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   משלחן המזכירות:

 
 הפסקת מים:
        51.0.02ט טבת   "ביום שלישי   כ

 תהיה   הפסקת מים בישוב 
   00.11 – 10.11בין השעות 

אנו מתנצלים על אי  ל עבודות שוטפות.לרג
 הנוחות שתגרם לכם.

 
 :מתקצירית המועצה

 שינוי מען במשרד הפנים לקראת הבחירות: 
 

לקראת הבחירות הקרבות, אנו מבקשים להזכיר כי 
תושבים המבקשים לשנות את כתובתם בתעודת הזהות 

כדי להיכלל בפנקס הבוחרים ביישובם, יוכלו לעשות זאת 
לא  –. שינוי מען שיתבצע לאחר מועד זה 51.0.02-עד ה

יעודכן בפנקס הבוחרים, ויהיה על התושבים לנסוע למקום 
מגוריהם הקודם. להזכירכם, המועצה מפעילה שירותי 

משרד הפנים לתושבים כדי לתת את מרבית השירותים 
קרוב לבית: הוצאת תעודת זהות ראשונה או בלויה, רישום 

ן חדש, שינוי מען, תמצית רישום נולד, חידוש דרכון ודרכו
ממרשם אוכלוסין ושינויי סטטוס. שירותי משרד הפנים 

במשרד חשמונאים, ניתנים בימי שני בין  –במערב בנימין 
 . 00:11עד  00:11השעות 

 

 בריינה הרטמןרכזת הקהילה: 

 na@012.net.ilVaad_bry   0/ שלוחה 08- 9761493

 

 ..חורף חם בחשמונאים
 

 בשבוע הקרוב:
 הרצאה של רב שלמה שוב:  

 "ילד של אלוקים"
הרצאה מרתקת לנוער ומבוגרים על תינוק שנשאר 

 בבית חולים והיום...
, 51.0ביום שלישי, כ"ט טבת, ערב ר"ח שבט, 

 51:02במועדון נוער בשעה 
 למבוגרים/ נוער בחינם ₪ 01מחיר כניסה: 

 
 עילות לכבוד ר"ח שבט:פ

 סדנא של חברת "אבן הפלא"
אבן פלא היא אבן טבעית רכה מאוד וניתנת לעיבוד 

בקלות. האבן נראית כאבן רחוב אך במהלך הסדנא תוך 
כדי עבודה, נחשפים גוונים וצבעים מרהיבים של האבן. 
בסדנא ניצור תליון יפהפה. הסדנא מיועדת לגילאי גן 

 הורים מוזמנים לצור תליון. כיתה ו', אבל גם –חובה 
 55.0הסדנא תתקיים ביום חמישי, ב' שבט, 

לגילאי גן  01:02ו' ובשעה  –לגילאי ג'  00:11בשעה 
כיתה ב' )השעה נבחרה לקטנים בגלל אלו  –חובה 

 שבצהרונים אבל אם רוצים ניתן להחליף שעות(
. כדי להיערך בהתאם אתם מתבקשים להירשם מראש 

ציין שם משפחה וכמה משתתפים אצלי במשרד )נא ל
 5והשעה שאתם מעדיפים(. אם אין מספיק נרשמים ל 

 לכולם. 00:61סדנאות נקיים אחת בשעה 
 למשתתף ₪ 51מחיר השתתפות: 
 

,  50.0:  במוצ"ש פרשת בא, ערב עם "מדרשיר"

לכבוד חודש שבט, ועדת תרבות מזמינה את הצבור לערב 
 ה הופכת לשירהתור  –שירה מיוחד. "שרים מדרשיר" 

הרב חנן פורת יצר את מדרשיר המקשר בין שירי ארץ 
ישראל היפה ופרשת השבוע. אנסמבל "שיר אדמה" הופך 

 את החיבור הזה לערב שירה בצבור מיוחד במינו.
 למבוגרים ונוער.  

