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יום רביעי מ) אין חוגים בחנוכה –להזכירכם    :חוגים

 (21.7-..721)טבת ' ב –,ה כסלו"כ-אור ל, בערב
 

 !לכבוד חנוכה

 מרד החשמונאים ברחבי בנימין  :הרצאה

 
 ,מועדון נוערב, ..721, ב כסלו"כ,  ביום שני

 1רשת הרי גפנאמפי מדריך מד  72:02בשעה 
 

 !לכל המשפחה היישובי צעדת חנוכה
 (לא מתאים לעגלות)

 "בעקבות המכבים"
 1 חנוכה' א, יום חמישיתתקיים ב

 התכנסות ברחבה של מועדון הנוער – 7:02.
 

 מתחילים לצעוד לכיוון קברות המכבים – 7:22.
 
תכבד נשיר שירי חנוכה ונ, בקברות המכבים נדליק נרות

 !!הושתיי סופגניותב
 0:22.הקפצות חזרה לישוב באוטובוס בסביבות השעה 

 
כדי שנוכל להיערך בהתאם 1 ההשתתפות בצעדה בחינם

למספר המשתתפים אתם רק מתבקשים להירשם 
נא 1 ניתן להשאיר הודעה1 במזכירות אצל בריינה או נאוה

 1לציין שם משפחה ומספר המשתתפים
 

 1וכובע שתייה, לצעדה מומלץ להצטייד בנעליים נוחות
 

 

  222-2222244:  נייד - חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

 chuster@gmail.comchanas:  מייל
 ברוכים הבאים

ברוכים הבאים ליועד ויהודית שטינמץ שהתחתנו לפני חודש וגרים 
יועד גדל  1 4.היהלום ' סולומונט ברח' ביחידת דיור אצל מש

 :אפשר להיות איתם בקשר1 בישוב ויהודית מירושלים
 244292222 : בבית' טל

 yoed10@gmail.com 222020.702 -יועד

 2270220.22 -יהודית 
  Welcome to Yoed and Yehudit Steinmetz who got 

married a month ago and moved to an apartment 
attached to the Solomont family at Rechov Hayahalom 
18.  Yoel grew up on the yishuv and Yehudit is from 
Yerushalayim.  They can be contacted at: 

Home: 088597474 
yoed10@gmail.com 0543061235 -Yoed  

Yehudit - 0526543157 

 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

  :וישבפרשת  שיעור נשים בשבת
 מרים וייס :מרצה
    .22:0:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 7:22.לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 
  

 לאה ומירב נילילדי גרבה תודה *  :ממועדון גיל הזהב

תה יההופעה הי 1לגננות ולרחל אשואלו הולנדר טיהולע -
 1 מקסימה

  :..701, ג כסלו"כ, ביום שלישי**
 מסיבת חנוכה

                    רב איתמר אורבך דברי תורה מפי *

ביתה של  ,(לנשים) סימי היבשהופעה של הזמרת **

, בתכנית מוסיקלית ,בליווי רינת קיסר ורחל וילנר, וילנר רחל

 !!נשות הישוב מוזמנות     2:021.ה במועדון בשע

, ג שבט"י, ביום שלישי: למתנדבי ותיקים בקהילה

מוזמנים לביקור מיוחד  מתנדבי ותיקים בקהילה, 21.1.2.
המעוניינים לנסוע מתבקשים להירשם אצלי בריינה או 1 בכנסת

 1ור מספר תעודת זהות בעת ההרשמהלאה ולמס

 

 שינויים בזמני האוטובוס :משלחן המזכירות
 

יחולו שינויים בזמני , 4...1החל מיום שני ה , שימו לב
ויאפשרו תיאום טוב יותר לנוסעי  72האוטובוס קו 

  !הרכבת
דרך , זמני יציאה מחשמונאים, תודה למשרד התחבורה

 :ולתחנת הרכבת -לכיוון מודיעין לקניון  -כפר האורנים 
 
 : 7:25        8:30        9:30 :וקרב

 :  15:00       16:10         17:10       18:10: צ"אחה
 

(: סמוך לתחנת הרכבת)זמני יציאה מהקניון במודיעין 
 :יםחשמונאלכיוון 
    7:00      8:00 : בוקר
  14:15       15:40       16:40       וערב  צ"אחה

020:4      : 18:40    17:40 
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 !וחג אורים שמח שבת שלום

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

 

 למשה ואסי סלם ולאלון וחיה בן דוד לרגל הולדת*: לידות

 בן למוריה ונדב סלם, הנכד
 בן ללאה ורן משה, לסטיב וקרן גייל לרגל הולדת הנכד*
בת לשי ואילנה , למיכאל ווונדי מילוא לרגל הולדת הנכדה*

