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  א"תשע, וישלח ערב שבת פרשת 

  
   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  :מרכזת הקהילה
  

  :בחודש הקרוב
  !לכבוד חנוכה לילדי� הצגה

  ,24.11, ז כסלו"י, ביום רביעי
  במועדון נוער     16:10בשעה 

  

  ”!מיוון ועד כאן"
  "ומותבועות של חל"תאטרון  –עם קרן ארביב 

  הכל יד השם והכל מכוון
  סיפור המסע של חנוכה

  שהתחיל אי שם ביוון הרחוקה
 

השם עזר אך כעת הוא , במקדשינו אפר ועפר...הכל נגמר
  שוב נסתר

  ?איך נתמודד עם כזה דבר
  .מוסיקה שירים ואביזרים עליזים, ההצגה אינטראקטיבית בחרוזים

  /לילד₪  15: מחיר.    4-8לגילאי 
  ₪  10 –מעלה מאותה המשפחה ילד שני ו 

  
  :ס בנימי�"כרטיסי� מוזלי� ממתנ

  www.rammod.net: מידע מופיע באתר של הישוב
יש לפנות לנאוה או ) רכזת הקהילה(להזמנות הכרטיסים דרכי 

 אין לשלוח לי מייל. להשאיר הודעה במענה קולי שלי במזכירות
יש כרטיסים שתזמינו  .אהיה בחופשה – 14:00שני בשעה  אחרי יום

  .בכרטיס אשראי, ישירות מול משרד הכרטיסים
  

  :ש של חנוכה"קונצרט חגיגי במוצ

ביהכנס גלנווד בשיתוף עם הנוער מביאים את !מופע התרמה  

מוצאי שבת פרשת , בהופעה מיוחדת לחנוכה   שלמה כץ ולהקתו
.יה ימכרו במקוםיושת אוכל.  בגלנווד, 20:30בשעה  מקץ  

, ה של רחל למפלהכנסות המופע קודש לספר התורה לזכר  
  

  : חוג כדור רגל
במגרש  16:15ימי שלישי בשעה : פעמיים בשבוע' ח –' נפתח חוג לגילאי כיתות ז

עלות . הארבלבדשא הגדול ברחוב ) בערך( 12:00בייסבול ובימי שישי בשעה 
יש   .למי שמעוניין₪  120לערכה של  יש תוספת תשלום. לחודש₪  125: החוג

  . אחרת החוג לא ימשיך בהקדם להירשם ולהסדיר תשלום במזכירות הישוב

  .כרגע אין יותר הרשמה לחוג כדור רגל לקבוצות של הגילאים הצעירים
  

 .חוג הישרדות יתקיים ביום הראשון של החג: חופשת חנוכה

  .בשאר הימים אין חוגים
 

:יוצאת לחופשה  

ניתן להיעזר בנאוה להרשמה . אהיה בחופשה. 23.11, ישימיום של
.ולהזמנת כרטיסים מוזלים לחוגים  

 

  
  :מהמזכירות

  
  :מלגות לסטודנטי� :המועצה מודיעה

גם השנה החלטנו לייעד את תקציב מלגות הסטודנטים עבור 
, בפרויקטים שיהיו בתחומי חינוך סטודנטים התורמים לקהילה

  .רווחה וקהילה

  :יוניםקריטר

תושבי רמת ( תושבי מטה בנימיןהמלגה מיועדת לסטודנטים  
  .בלבד )מודיעין במקרה שלנו

  .לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בלבד המלגה מיועדת 

 לשלוח את כל להקפיד( יש למלא טופס בקשה למלגה  
  .ניתן לקבל טפסים במזכירות הישוב, )י הטופס"הנדרש עפ

גובה . שעות 60יהיו בהיקף של שעות התרומה לקהילה  
  .ח"ש 2000המלגה יהיה 

אישור + תלושי שכר + ז.יש לצרף לבקשה צילום ספח ת
הפרויקט שבחרת +גובה שכר לימוד  לימודים ואישור

  .יקט זהדב עם אישור של רכזת הקהילה לפרולהתנ
את הטפסים יש להעביר לרכזת הקהילה בלבד עד ל 

   . ן עצמאי לא יטופלושיגיעו באופ טפסים. 30.11.10
במקרה של חשמונאים אני מבקשת : הערה חשובה

בגלל , אם אפשר, 21.11, ראשון שתקדימו ותגישו עד יום
שאני יוצאת לחופשה ולא אחזור עד לתאריך הסופי 

 )בריינה הרטמן – (להגשה

 י הועדה תזכה את הסטודנט"רק תרומה לקהילה שתאושר ע

  .במלגה

על מנת לקבל את !  2011עד יולי  סוף זמן ביצוע הפרויקט
שנמצא אצל בטופס , יש לדווח על ביצוע הפרוייקט המלגה
כדאי !!!! לא נוכל לקבל בקשות  30.11.10- ה לאחר .בריינה
  !! להזדרז

  
שביתת מחאה כנגד הכוונות להמש� ההקפאה 

  :ועצרת חירו�

יושבתו מועצות , 21.11.10, ד בכסלו"י, ביום ראשון הקרוב
ויעלו למחות , ש"ומועצות מקומיות נוספות ביו, בנימיןשומרון ו

בכוונת המועצה להמשיך במאהל . מול משרד ראש הממשלה
  .שביתה במקום גם לאחר יום ההשבתה

בנק ' ברח 09:30באותו יום תתקיים עצרת מחאה בשעה  
  .מול משרד ראש הממשלה ,ישראל

  
   :ובנות שירות מתנות למתגייסי�

  

חיילת החל ממחזור / עניק שי לכל חיילועד הישוב החליט לה
  .וכן לבנות שירות לאומי מאותו תאריך 2010אוגוסט 

אישור / לקבלת השי יש לשלוח למזכירות צילום מתעודת חוגר
    .שירות לאומי

  
  



   

  

  

  

  

 .  

