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 בשבוע הקרוב!

  31.31כסלו,  וישב, כ"א במוצ"ש פרשת
 באולם יפה  33:11בשעה 

 בביה"כ רמת מודיעים

 מופע לכל המשפחה לכבוד חנוכה:

 מאיר אטדגי הלהטוטן במופע

 "בר אוריון"
 לאדם ₪ 51מחיר כניסה: 

 למשפחה ₪ 06או 
 הנוער ימכרו פופקורן!

 נא להגיע בזמן!. 51:51הקופה תיפתח בשעה 
 לבעלי הוראות קבע ניתן לחייב לחשבון

  

ובחודש  פתוחהה יהמשחקי: משחקית הישוב

 דצמבר תיפתח בתאריכים הבאים:

. אחרי חנוכה: בחנוכה היא סגורה. 34.31יום א', 
 11.31/ יום ג', 11.31/ יום א', 11.31יום ה', 

 

 
 

 צעדת חנוכה יישובית:
 

 השנה הצעדה תתקיים ביום שישי בבוקר,
 33.31ג' חנוכה, 

מר' הארבל  ,בדיוק 1:11יציאה בשעה 
 . עדון הנוערליד מו

יש   בדרך חזורכדי להבטיח הסעה 
 3943431 -רשם במזכירות הישוב טלילה

עד יום רביעי, כ"ה כסלו,  4או  3שלוחה 
39.31 

 

 בברכה,

 וועדת תרבות ציונה שרוני   

 

 מהספרייה:
 

  1 - 1שעת סיפור לגילאי . 1
 (31.31ם שני הקרוב, כ"ג בכסלו )בעז"ה ביו

 בספרייה 34:11בשעה 
  
 דרושים מספרי סיפורים. 1

 להשתלב בהפעלת שעת סיפור 
 בהתנדבות בספרייה. 

 צרו קשר איתנו בספרייה -המעוניינים 
3941111 

  
 בחנוכה הספריה תהיה פתוחה רק. 1

 ביום שלישי, נר ראשון של חנוכה
 (33:11 -34:11בשעות הרגילות )

 שאר הימים הספרייה תהיה סגורה.ב
 נחזור לפעילות ביום חמישי, ג' בטבת.

  
 להתראות בספרייה!

 

 של מח' התיירות פסטיבל המכבים
 :של מטה בנימין

 
לאור ההצלחה הגדולה של פסטיבל המכבים 
בשנה שעברה, גם השנה נקיים את פסטיבל 

המכבים בשיתוף מועצה אזורית חבל מודיעין, 
אשון ושני בחנוכה. בפסטיבל בימים שישי, ר

יוכלו המשתתפים ליהנות משחקנים, הפעלות, 
סדנאות, הצגות, הדרכות, הדלקות חגיגיות 

של חנוכיות ועוד שפע פעילויות משמחות 
פרטים מלאים  -רובן ללא תשלום  –וחגיגיות 

באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק של תיירות 
חבל בנימין. אנו שבים וקוראים לכל תושבי 
בנימין: שאלו את עצמכם מי מבין מכריכם 
ומשפחתכם המורחבת עדיין לא ביקר כאן, 

והזמינו אותם ליהנות מחבל ארץ יפהפה שבו 
 התרחשו רבים מסיפורי החנוכה.
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 שבת שלום וחנוכה שמח!!

 מזל טוב מזל טוב* מזל טוב* פינת הברכות:
 

*לג'ודי )סיימון( ואיתמר אנגלסמן לרגל הולדת לידות: 

 הנכד, בן לרבקה וחיים צינימן
 

*לפרד ורובין זמל ומיכאל ודניה מארק לרגל נשואין: 

 נישואי בניהם, זהבה ודניאל
 

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל: 
d_bryna@012.net.ilvaa 

 

   משלחן המזכירות:
 

   "לבד מול העולם" :הסברה בינלאומית

 

 ערב עיון בנושא הסברה לקהל הבינלאומי,
המיועד למי שמעוניין לרכוש כלים נוספים 
להסברה בינלאומית באמצעות הניו מדיה. 

