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:  הדלקת נרות ו"שעת, בחשוון'י, לך לך פרשת ,שבת ערב
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 חנה שוסטר: מרכזת הקליטה והחברה

4504544-505  chanaschuster@gmail.com  
 

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

וועדת חיבורים מבקשת  1 היא שבת חיבורים השנה 1177170
שבשבת זו כל משפחה בישוב תארח משפחה שמוכרת לה 

דוברי עברית מזמינים דוברי )ושדוברת שפת אם שונה 
ניתן גם לתושבים ותיקים 1 לסעודת שבת( אנגלית וההפך
רצוי להזמין משפחה 1  ות חדשות לישובלהזמין משפח

מוכרת אך אם אתם צריכים עזרה לזהות משפחה לארח נא 
להיות בקשר איתי 

5054504544 chanaschuster@gmail.com  או עם מיה
1 5001485761או  510-0220052ר ועדת חיבורים "יו, דוגלן

.mayadouglen@gmail.com  
בחסות  באותה שבת אתם מוזמנים לעונג שבת חיבורים

כ רמת מודיעים על שם גלנווד וועדת חיבורים באולם "ביה
בשעה , 6177170, ה חשון"אור לכ ,יפה בערב שבת חיי שרה

72:851 
 ! מצפים לראותכם

 יבוריםוועדת ח
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.
Committee asks that every family on the yishuv 

s who speak, 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,).

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

dentifying a family, please be in touch need help i
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. 

 

 

 

 

 בריינה הרטמן: מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה  2167428
 

נים ב' ד –' משבוע הבא כיתות א:  חוג הישרדות

בנות תוקדם ' ו –' הקבוצה של ג1 78:45יתאחדו בשעה 
' ו –' במידה ויירשמו עוד בנים של כיתות ה 74:851לשעה 

אם לא יירשמו עוד  1 70:05הקבוצה שלהם תוקדם לשעה 
 1נצטרך לבטל את השיעור שלהם

משבוע 1 חלק מהילדים שמגיעים להישרדות לא רשומים
 1הבא מי שלא רשום לא יורשה להישאר

 
 1 לא נקבל תשלומים על חצאי חדשים: תשלום לחוגים

 

ש "במוצ, ה"המרוץ יתקיים בע  :מרוץ חשמונאים

, כסלו' ב, (ויצא' שבת ארגון בפר)פרשת תולדות 
 !פרטים בהמשך1 74177

 

 לך לך: שיעור נשים בשבת פרשת

 זהבית לסינגר: מרצה
 

 1 קריאת תהילים 0:557       :  בשעה

 70:70השיעור בשעה 
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 

                                                                   :מהספרייה

ס "בהשתתפות מתנ  - "מספרים בבנימין"תכנית 
 בנימין הספרייה האזורית

 06175, ג בחשון"י, ביום שני הקרוב

 שעות סיפור עם לידיה זמור

 תיאטרון בובות – פון החילזון: 4 – 8לגילאי  76:85
 ...תססת ואנרגטית, פון הוא דמות שמחה

פתאום הוא רק , אך כשפון החילזון מגיע למקום חדש
 .הקונכייה שלו רוצה להתכנס עמוק עמוק בתוך

איך יעזרו לו הילדים להרגיש ? ממה הוא חושש? מדוע
 !!!פשוט מאוד?? בטוח ואהוב

 ...מכסים את הפנים במסך ואומרים את מילות הקסם
מאת פנינה ' ברלה ברלה צא החוצה'מבוסס על הספר 

 קז

תיאטרון המשלב  - הילד והעץ: 1 – 0לגילאי  71:85
 סיפור בצלליות צבעוניות

יוצא לטיול ופוגש בדרכו עץ קרח ללא עלים איציק 
איציק מגלה שהעץ משתוקק שנים רבות 1 ופרחים

הוא 1 הדבר נוגע ללבו1 לפרוח אך נכשל בנסיונותיו
מקבל החלטה נחושה לעשות את כל הנדרש כדי לעזור 