 בן שושן
בן למיכל ואלעד , לריקי וחיים דה יונג לרגל הולדת הנכד*

 שקדי
 

למרק רוזנברג לרגל אירוסי בתו מישל לדוד *: אירוסין

 סמורה
שבע ואברהם סהר לרגל אירוסי בנם דורון למרים מידן לבת *

 מאלון שבות
 

נעמה  ,לינקי ועדינה אליפנט לרגל נישואי בתם* : נישואין

 לשי ברנשטיין,
למתי ואפרת אפל ולדב ונאוה אטנר לרגל נישואי מאיר  *

 ועידית
 

 !דרך צלחה לברוך ויינשטיין*! גיוס

 

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

 
 

 

 

 
 

 

 :שעות פתיחת הספרייה בחנוכה
 

 4:02-72:02.(:  נר ראשון)יום חמישי 
 4:02-72:22.(:  חנוכה' ד), יום ראשון

 סגור(:  חנוכה' ו', ה)ימי שני שלישי  
 (כרגיל) 02.2:-72:02(:  זאת חנוכה)יום חמישי 

 

 :פעילות בספרייה לחנוכה
 

 2:22.-7:22.( נר ראשון)ביום חמישי בבוקר 
 

 שעת סיפור ויצירה עם ליאת כהן  –משחקיה 
 

 "קריאה להצלחה בבנימין"במסגרת 
 

 מקצועיים וחובבים כאחד לאוהבי שחמט 

 
 בימים אלו החלה התארגנות להקמת ליגת שחמט אזורית

 1במערב בנימין
ותכלול שיטת משחקי דירוג טבלה , הליגה הינה קבוצתית

המדובר בליגה מקומית )אוף בסופה יופלי, בעונה סדירה
 (שאינה קשורה לליגות הרשמיות בארץ

כל המעוניין להשתתף מוזמן לכתוב 
, גיל, שם: את הפרטים הבאיםliorstr1@gmail.com 1 למייל
 1הנרשמים יקבלו מידע מלא בהמשך1 מייל ומספר טלפון, ישוב

 

 51המודעה מיועדת לנשים וגברים מעל גיל 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ס בנימין שמח להזמין את תושבי "מתנ :"אישה בעל בית"

 אישה בעל: "בנימין להצגה איכותית של תיאטרון בית לסין
ראר בכר 'שתתקיים באולם ז, בשיתוף מפעל הפיס, "בית

1 72:02בשעה  701.71.0, ג טבת"ביום חמישי כ, בירושלים
הרשמה דרך רכזות הקהילה ! בלבד₪  72: ומחיר כרטיס

 1מספר הכרטיסים מוגבל1 1.71.0..בישובים עד לתאריך 
 

לאחרונה הציבה המועצה שלטים : תחרות צילום שלטים
אתר האינטרנט של בנימין מזמין 1 ה ליישוביםמרהיבים בכניס

לשלוח לכתובת , אתכם לצלם שלט כניסה בזוית מיוחדת
hevra.org.il-atar@binyamin  כרטיסי  –ולזכות בפרסים

החדש  כניסה משפחתיים לאתר שילה הקדומה וצפייה במיצג
 1 במגדל הראה

 
 

 

 !בחנוכה" סטריטבול"טורניר : ועדת ספורטמ
 

ועדת הספורט של חשמונאים שמחה להודיע על טורניר 
, כדורסל שיתקיים השנה לראשונה בחשמונאים ביום שישי

התחרות מיועדת לבנים ולבנות (1 ו כסלו"כ)לנובמבר  79-ה
1 ועד מבוגרים', לילדים מכיתה ג, (ובשעות נפרדות, בנפרד)

לוקה לקבוצות גילאים יפורסם בימים מידע מפורט על הח
  1 הקרובים

 
1 המשחקים יהיו קצרים וישוחקו בקבוצות של שלשה

גביעים ופרסים 1 חולצות יסופקו לכל שחקן וכמו כן מדליות
 ! יינתנו לקבוצות הזוכות

 1ח לקבוצה"ש 02דמי ההרשמה הינם 
 !לא כדאי לפספס! בואו לפתוח את החג בכיף ובכושר

 
                    :למידע נוסף ולהרשמה 1יירים בהמשךעוד מידע ופל

 אורלי קפלנסקי 
orlykap18@gmail.com 

222-24027.4 
  

אם מישהו מעוניין 1 לחולצות אנו מחפשים ספונסר, בנוסף
 1נא ליצור קשר עם אורלי, לתת חסות

 

 ת אחותהלציפי יאנג על מו      :תנחומים

 על מות אחותולאברהם הורביץ 

למבוגרים יתקיים ביום שלישי  רציהא ך"חידון התנ 
בבניני האומה במעמד ראש   01.71.0  חנוכה' בערב ו 

יציאה מאורגנת ממודעין ליד חניון העיריה  1הממשלה

רשם יניתן לה' ש 2.דמי ההשתתפות    2:22.בשעה 

ל הקודם כ 1משה 222-774.472או  920.472אצל ציונה 
 1זוכה 

 

mailto:vaad_bryna@012.net.il
mailto:liorstr1@gmail.com
mailto:atar@binyamin-hevra.org.il
mailto:orlykap18@gmail.com

