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 חנה שוסטר: מרכזת הקליטה והחברה

4504544-505  chanaschuster@gmail.com  
 

 שבת חיבורים
-6, ה חשון"כ, שבת פרשת חיי שרה-תשריינו את התאריך

וועדת חיבורים מבקשת  1 היא שבת חיבורים השנה 1.0..51
שבשבת זו כל משפחה בישוב תארח משפחה שמוכרת לה 

רי עברית מזמינים דוברי דוב)ושדוברת שפת אם שונה 
ניתן גם לתושבים ותיקים 1 לסעודת שבת( אנגלית וההפך

רצוי להזמין משפחה 1  להזמין משפחות חדשות לישוב
מוכרת אך אם אתם צריכים עזרה לזהות משפחה לארח נא 

להיות בקשר איתי 
5054504544 chuster@gmail.comchanas  או עם מיה

1 5005485.65או  550-0220052ר ועדת חיבורים "יו, דוגלן
.mayadouglen@gmail.com  

בחסות  באותה שבת אתם מוזמנים לעונג שבת חיבורים
ם כ רמת מודיעים על שם גלנווד וועדת חיבורים באול"ביה

בשעה , 1.0..61, ה חשון"אור לכ ,יפה בערב שבת חיי שרה
.2:851 

 ! מצפים לראותכם
 וועדת חיבורים
Shabbat Chiburim 
Please save the date for Shabbat Chiburim which 
will take place this year on Shabbat Parshat 

The Chiburim   Chayei Sara on Nov. 6th and 7th.
asks that every family on the yishuv  Committee

who speaks , whom they have met invite a family
a different mother tongue (i.e. Hebrew speakers 

for a   invite English speakers and the opposite
Likewise, this   Shabbat meal on that Shabbat,).

ty for residents to can be seen as an opportuni
If you   invite families that are new to the yishuv.

need help identifying a family, please be in touch 
or   4054088,-500 at through the email or with me

with Maya Douglen, Chair of the Chiburim 
7830167.-2992209 or 052-Committee at 072 

 
That Friday night you are invited to an Oneg 
Shabbat Chiburim, sponsored by Glenwood 
Synagogue and the Chiburim Committee in Ulam 
Yaffe, on the 25th of Cheshvan, Nov. 6th at 7:30 
PM. 

 

 

 

 

