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 חנה שוסטר: מרכזת הקליטה והחברה

4504544-505  uster@gmail.comchanasch  
 

 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 

דוברי עברית מזמינים דוברי )ושדוברת שפת אם שונה 
לתושבים ותיקים ניתן גם 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 chanaschuster@gmail.com  או עם מיה

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

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

אור  ,וועדת חיבורים באולם יפה בערב שבת חיי שרה
 9101:.בשעה , 1.6..51, ה חשון"לכ

 ! 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.
Committee asks that every family on the yishuv 

who speaks , m they have metwho 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   ishuv.invite families that are new to the y

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. 

 

 

 

 

 בריינה הרטמן: מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה  256.428
 

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

, כסלו' ב, (ויצא' שבת ארגון בפר)פרשת תולדות 
 !פרטים בהמשך1 ..41.

 

המופע מתקיים בתאטרון :  מופע של אהוד בנאי

קבלנו מספר מוגבל מאוד , לצערי1 ..41.ירושלים ב 
( בתשלום)של כרטיסים לכן הוחלט להציע אותם 

ם ת ואנשים שעוסקילחברי ועדו" ופר'צ"כ
נא  1בהתנדבות בישוב במקום להציע לכלל התושבים

 !לקבל את זה בהבנה ובאהדה
 

אני שוב מבקשת לא לשלוח ילדים לחוגים   :חוגים
יש להסדיר תשלום 1 בלי לרשום אותם במזכירות

 1מראש לכל השנה

 וירא: שיעור נשים בשבת פרשת

 הרב איתן הנה: מרצה
 

 1 קריאת תהילים .558:       :  בשעה

 0.:8.השיעור בשעה 
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 

 :מהספרייה

 
 ת פעילויות בספרייה "בעזהי

 :כסלו בימי שני-בחודשים חשון
 

 תיאטרון סיפור  –( ..21)ז בחשון "כ– 
לילדי  5:85. /    לילדי הגנים 6:85.

 'ב-'כיתות א
 

 הזמנה לספר  –( ..081)א בכסלו "י– 
 'ו-'כיתות המפגש מיוחד לילדי  5:55.

 

 שעת סיפור  6:85. –( ..851)ח בכסלו "י
 שלוש –שנתיים וחצי לגילאי 

 !!כולם מוזמנים

 רינת לאה ומלכה

 

של " מספרים בבנימין"ת במסגרת הפעילויוכל 
 הספרייה האזורית של מטה בנימין
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 שבת שלום 
 
 
 

 
 
 

 !!שבת שלום
 
 
 

 :ד"מקהילת חב
 

 ה"ב
 מפי עוללים ויונקים יסדת עוז"

 "להשבית אויב ומתנקם
 כל ילדי חשמונאים מתאחדים בכינוס תפילה ענק

 1לרגל המצב הביטחוני בארצנו הקדושה
 0./../.ט במר חשון "ביום ראשון הקרוב י

 6:85.בשעה 
 1באולם בית הכנסת המרכזי גלנווד

 במרומים' נתאסף כולנו לזעוק לה
 ייתן שלום בארץ וגאולה שלימה במהרה בימינוש
  

 ספר תהילים אישי מתנה לכל ילד
 ממתק לכל ילד

  
 ד חשמונאים"בית חב

 הרב ברק כוכבי

 :משחקיה
 

ששעות  יםמזכיר חנו שובאנ
 :הפתיחה הוחלפו ל

 
.6:85-.4:85 

 

 מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב: פינת הברכות
 

בן לעדי , לאסתי ואהרון טי לרגל הולדת הנכד: *לידות

 ומתן קליינמן
 לחיים ושרה פורסט להולדת הנכד בן להראל ואילנה לוויתן*

 
אן לרגל בר המצווה של 'לשמעון ותחיה ג* :בר מצוה

  יהונדב
 

וה של לרוני וחגית גולדשידט לבת המצו: *בת מצוה

 כליל

 
ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע 

 vaad_bryna@012.net.il: למייל
                         

                      

 ד"בס

 העשרת הזוגיות והיחסים במשפחה
 

 מפגשים מחזור חמישי
לאור ההצלחה במחזורים הקודמים החלה 

ההרשמה לסידרת מפגשים שבועיים להעשרת 
 סים במשפחההזוגיות והיח

המפגשים מיועדים ומותאמים לזוגות צעירים 
עד שלוש שנות נישואים ומקיפים את הנושאים 

 המרכזיים בזוגיות והיחסים במשפחה 
 (1בימי שלישי)מפגשים שבועיים  4.כ "סה

רוב ההרצאות במפגשים מיועדים לשני בני 
 1הזוג יחד

וימשכו  55:.0המפגשים מתחילים בשעה 
 1כשעה וחצי

 1במפגשים יחולק חומר כתוב ערוך ומסודר
רבנים , הרצאות מפי מרצים מקצועיים

 1רופאים ופסיכולוגים
 

 ,לקבל את כל התכנית, המעוניינים להירשם
ולהצטרף נא לפנות לרב שמעון בוחניק ב 

SMS  ל "או לדוא .505-088224למספרkol-
sason@neto.net.il עד יום חמישי כג '

 (0./../0)לחודש מרחשוון 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


