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 חנה שוסטר: מרכזת הקליטה והחברה

4504544-505 chanaschuster@gmail.com 
 ון הרצלטיול עולים למוזיא

, אור לי"ז כסלו יתקיים סיור 41.21.4ביום שני בערב, 
 באנגלית במוזיאון הרצל1

to Herzl Museum in in English Tiyul Olim 
Jerusalem 

On Monday evening, December 8th, Or l' 17 of 
Kislev, we will be taking a bus to Har Herzl in 
Jerusalem where we will have a tour guided in 
English of the Herzl Museum, a testament to the 
life and vision of Theodore Herzl.  We will meet at 
5:40 PM at the trempiada.  The cost is 40 
shekels a person and includes the bus, 
museum tour, and a light dinner.  Yum yum. To 
reserve spots please contact me by e-mail or 
phone.   
The new Herzl Museum includes an interactive, 
spectacular audio-visual encounter with the 
visionary of the Jewish State. The presentation 
provides a thought provoking 60 minute look into the 
Jewish world according to Herzl's insights. The visit 
to the museum allows one to be an active participant 
in understanding Herzl's bold aspirations and 
disappointments during his stormy personal 
journey. Through the encounter with Herzl's great 
achievements, the visitor senses himself a part of 
Herzl's enduring heritage. 

 

 בריינה הרטמןרכזת הקהילה: 

 Vaad_bryna@012.net.il   4/ שלוחה 08- 9761493

 

 ע הקרוב!בשבו

  11.2.וישב, כ' כסלו,  במוצ"ש פרשת
 באולם יפה  3:15.בשעה 

 בביה"כ רמת מודיעים

 מופע לכל המשפחה לכבוד חנוכה:

 מאיר אטדגי הלהטוטן במופע

 "בר אוריון"
 לאדם ₪ 51מחיר כניסה: 

 למשפחה ₪ 06או 
 

המשחקיה תיפתח בשבוע : משחקית הישוב

 אים:הבא ובחודש דצמבר תיפתח בתאריכים הב

/ 41.2./ יום א', 1.2../  יום ה, 31.2יום ג', 
/ 201.2בחנוכה היא סגורה1 אחרי חנוכה: יום ה', 

 151.2/ יום ג', 241.2יום א', 

 מהספרייה:
, 41.2ביום שני, ט"ז כסלו,   

3:15.ובשעה   
 

ןשעות סיפור עם יהלי חז  
 בשעה 3:15.: לילדי גן חובה עד כיתה ב':

  הדחליל""

 2הסיפור המוכר על גינת הירק של סבתא יוכבד, על 
הדחליל -הציפורים השובבות, ועל שומר הגינה הנאמן

נתינה כמובן111 סיפור על חקלאות וצמיחה, ועל הבנה ו
במיוחד לכבוד שנת  -עם בובות נפלאות והפעם

 השמיטה
 

 בשעה 3:15.:  לילדי כיתה ג' עד כיתה ו':

"הרבי המרקד"הצגת תיאטרון:   
תיאטרון סיפור עמוק, שמח ומרגש על דמותו המופלאה 

 3של רבי שלמה קרליבך "הרבי המרקד". שילוב של 
ק סיפורים מדהימים במיוחד, היוצרים יחד פסיפס מרת

וצבעוני, על אדם עם לב ענק ואמונה ללא גבולות בטוב 
 שבאדם. 

לילד ₪ 1דמי כניסה:    
 

תכנית "מספרים בבנימין" ניתנת ליישוב ע"י 
הספרייה האזורית מתנ"ס בנימין ובהשתתפות 

 היישוב
 

 

 מרוץ יישובי!! 

 בחסות מחלקת הספורט של מתנ"ס בנימין
 

 ח, המרוץ יתקיים במוצ"ש הקרוב, פר' וישל
  31.2י"ד כסלו, 

 55:.3:15-2.בין השעות  

 

 זינוק מישיבת נר תמיד
 54:91גברים בשעה: 
 54:11נשים בשעה: 

 מסלול וסגירת רחובות:
ריצה דרך רחובות המוריה, היצהר, 

כבישים צדדיים ייסגרו  התירוש,
 בסירוגין

 
 סיום המרוץ ברחבת הישיבה1 

 תתקיים במקום מכירת אוכל והרקדה1
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 שבת שלום!!

 מזל טוב מזל טוב* מזל טוב* פינת הברכות:
 

*לעמיר וסיון טאוב לרגל הולדת הבת, נכדה לידות: 

 לשלי וגידי קייזר ויעקב וטילי טאוב
*לאביגיל ושלמה כותב אמת לרגל הולדת הנכד, בן 

 אלי ושרה טאניסלאברהם ומורן ונין ל
*ליונתן וד"ר פיי טורצקי וליצחק והני עטקין לרגל הולדת 

 הנכדה, בת לאלי ומלכי
 

*לאיל ונחמה ברייטברט לרגל בר המצווה בר מצוה: 

  של בנם איתם
 

לידידיה פרידמן שהתגייס ברכות והצלחה גיוס! 