       

  

  

  

 

  

  :ממועדו� מפגשי�
  !יוצאי� לטייל

  ם יוצאים לטיול עם מר רפי חתוכה ביום שני הקרוב החברי
  "בעקבות מסע  ארון הברית  מבית שמש לקרית יערים"

  .פרטים אצל ציונה
  !יוצאי� להצגה

של   "זוגי –אי "יוצאים להצגה ,  4.12, ז כסלו"כ, ש חג חנוכה"במוצ
. 21:00ההצגה בשעה .  א"תאטרון אספקלריא בבית ציוני אמריקה בת

זמנת מועד אחרון לה. תהיה הסעה אם יש ביקוש גדול. ₪  40כרטיסים 
  .עד הערב בלבד, 22.11, כרטיסים אצל ציונה הוא יום שני הקרוב

  !לומדי�

 20:30ימו כל יום ראשון בשעה יעם הרב ברק כוכבי יתק   עורי תניאש
  !הצבור מוזמןבבית מפגשים 

: שאר התכנית של מועדון מפגשים יפורסם בקרוב באתר של הישוב
ammod.netwww.r 

 

  :שומרי משקל
!) בדיוק בזמן לסופגניות(ב כסלו "כ, בוצה חדשה במועדון מפגשים ביום שנינפתחת ק
  0-552439305:  פרטים אצל עופרה   . 17:00בשעה ,  29.11

  
  

 

  :מרכזת הנוער
  :שלום רב, הורים ונוער

אני שמחה להציג את עצמי כרכזת הנוער החדשה של   
   .חשמונאים

, יחד איתי עובדת בת השרות המסורה מוריה יפה
  ח-כאחראית על שכבת ז

עם מרים   פתחנו בשיתוף פעולה  את פעילותנו
י שבת בפעילות הנוער במוצא, והסניף, הקומונרית

בחודש הקרוב נקיים . ארגון שהייתה מוצלחת ומהנה
   -פגישה עם כל שכבה בנפרד

מוצש   ,השבוע" ש"מוצ-מפגש"ל תא מוזמנ"שכבת י
  . במועדונוער 21:00בשעה , וישלח

ה יתקיימו "אנו מתכוננים לקראת חנוכה שבו אי  
  :פעילויות שונות וביניהם

צן הס הופעה של השחקן ני -ערב מדהים לכל הנוער* 
נר ראשון , ביום רביעי, בשילוב להטוטים עוצרי נשימה

  19:30של חנוכה ב

- כח, שני-בימים ראשון, ח לנגב- טיול יומיים לכיתות ז* 
עד יום   הרשמה אצלי -)ראו קובץ מצורף(כט כסלו 
  ח כסלו"י,חמישי

בה תופיע הלהקה של נוער  -ערב הרכבים מוזיקליים*
' ב, ביום רביעי  .המופע של אורי חזקי+   ,חשמונאים

  .להסעה בלבד  שח 40 , ח טבת"ר

ש "ומוצ' ה', מועדון הנוער פתוח בימים ג, כמו כן 
  נועה גרוס!  נשמח לראותכם            21:00משעה 

  rakchashmo@gmail.com -במייל:ליצירת קשר

  :מרכזת הקליטה
Va'ad Klita Chashmonaim invites olim who  arrived 

over the past couple of years to "Our Town," an 

overview of how the yishuv operates and of its 

available services.  Both professionals and volunteers 

who serve in key positions on the yishuv will speak in 

The program will take  . English your mama lashon,

place on Monday, November 29th, at 8:00 PM at 

the home of Chaya and Moshe Fuld, Rechov 
Yahalom 16.  Please respond if you plan to attend by 

calling Chana Schuster, Rakezet Klita, by November 

24 at 976-1493 ext. 4 or by responding to this e-mail 

schusterchana@yahoo.com 
  

ועדת קליטה של חשמונאים מזמינה עולים שעלו במשך השנים 
הסברה על תפקודי הישוב " הישוב שלנו"האחרונות לתכנית 

מקצוענים וגם מתנדבים שמשרתים .  שירותים הקיימים בווה
התוכנית  תוצג .  בתפקידים מרכזיים בישוב יציגו את עצמם

בבית  20:00לנובמבר בשעה  29-'ותתקיים ביום ב באנגלית
 .16יהלום ' רח, משפחת פולד

  

 

  :מועדת ספורט

תבקשים מ או הרזייה/גברים שמעוניינים בהשתתפות בקבוצת התעמלות ו
) 4שלוחה  9761493(להשאיר הודעה במענה הקולי של בריינה במשרד 

   vaad_bryna@012.net.il: בשעות הערב או לשלוח מייל ל
  אם יהיה ביקוש נשתדל לארגן משהו

  :מהספרייה
  

' כט, ביום שני בוקר של פעילות בספרייה החדשה - תרשמו לעצמכם 
  , בכסלו

. ועודסדנה להכנת סימניות , משחקיה, שעת סיפור - 
  .מיועד לכל הגילאי�

  .ה יפורסמו בנפרד"פרטים מדויקים בעז
  

  שעות פתיחה בחנוכה
  סגור -נר ראשון , יום רביעי
  21:00 – 18:30 –נר שני , יום חמישי
  20:00 – 18:30 –נר חמישי , יום ראשון
  בוקר של פעילות בספרייה –יום שני 

  סגור  –ימים שלישי ורביעי 
  21:00 – 18:00רגיל כ, בטבת' ב, יום חמישי

  