עד אשר 1 אך העץ נשאר עירום1 לעץ לפרוח מחדש
 111מתגלה הסוד

 1הסיפור מלב אל לב על חברות קסומ
 1 נא לא להביא אוכל וממתקים  1לילד₪  0: עלות כניסה
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 שבת שלום 

 מזל טוב *מזל טוב* מזל טוב :הברכותפינת 

 
בן לרינת , ליואל ורחל מריליס לרגל הולדת הנכד*: לידות

 ודן כפר
בן לערן ושרה , לסטיב ואסתר שליסל לרגל הולדת הנכד*

 שחם
 

לאלדד ואתי דודקביץ לרגל בר המצוה של בנם *  :בר מצוה

 עילאי
 
 

 :מיילניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע ל
vaad_bryna@012.net.il 

                                                                                          

 

 

 

 
 

 

 : לגבי שבת ותיקים

כרונות יארפד הטנא ז"  :שבת פרשת וישלח
עלמות ובית החוות , סיור בחצר כנרת  "111כינרת

 1ומפגש עם יהודית מחלוצות כנרת, קברות כנרת
 

וידברו על  בשבת יתארחו דתיה ואריה יצחקי
 "1החנית של התנועה הציוניתהנשים כחוד "

 ₪1 7755 :לשבת מחיר לזוג

 
 אצל יונינהמקום נשאר ניתן לבדוק אם 

 1מספר המקומות מוגבל    505-6625856 
 

 : חיסוני כלבת
 

הבא לחיסוני כלבת  מועדה
בתאום מראש איתי , בחשמונאים

  ז חשוון"ט, חמישי ביום, דבלב
02175.2015  

 
 ר אפרים קרן"ד ,תודה

 
 
 

 : מהמשחקייה
 

שעות ,  00175, בחשוון' ט, מיום חמישי
 76:85-74:85:  פתיחת המשחקייה יהיו

 1לפי בקשת ההורים
 אנחנו חוזרים ומבקשים מהורים לשתף

פעולה עם מפעילת המשחקייה באיסוף 
משחקים בסוף הפעילות והחזרתם 

אין להכניס אוכל 1 למקום המיועד להם
 1למשחקייה

 

 :ותיקים בקהילה

השבוע הייתה היענות יפה לחוגים המעולים  
והמעוניינים להמשיך מתבקשים להירשם 

 י'טאי צ –בהקדם לחוגים שכרוך בהם תשלום 
 1 לחודש₪  45 – 74:55ימי שני בשעה  –

תמשיך  -! תודה למיכל שטיינמץ - אנגלית
 71:55בימי שלישי בשעה 

 74:55תמשיך בימי שלישי בשעה  מפגשיר
 

תבוא  –כל שבועיים בימי רביעי    חוג חשיבה
 1הודעה על המחיר

 'חוג ברידגתודה לניסים תפילין על הדרכת 
 !72:55שימשיך בימי שני בשעה 

 חוג חליליותת תודה ליונה ורנר על הדרכ
 !05:55שתמשיך בימי שני בשעה 

 

 ליום אחדטיול  לבית שאן 
החלטנו לצאת לטיול בן יום אחד בגלל שלא 

 1נרשמו מספיק משתתפים ליומיים
–' כ     0177170'    ה ביום ב"הטיול יהיה אי

 1חשוון
 סכום מדויק נפרסם בהמשך : לגבי עלות הטיול

 
לא ממועדון )ממועדון הנוער  70:55נצא בשעה 

 (1םהותיקי
 1בדרך לבית שאן נבקר במספר אתרים

 המופע האור קוליאנו מתכוונים לראות את  בערב
חזרה  1בעתיקות ואחר כך לסייר, באתר העתיקות

 1משוערת לחשמונאים לקראת חצות

 :למעוניינים
או , י משלוח מייל לציונה"אנא מהרו להירשם ע

 11כל הקודם זוכה 1לצלצל אליה
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