  ₪ 01לאדם/ נוער:  ₪ 51מחיר כניסה: 
 באולם ישראל של ביה"כ הרימון  51:61בשעה 

 נא להגיע בזמן!  51:02ה קופה נפתחת בשע
 

 בקרוב:

 –"אכילה רגשית 
 למה הגוף שלי רוצה להיות שמן?!" 

שעות,  6+, בת 01+,21+,01סדנא שנייה לנשים בגילאי 
 של צביה בארי, יועצת בריאות הוליסטית.

בספריה. אם  00:61, בשעה 52.0ביום ראשון, ה' שבט, 
 יהיה שינוי במקום בגלל הקור נודיע.

  ₪ 12ות: מחיר השתתפ

 ניתן להירשם אצלי במשרד.  

 עוד מרכזת הקהילה:

במסגרת תכנית "מעגלים"  עוד סדנא לנשים

של מדור הקהילה של מתנ"ס בנימין )פרסום 
 תכנית מעגלים בתיבות(:

הסדנאות של צביה בארי, המתוכננות  5חוץ מ 
 לחודש ינואר תתקיים סדנא של יעל זלץ בשם: 

וססת על התפיסה שמב "העסק הנבחר –"הבית 
שניהול בית כניהול ארגון ומנהלת הבית יכולה 

להשתמש בארגז הכלים של ניהול מעולם העסקים 
והייעוץ הארגוני, כדי לייעל את עבודתה וכדי 

להתמקצע. הסדנא)ות( מבוססת על סדרת ספרים 
 שיעל זלץ כתבה בנושא. 

 
הסדנא, בת שעה וחצי, תתקיים ביום ראשון, י"ט 

. על המקום תבוא הודעה. 51:11שעה ב 0.5שבט, 
  ₪ 52מחיר השתתפות:  

 
אפשר להתחיל להירשם לסדנא מעכשיו דרכי במשרד. 
אם יהיה ביקוש לסדנאות נוספות של יעל אשמח לארגן 

 אותן.

 
 הסדנאות בחסות מדור הקהילה של מתנ"ס בנימין

http://www.rammod.net/
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 !וחודש טוב שלוםשבת 

 "עץ חיים היא למחזיקים ותומכיה מאושר"
 
ונערות יישוב חשמונאים  םידי יום שלישי מתקבצים נעריכמ 

 ללימוד תורה משותף במועדון נוער. 

"מדרשוקו" משלב שיעורים מעניינים ואקטואלים -ה
וחברותות בנושאים תורניים המעניינים את בני הנוער 

 באווירה חורפית וחמימה עם שוקו חם )או קר( וכיבוד קל.

בני הנוער שהם דור לימוד התורה בכלל, ובפרט אצל  
העתיד ומנהיגיה, בעל חשיבות ממדרגה ראשונה.על הגדולה 

שבלימוד התורה של נערי ישראל מתאר האדמו"ר 
"אשריך נער ישראל ואשרי חלקך, את התורה  –מפיאסצנה 

אור ד' ללמוד זכית ולהיות בן שעשועו בן רחומו, עלית. 
מהו ואותך מלאכי עליון יקנאוך אף יקירוך. ושרפי אל עליך ית

וכבדו. השמים וצבאם הארץ ומלואה עליך ישמחו ולפניך 
יכנעו. וזה אל זה שואלים? מי הוא הנער אשר עמודי אש 

קודש מפיו מתבערים, ואדון העולמים רם על כל רמים בפני 
           המון צבאיו ורבבות קדושיו, בו מתפאר ואתו שמח."

