
   :משלחן המזכירות
 

   "לבד מול העולם" :הסברה בינלאומית

 

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

כ גלנווד "באולם ביהערב העיון יתקיים 
 41.01.03, ה"טבת התשע' ח -ב, נאיםבחשמו
ההשתתפות בערב כרוכה . 00:11בשעה 

 ₪  11בתשלום סמלי של 
 וכן ברישום מוקדם דרך אתר המועצה
www.binyamin.org.il 

 

 ד"בס

     
www.rammod.net 

 
 ה"תשע ,כסלוז "כ ,שבת חנוכה, מקץ שבת פרשת ערב

 

 

 

 

 

 
 

 

 בריינה הרטמן: רכזת הקהילה

 Vaad_bryna@012.net.il   3שלוחה / 08- 9761493

 

ובחודש  פתוחהה יהמשחקי: משחקית הישוב

 :דצמבר תיפתח בתאריכים הבאים

: אחרי חנוכה. בחנוכה היא סגורה. 03.01', יום א
 41.01', יום ג /10.01', יום א/ 11.01', יום ה

  "גיבורים מהחיים" במסגרת סדרה של הרצאות
 :נפתח בשיחה מרתקת: - לנוער ומבוגרים

 סיפור אישי מלא גבורה ואמונה מפי

 סגן אהרן קרוב
 החתן שיצא מחופתו

 ונפצע קשה במבצע עופרת יצוקה
 3/0ג טבת "האירוע יתקיים ביום ראשון י

עים כ רמת מודי"ביהבאולם יפה ב 11:01בשעה  
 (גלנווד)
 י"ההרצאה בחסות צח. הכניסה בחינם

 

 
 

 חנה שוסטר: מרכזת הקליטה והחברה

3113100-111  chanaschuster@gmail.com 
 דרושה רכזת לפרויקט ביקורי בית

קמה סיירת מתנדבים שמטרתה להאיר את פניהם 
של קשישים ומרותקי בית בישוב בפרויקט שבו 

.  ביקורי בית חברתיים לפחות פעם בשבועמתקיימים 
שתוכל להקדיש  בהתנדבותלפרויקט דרושה רכזת 

ת הקבוצה סייע לנו בהובלשת יום אחד בשבוע
נא .  ובביקורים להתאים מתנדבים למרותקי בית

או במייל אם אתם  1113113100' לפנות אלי לטל
 .מעוניינים

Seeking  a Coordinator for Volunteers who 
Visit the Elderly and Homebound 

A group of volunteers has been 
established to light up the faces of the 

elderly and homebound on the yishuv in a 
project where they make social home visits 

at least once a week.  We are seeking a 
volunteer coordinator to accompany the 

group and make visits to match volunteers 
to those who need to be visited. If you are 

interested, please be in touch with me at 
0504054088 or by e-mail. 

 

 :ותיקים בקהילה
 

הייתם ? עבודה מעניינת? יש לך סיפור מעניין
 ?ים לספר לנו על זה על כוס קפהרוצ?בטיול מעניין

  
אנחנו מעוניינים לקיים מפגשים כאלו פעם בחודש 

בשעות הערב בנוסף למגוון פעילויות שאנחנו 
 . מתכננים לותיקי הישוב

ניתן לצור קשר עם בריינה !  נשמח לשמוע מכם
 111-4191621: במשרד או עם לאה מדעי

 

 גרים ונוער לערב שירי חנוכהיוני ומילטי לוינסון מזמינים את צבור המבו
 שמאחוריהם והסיפורים 

, כ הרימון"ישראל של ביה הערב בשיתוף קהילת חשמונאים וחברי קבוץ יפתח בצפון ויתקיים באולם
  06:31נר שלישי של חנוכה בשעה , בערב, ביום חמישי

קיימו תפילות שלנו  אחד מהמקומות בו תושבי הישוב)לוינסון ועופר גביש מקבוץ יפתח ' בחסות מש
  .חילונים ודתיים נשמח לקבל תרומות להמשך קיום מפגשים מסוג זה בין(. ביום כפור

חברי הקבוץ התחילו ללמוד . לחגוג את החג איתנו נפשות מקבוץ יפתח תגיע לישוב כדי 01קבוצה בת 
חברי  .'תהנו מהצטרפות לערב זה והוא גם קידוש ה. דרורי תורה עם רבנים מהצפון כמו רב צפניה