 השבוע!
 

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

 

   משלחן המזכירות:

 
ע"י ד"ר אפרים קרן, במזכירות  חיסוני כלבת:

 3:15.בשעה  41.2ביום שני, ט"ו כסלו, 
 

ערב עיון  -"לבד מול העולם"  :הסברה בינלאומית

המיועד למי  בנושא הסברה לקהל הבינלאומי,
לרכוש כלים נוספים להסברה בינלאומית  שמעוניין

באולם באמצעות הניו מדיה1 ערב העיון יתקיים 
ח' טבת התשע"ה,  -, בביה"כ גלנווד בחשמונאים

1 ההשתתפות בערב 4:55.בשעה  151.21.4
וכן ברישום מוקדם  ₪ 25כרוכה בתשלום סמלי של 

 ww.binyamin.org.ilw דרך אתר המועצה
 

 הרצאה על שוק ההון לא יתקיים ביום א'

 ותיקים בקהילה:
לה מועצות בנימין ובית אל ועמותת ותיקים בקהי

 מזמינות אתכם למופע:

 הגבעטרון
 במסגרת האירוע השנתי החגיגי

 231.2ביום שני, ז' טבת, 
 4:55.בהיכל התרבות באריאל בשעה 

 
 עוד בתכנית: התכנסות במבואת ההיכל/ ברכות

 מימי הפלחה והמטעים ועד יקבי הבוטיק
 הצדעה לעשייה החקלאית במרחבי בנימין ובית אל

 תשלום נוסףתיתכן הסעה ב ₪ 05מחיר: 
 

 41.2.הרשמה דרך בריינה במשרד עד 
 אבל אל תחכו! תזמינו עכשיו!

 

 בס"ד

 

 קול ששוןתורני שנתי חידון 

הכרת פרשת השבוע, תוכנה, פרשנותה ומסריה היו מאז 

ומתמיד אבן יסוד בחיי הפרט והמשפחה היהודית. אחת 

הפעולות שתורמות להשגת מטרה זו היא, קיום חידון 

תורני שנתי מסכם על כל חמישה חמשי תורה המבוסס 

ת. על גיליון פרשת שבוע "קול ששון" של השנה החולפ

החידון מתקיים בישוב זו השנה החמש עשרה ובו 

ו' מהישוב  –משתתפים תלמידים ותלמידות מכיתות ה' 

 חשמונאים, מהעיר מודיעין ומנוף אילון.

הציבור מוזמן לבוא לצפות, לעודד ולהשתתף בחידון 

תשעד' שיתקיים ביום ראשון טו'  –לסיכום שנת ה 

 70:44ל  71:44בין השעות  (41/71/70תשעה' ) –כסלו ה 

 "נר תמיד". –בבית המדרש של הישיבה התיכונית 

את החידון השנה יכבדו בנוכחותם: מרא דאתרא הרב 

איתמר אורבך שליט"א, רב העיר אור יהודה הרב  ציון 

כהן רבני העיר מודיעין הרב אליהו אלחרר שליט"א 

והרב יעקב צ'יקוטאי שליט"א, רב המשטרה הרב משה 

שליט"א מר נועם ארנון שליט"א, מר איציק גפני 

 שטיינברג יו"ד וועד חשמונאים.

 

 ,70:94בשעה  ,בתום החידון

 הרצאה בנושא ,ימסור מר נועם ארנון הי"ו 

 חברון מאז ולתמיד

   בבית הכנסת הספרדי המרכזי

 השיעור פתוח לכל הציבור
 

 פרשת: וישלח שיעור נשים בשבת 
 הרב איתן הנה  מרצה:

 )שימו לב לשעה החדשה!( 0.:1. בשעה:  
 

 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
 

 1:55.בשעה לפני השיעור הילים קריאת תשימו לב:  
 

 לאה מדעימועדון גיל הזהב:  

החודש חגגנו במועדון גיל הזהב ימי הולדת לחברות 
המועדון יחד עם ילדי כיתה א' מביה"ס הממ"ד1 בנוסף 

 עשינו פעילות על יהדות מרוקו עם ילדי כיתה ג'1 
 מתנדבות!תודה למחנכות ולחברות המועדון ול

תודה מיוחדת לרחל אשואל ולמוריה אליאסי על הארגון 
והעיצוב של הפעילות וכן לשרה פלדמן על הליווי 

 המוזיקלי1

 יישר כח!!
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