באולם ביה"כ גלנווד ערב העיון יתקיים 
 11.31.34ח' טבת התשע"ה,  -, בבחשמונאים

. ההשתתפות בערב כרוכה 31:11בשעה 
  ₪ 11בתשלום סמלי של 

 וכן ברישום מוקדם דרך אתר המועצה
www.binyamin.org.il 

 

 פרויקט של כיתה ו':מביה"ס הממ"ד: 

 תושבים יקרים,
בהמשך למסורת שקיימת כבר מספר שנים, גם השנה 

 תלמידי כתה ו' ישתתפו בפרוייקט התנדבות בישוב.
בוע במסגרת ההתנדבות, התלמידים יגיעו פעם בש

 למשך שעה עד שעתיים לעזור למשפחות במגוון דרכים.
המתנדב יכול לשחק עם ילד או שניים כדי לאפשר 

 להורה זמן איכות עם ילד אחר. 
המתנדב יכול לעזור לילד עם שיעורי בית או רכישת 

 שפה אצל משפחות עולים.
הוא גם יכול לעזור במשפחות שעוברים תקופה לא קלה 

 או תקופה משמחת כלאחר לידה. כמו מחלה לא עלינו,
מעבר לעזרה המורגשת, ההתנדבות גם מפתחת אצל 

כך שכולם  הילדים אחריות, ביטחון עצמי, וערך הנתינה,
מרוויחים. אנו כבר רוצים להתחיל, אז אם זה מתאים 

 לכם או למשפחה שאתם מכירים, 
 ( 1141114141)  אנא צרו קשר עם תמר ברזילי

 ( 1141149941או נגה גמראן )

 

 בס"ד

 

 קול ששוןתורני שנתי חידון 

 לרב בוחניק ולכול העוסקים במלאכת הקודש 

על אדיר זה שבו תלמידים יישר כוח על מפ    
ל שבוע אחרי פרשת שבוע שמתפרסמת וקבים כע

   "בקול ששון "

שאלות מתוך   במסגרת זו עונים תלמידים על    
 הפרשה ואף זוכים בפרסים.

תה השבוע בה התכנסו יגולת הכותרת הי    
דים ואורחים לצפות בחידון שנתי יל  הורים  רבנים

 .לון וחשמונאיםינוף אי ,עיןיזורי לתלמידים: ממודא

יש לציין שהתלמידים גילו בקיאות רבה ושלטו       
תה אוירה של למידה וכבוד יהיטב בחומר .הי

 לתורה .

 ,בתום הערב קיבלו המשתתפים פרס כספי      
 ספרים ותעודה .

 !תי מכל רגע יאני נהנ       

ניק על היוזמה חיישר כוח גדול לרב שמעון בו   
  .והפעילות זה מספר שנים

 ולהאדיר   תזכה להגדיל תורה   

 בהערכה גדולה   

 ובברכה,       

 ציונה שרוני     

 

 

 
 

 פרשת: וישב שיעור נשים בשבת 
 זהבית לסינגר  מרצה:

 )שימו לב לשעה החדשה!( 31:31 בשעה:  
 

 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
 

 31:11בשעה לפני השיעור קריאת תהילים שימו לב:  
 

 מועדון גיל הזהב:  

במהלך כנס רכזות קהילה של מטה בנימין, השומרון, 
וגוש עציון שהתקיימה  בקעת הירדן, דרום הר חברון

בוע בקבוץ חפץ חיים, לאה מדעי  הוזמנה להציג את הש
כחלק מתצוגה של  הפעילות של מועדון גיל הזהב שלנו

פרויקטים ומיזמים קהילתיים. לאה ספרה על המועדון 
לרכזות/ים שהסתובבו במקום וענתה על שאלות רבות 

בקשר להקמתו והפעלתו. המועדון שלנו נחשב כהצלחה 
 וספים. רבה ומקור השראה לישובים נ

 יישר כוח גדול לעוסקים בפרויקט החשוב הזה!
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