נא לעודד הגעה של . על כך שאנחנו מגיעים להתפלל אצלם ביום כפור הקבוץ מגיעים כדי להודות לנו
  052-5773125.מי שמנגן כלי כלשהו מוזמן לצור קשר עם מילטי בהקדם  .אתכם הנוער וילדים ביחד

 

 

http://www.binyamin.org.il/
http://www.rammod.net/
mailto:Vaad_bryna@012.net.il
mailto:chanaschuster@gmail.com


 מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב :פינת הברכות
 

לרב מאיר ואירית פרידמן לרגל הולדת *: לידות

 בת לאיילת ועמית פרץ, הנכדה
בת , הולדת הנכדהר דבי רייניץ לרגל "ר רן וד"לד*

 לזאבי ובת שבע
בת לאריה , לסטיב ואסתר שליסל לרגל הולדת הנכדה*

 וברכה
בן לשירה , ר יעקב ונעמי טייכר לרגל הולדת הנכד"לד*

 ואלרם עשוש
בן לרפאל , לאלי ואורנה אורבך לרגל הולדת הנכד*

 ומרים גאלין
 

ל -לברוך ואתי דביר לרגל אירוסי בנם מתנא*: אירוסין

 ופמןלליעד ה
 

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

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 !!שבת שלום וחנוכה שמח
 

 
 

  

:מהספרייה  

 
  דרושים מספרי סיפורים

 להשתלב בהפעלת שעת סיפור 
 . בהתנדבות בספרייה

 צרו קשר איתנו בספרייה -המעוניינים 
6291111 

  
  

 בחנוכה הספריה תהיה פתוחה רק
 נר ראשון של חנוכה, ביום שלישי

 (06:11 -09:11)בשעות הרגילות 
 .רהבשאר הימים הספרייה תהיה סגו

 .בטבת' ג, נחזור לפעילות ביום חמישי
  

 !להתראות בספרייה

 

 :מועדון גיל הזהב

הופעה על  ד"הממ למקהלת בית הספר תודה רבה*

   בניצוחו של זאב וינדיש   מרשימה

פיעו במופע לכבוד שהו תודה רבה לילדי גן אסתי  *
  !הייתם מקסימים! חנוכה

למורה סמדר דגן ולבנות המקסימות של  רבה תודה*
על הפעילות שהכנתם   ד"ס הממ"של ביה 'כיתה ו

  "בין דורי קשר "פרויקט מסגרת הב
 והריתמוזיקה השירה  על   לשרה פלדמןרבה תודה *

 
בשבוע הבא לא תתקיים פעילות בימים ראשון 

ג  ניפגש ביום ה . חנוכה  חופשת בגלל  ושלישי 
  11.01טבת 

יוצאים  ,10.01, ו טבת ,להזכירכם ביום ראשון
לראות את ההצגה " נא לגעת"ה לתיאטרון "בע

בבוקר  01-ב יציאה מהמועדון  ."לא על הלחם "
    .  03:11בשעה  חזרה משוערת

 

 
 

 התיירות' של מח פסטיבל המכבים
 :של מטה בנימין

 
לאור ההצלחה הגדולה של פסטיבל המכבים 

גם השנה נקיים את פסטיבל , בשנה שעברה
, המכבים בשיתוף מועצה אזורית חבל מודיעין

יוכלו בפסטיבל . ראשון ושני בחנוכה, בימים שישי
, סדנאות, הפעלות, המשתתפים ליהנות משחקנים

הדלקות חגיגיות של חנוכיות , הדרכות, הצגות
רובן ללא  –ועוד שפע פעילויות משמחות וחגיגיות 

פרטים מלאים באתר האינטרנט ובדף  -תשלום 
אנו שבים . הפייסבוק של תיירות חבל בנימין

שאלו את עצמכם מי : וקוראים לכל תושבי בנימין
בין מכריכם ומשפחתכם המורחבת עדיין לא מ

והזמינו אותם ליהנות מחבל ארץ , ביקר כאן
 .יפהפה שבו התרחשו רבים מסיפורי החנוכה

 
 

 מקץ: פרשת שיעור נשים בשבת 
 רב שמעון בוחניק  :מרצה
 !(שימו לב לשעה החדשה) 04:01 :  בשעה

 
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 
 04:11בשעה לפני השיעור קריאת תהילים :  שימו לב

 

 :תנחומים

 

 מן ואלי כהן על מות אביהם'ליהודה ריצ

 : מבני עקיבא
 06:31ב בליל שבת במועדון בשעה "פעולת חב

 01:01מפקד בשבת בשעה 

 רוני כהן: מהקומונרית

mailto:vaad_bryna@012.net.il

