכירהיניתן לה. 0040404

 ציונה     

 ישובי ימרכזת המוזיאון ה -ציונה שרוני חשמונאים/  חג הסיגד  
יום לאחר יום הכיפורים  21ינים יהודי איתיופיה יגד מציאת חג הס

זקנים  ,גברים ,נשים ,ביום  זה מתכנסים כולם .מר חשון ' טכ
במקום  –וגם אנשי ציבור בטיילת ארמון הנציב בירושלים  ,ונערים

ביום זה צמים ומתפללים במשך שעות  .הצופה על הר הבית 
 .רבות

התקבל חוק  0114בשנת  .מלשון סגידה ההמילה סיגד בא
 . המדינה בכנסת הקובע את יום זה ליום חג רשמי של

ן את האירועים שהיו במעמד הר סיני עת קבלת יחג זה מצי

 –מקור שני הוא ספר נחמיה  .'פסוק יח' יט:שמות   :התורה

 'יב-'ט פסוקים א-נחמיה ח :לעם ישראל' חידוש הברית בין ה
 .'יח-ופסוקים יג

 שבחשמונאים ציינו את החג" רמת מודעים"גם בבית הספר 
אשר העביר שיחה מרתקת  ,הישוב תושב ,הסמל בבהזמנת אבי

אביב ליוה את השיחה במצגת  .בנים ובנות' ו-'לתלמידי כתות ד
ים ונגן בכלי נגינה יעל העליה והתפילה וכן לבש בגדים מסורת

. התענינו ושאלו שאלות. הילדים היו מרותקים עד מאוד  .איתיופי
 הפעילות נעשתה תחת חסות הנהלת בית הספר שתמיד משתף

 .פעולה 
 

mailto:vaad_bryna@012.net.il