 5182באוקטובר  87    - ו"בחשון תשע' א

 ,נימין שלום וברכהתושבי ב      :אגרת עדכון לתושבים

חשוב לי , עם סיומו של אוהל המחאה שהוקם מול בית ראש הממשלה

                                                    1 לעדכן אתכם במהלכים ובשיקולים השונים שליוו אותנו בימים אלה

שהיווה פיגוע נוסף , ד"מיד לאחר הרצח של נעמה ואיתם הנקין הי 

הצטרפנו , ים קשים שחווינו לאחרונה ביהודה ושומרוןבסדרת פיגוע

, שהפיגוע אירוע בתחומו ,ר מועצת שומרון יוסי דגן"ליוזמתו של יו

ואשר החליט לשבת מול בית ראש הממשלה ולדרוש מלחמה ניצחת 

אנו חשנו שנוכח פיגוע קשה זה לא ניתן  גם1 פיגועי הטרור בגל

בכוונתנו היה לקיים את 1 שות מעשה נחרץבשגרה וכי יש לע להמשיך

ועם תום ימי השבעה לקיים עצרת , האוהל במהלך כל ימי השבעה

 1 גדולה

במשך ימי המאהל מול בית ראש הממשלה קיימנו כל העת מפגשים 

ובהם נדונו הן צעדים , שריו ואנשי לשכתו, עם ראש הממשלה

ת העולם שכן בהתאם לתפיס, ביטחוניים והן צעדים התיישבותיים

הביטחון וההתיישבות הולכים שלובים אלה , הציונית מאז ומתמיד

ציונית הולמת למנסים  ואין כמו ההתיישבות להוות תשובה, באלה

אמנם בקשותינו בתחום הביטחון נענו ביתר קלות מאשר 1 לפגע בנו

אך גם בתחום זה חלה התקדמות , בקשותינו בתחום ההתיישבות

 1 באוהל המחאהמסוימת ככל שנקפו הימים 

הצידה מסר  נוכח גל פיגועי הדקירה שפשט בכל רחבי הארץ הוסט

וגם , ההתיישבות ובמקומו עלה מסר חיזוק הביטחון בכל מרחבי ארצנו

של אחדות וחיזוק ממשלת ישראל וכוחות  מסר המחאה הוחלף במסר

ובמיוחד נוכח , עם התגברות גל הפיגועים1 הביטחון במלחמתם בטרור

חשנו שאין זו העת להעמיס עוד יותר על , עים ביום שלישירצף הפיגו

לדחות את  כוחות הביטחון הנתונים במעמסה כה כבדה וכי יש

 1 העצרת

ונמשיך בשגרת , נמשיך לחזק את ידי כל העוסקים במיגור הטרור

את שגרת  חיינו בעוז ובגבורה גם מול המנסים לפגע בנו ולשבש

אתם  ים מאלה והתמודדהמדינת ישראל ידעה ימים קש1 חיינו

 1יחד נדע לצלוח גם שעת מבחן זו1 בגבורה

 ,ברכת חזק ונתחזק

 ראש המועצה    - רואה הי אב
 

 

 נח: שיעור נשים בשבת פרשת
 

 יגאל מה טוב: מרצה
 

 1 קריאת תהילים .0:55       :  בשעה

 0.:0.השיעור בשעה 
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
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 מזל טוב *מזל טוב* מזל טוב :פינת הברכות

 
בת , מן לרגל הולדת הנכדה'לשמעון וזהבה תורג*: לידות

 לפליאה ודוד אולך
בת לאיתן , קי גולדשטיין לרגל הולדת הנכדה'לפראני וג*

 ואביגיל
בן למיכל ושחר , להרבי ואסתר גאמס לרגל הולדת הנכד*

 דוידוביץ
 

למזל ואריאל היימוביץ לרגל בר המצוה של *: בר מצוה

 עמיחי בנם
 לליאת ונתנאל פינק לרגל בר המצוה של בנם שריה*

 
לשמואל לשלומית פורמנסקי לרגל בת המצוה *: בת מצוה

 של בתם אילת
 

למילטי ויוני לוינסון לרגל נישואי בנם גלעד *  :נישואין

 למיטל גוטהלף
 סינגר ון'למישל ודוד קפלנסקי לרגל נישואי בתם אורלי לג*
 
 ן לרגל נישואי בנם משה לנגה אושריליעקב ואנהלי ברנשטיי*
 
 
 

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

                                                                                         

 

 

 

 

 
 

 

  :תנחומים
 

 לריקי דה יונג על מות אביה
 
 

 :כ הרימון"למוד הורים וילדים בביה
 

חוזרים , ש פרשת נח"מוצ, במוצאי שבת הקרוב
נחגוג עונה 1 2:85-05:85.ללמוד בין השעות 

 !ריס'בן אנד ג)חדשה של לימודים במסיבת גלידה 
 (1!תודות להלל שוסטר

 אתם מחפשים זמן איכות עם ילדכם? 

 בור על מה שהילד למד במהלך רוצה לע
 ?השבוע

  האם הילד צריך להתכונן למבחן בלימודי
 ?קודש

  ולצבור נקודות " לנשנש"הילד רוצה
 !?פרסים שוויםזכייה בלהגרלה ו
אז בואו תצטרפו אלינו " כן"אם התשובה היא 

פרטים  !ש"הורים וילדים בכל מוצללערבי למוד 
 !במקום

 מיכאל חריש והלל שוסטר

 :מלגות לסטודנטים
 

הזדרזו למלא טפסי , י בנימיןסטודנטים תושב
הזכאות 1 הנמצאים באתר המועצה –בקשת מלגות 

סכום המלגה 1 למלגה נקבעת על פי בסיס כלכלי
שעות  65ח שתמורתן יש להתנדב "ש 0,555הוא 

הגשת הבקשות 1 מתגורר הסטודנט ביישוב בו
הבקשות יש להגיש  את1 תעשה דרך האתר בלבד

ו "א בחשוון תשע"עד לתאריך י
 1בלבד 041.5105.0

 