רבנים ואנשי  בנוסף למאמצים שלנו לארגן שיעורים ולהביא
תורה מבחוץ כדי להעביר שיעורים לנוער ב"מדרשוקו", אנו 
משתדלים שיהיה בזמן הלימוד כיבוד קל ושתיה חמה וקרה 
כדי למשוך אל בית המדרש את הנוער היקר שלנו ולהנעים 

את לימודם בתורתנו הקדושה . כיום המדרשוקו במתכונת זו 
הלימוד כרוך בהוצאות. אם יש משפחות שמעוניינות ש

פלוני או לרפואת פלוני   וי נשמתלב"מדרשוקו" יהיה לעי
 1202155000 -פנינה פז  :וכיוצא בזה ניתן ליצור קשר עם

 .1210105601 -ענבר סופר

בתודה ובברכת הצלחה ליוזמה, ושנזכה להגדיל תורה 
                                                             ולהאדירה

 מונאיםנוער חש 

 

 מזל טוב מזל טוב* מזל טוב* פינת הברכות:

 

*לדניאל ובת שבע פאוה לרגל הולדת הנכדה, לידות: 

  בת לארי וציפי אברמסון
 

*ליוסי ורחל טייץ לרגל אירוסי בנם גבי אירוסין: 

 לליאורה אייזנשטדט מירושלים
 

דרך צלחה לאביטל סימקיס שהתגייסה בשבוע גיוס!  

 שעבר!
 
 

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

 

 הרשמה לגני ילדים וכיתה א'

, עד יום שלישי, כ"א 50.0החל מיום רביעי, א' בשבט, 
 .  ראו דפים מצורפים להנחיות.01.5בשבט, 

      ade:Registration for  ganim and  1rst gr
Registration will take place from Wed. , Jan. 21 
until Tues., February 10.  Registration must be 
accompanied by an up to date Teudat Zehut 

(address must be in Binyamin, otherwise you can 
                not register.)                                             

: Online registration: If the child is How to register
registered in the Binyamin files you can register 

www.binyamin.org.ilonline at:  

Otherwise, to arrange registration in the mamad 
school, you must call Sarah Brenner to arrange an 
appointment at: 054-4414428 

5 yr. olds: children born  from Jan.1, 2010-Dec. 31, 2010          
4 yr. olds:  children born from Jan. 1, 2011-Dec. 31, 2011          
3 yr. olds:  children born from Jan. 1, 2012-Dec. 31, 2012         
1rst grade:  Jan. 1, 2009-Dec. 31, 2009 

in  ganim and school: Every child who registers for  Insurance
gan/school  is required to pay a one-time fee  for accident 
insurance for the coming school year – this fee was 
determined by  the Education committee of the Knesset and 
will be updated as of the 2016 school year (this yr. it was 45 

      NIS)                                                                                          .
: This is an important  social and emotional iningToilet tra

factor when beginning nursery. When  a child is not toilet 
trained by the beginning of the school  year this tends to lead 
to disruptions in the course of the day. It is recommended 
that you complete this process before the beginning of the 
school year.                                                                                   
Children who are already in the ganim this year are also 
required to register. This includes those children with special 

for the .  Please note that Ganim open at 7:30 am needs
.                                                        children of working mothers

: will take place in the Education dept. of the Late registration
moeitza during the hours that they determine.  In this case, 
the moeitza  is not required to place the child in the gan 
closest to his home.                                                             

: you must inform the moeitza in Cancelling registration
writing: fax: 1532-9977186/  please check that they received it 

atarase@binyamin.org.il9700621-9977186/02-by phoning:  02 

Parents will be informed as to which gan their child is in 
during the month of August.  

 

 

 
 
 
    

 

 

 פרשת: וארא שיעור נשים בשבת
 

 הרב שמעון בוחניק  מרצה:
 )שימו לב לשעה החדשה!( 6:020 בשעה:  

 
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 06:11בשעה לפני השיעור קריאת תהילים שימו לב:  

 

 מרינת לאה ומלכהבקשה מהספרייה: 

נא לתאם תרומות ספרים דרכנו. אנחנו מעריכים את 
לא להשאיר ספרים ליד התרומות אבל מבקשים 

בשעות הפעילות: ניתן להתקשר לספרייה . הדלת

 או להביא ספרים בשעות האלו. 0102152
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