מוזמנים  'ד –' ילדי כיתות א :ד"מבית חב

כ הרימון כל יום "לפעילות מהנה ומעשירה בביה
 4:55.-6:85.שלישי בין השעות 

 מפגש חברתי אמיתי 

 הצגות מרתקות 

 ערכי מסורת בהגשה ייחודית ומסקרנת 

 שעשועונים ופרסים, סיפורים, משחקים 

 פעילות יצירה חדשה בכל שבוע 

 :מהספרייה

פעילויות ב ,ת"בעזהי ,פותחים בשבוע הקרוב

 :כסלו בימי שני-בספרייה בחודשים חשון
 !ביום שני הקרוב

 (21.5.)בחשון ' ו 

  –  5:55. בשעה הזמנה לספר 
 'ד-'כיתות גמיוחד לילדי מפגש 

 עם יפעת סגל

של " מספרים בבנימין"הפעילויות במסגרת כל 
 של מטה בנימין הספרייה האזורית

mailto:vaad_bryna@012.net.il


 
 

 !שבת שלום
 

 ד"בס

 –חדשות ותיקים בקהילה 
 חשמונאים

 :במועדון הותיקים ל"ניתן לנסות את החוגים הנ 41.5.בשבוע הקרוב של ה :  חוגים

 : 21.5., בחשון' ו, ביום שני

   4:55.נפגשים במועדון בשעה  – י'טאי צ*

  2:55.בשעה  'ברידג**

 :051.5, בחשון' ז, ביום שלישי

                                                                  5:55.בשעה  עם מיכל שטיינמץ אנגלית למתחילים***
 4:55.מפגשיר בשעה  ****    

 דעהעל חוג דרמה תבוא הו

 :2:55בשעה  0.1.5, חשון' ח, ביום רביעי בבוקר

 לאדם לחודש₪  05מפגשים לחודש במחיר  0 – סדנת חשיבה*****

 :שבת ותיקים

 רחל "כנרת תוזכרונ הטנא ארפד"

 "וישלח" פרשת עמותה שבת
 בנובמבר 72-72, כסלוב ז"ט, ו"ט

 הכנרת אל הצופה פוריה הארחה בבית
 "שימותנשים חולמות ומג: "ביום שישי

 ,ונפגוש את יהודית מחלוצות של קבוצת כנרת, בחצר כנרת ובחוות העלמות נסייר 
 1נמשיך לסיור מרתק בבית הקברות כנרת בעקבות הנשים שחלמו ויצרו

 נשמע  מפי דתיה ואריה יצחקי על , א  פוריה"את השבת נבלה בבית הארחה של אנ
 "הנשים כחוד החנית של התנועה הציונית"

 ס כפר עציון"תה דוברת גוש קטיף ומדריכה בבייהי -דתיה*
 הסטוריון וחוקר ארץ ישראל -אריה*

 1המחיר כולל את תכנית יום השישי ושבת ואינו כולל הסעה₪   55.,.: מחיר לזוג
 למשתתף₪  05.:  מחיר הסעה

  yonina.levy@gmail.com 6625856-505: יונינה לוי:  ה-פרטים והרשמה בימי א
 כל הקודם זוכה1 מספר המקומות מוגבל

 

 : על סעודה שלישית בשבת בראשית

 : חיסוני כלבת
 , הבא לחיסוני כלבת בחשמונאים מועדה

  חמישי ביום, בתאום מראש איתי בלבד
021.5.2015  

 ר אפרים קרן"ד ,תודה
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חביבה ,עליזה תפילין 1 יהודית חדד 1 לאה מדעי   : על ההצלחה הגדולה ניצחו במלוא האחריות 
!  ניסים  תפילין -הנחה והנעים בקולו הערב    1סימה קריטנברג וחברות שעזרו בכל1 חתוכה 
 !                                         מזוז אברהם -ערך הבדלה כסדרה      !דב גרין -והעשיר אותנו בחוכמתו הרבה   הרצה

 ציונה שרוני, בברכה     !ל הפעיליםתודה גדולה לכ 

 לפרטים על טיול מתוכנן נא להפוך את הדף


