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 חנה שוסטר: מרכזת הקליטה והחברה

4504544-505  anaschuster@gmail.comch  
 

 שבת חיבורים

לכבוד , שבת אתם מוזמנים לעונג שבתה
כ רמת "בחסות ביה "חיבורים שבת"

מודיעים על שם גלנווד וועדת חיבורים 
ה "אור לכ ,באולם יפה בערב שבת חיי שרה

 3:911.בשעה , 1.6..51, חשון
 ! מצפים לראותכם

 וועדת חיבורים
 

This coming 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  7127479
 

ש "במוצ, ה"המרוץ יתקיים בע  :מרוץ חשמונאים
, כסלו' ב, (ויצא' שבת ארגון בפר)פרשת תולדות 

יהיו שיבושי תנועה קצרים במהלך המרוץ  .74.77
. ד"ס הממ"מרחבת ביה 77:95שיתחיל בשעה 

, השנה המרוץ מוקדש לזכרם של מיכה קירשנבאום
דפי הרשמה חולקו . ל"ז, ל ושמוליק הורביץ"ז

תושבים שרוצים . בתיבות הדואר וההרשמה נמשכת
 .לתרום למרוץ יוכלו לתרום דרך מזכירות הישוב

 

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

יעים ברשימות ילדים שלא מופ .מראש לכל השנה

 .שתתף בחוגו להשל המדריכים לא יורש

 חיי שרה: שיעור נשים בשבת פרשת

 שמעון בוחניקהרב : מרצה
 

 . קריאת תהילים 5597:       :  בשעה

 79:70השיעור בשעה 
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 

 :מהספרייה

 ת פעילויות בספרייה "בעזהי
 :כסלו בימי שני-בחודשים חשון

 

 תיאטרון סיפור  –( 7.77)ז בחשון "כ– 
לילדי  71:95 /    לילדי הגנים 72:95

 'ב-'כיתות א
 

 הזמנה לספר  –( 69.77)א בכסלו "י– 
 'ו-'כיתות המפגש מיוחד לילדי  71:55

 

 שעת סיפור  72:95 –( 95.77)ח בכסלו "י
 שלוש –שנתיים וחצי לגילאי 

 !!כולם מוזמנים

 רינת לאה ומלכה

 

של " מספרים בבנימין"הפעילויות במסגרת כל 
 ורית של מטה בנימיןהספרייה האז

 

 -"עיקרי השולחן". " צפרא טבא" 

לימוד יסודי ושיטתי בשיטת , הלכה ממקורה
המותאם למנהגי כל עדות " צורבא מרבנן" 

 .ישראל

בשעות הבוקר ' ה-'השיעור מתקיים בימי א
 (.04:8 -04:8)וימשך כחצי שעה 

השיעור מקיף את כל ההלכות המעשיות 
 .יםע בשש שנ"מארבעת חלקי השו

 
לפרטים והרשמה נא לפנות לרב שמעון 

 .בוחניק

 
 ::4858-19933 אסמס

  sason@neto.net.il-kol 4ל"דוא
 

mailto:chanaschuster@gmail.com
mailto:vaad_bryna@012.net.il
mailto:kol-sason@neto.net.il


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 שבת שלום 
 
 
 
 

 
 

 !!וחודש טוב שבת שלום

 ותיקים בקהילה

 -רוע השנתי החגיגייותיקי הישובים מוזמנים לא
                                     והפעם בסימן חינוך לדורות

בשעה  69.77.70א כסלו "רוע יתקיים ביום שני ייהא
 .בהיכל התרבות באריאל 74:55

פאנל בהנחיית יפעת ארליך עם , ברכות: בתוכנית
               אנשי שטח בחינוך משולב בקטעי תאטרון

מופע נוסטלגי מצחיק " ם של קריבוהחברי"המופע 
 -ומרגש משירי השלישיות הגדולות בזמר העברי

, החלונות הגבוהים, השלושרים, שלישיית גשר הירקון
 הגשש החיוור ועוד בניהולו המוזיקלי של דוד קריבושי

הסעה תיתכן בהרשמה ₪  05עלות כרטיס 
               כיבוד קל יוגש במקום .שלוםתמראש וב

 כרטיסים והרשמה אצל רכזות הקהילההזמנת 
 פרטים נוספים .בישובים

vatikimbakehila@gmail.com 

 

 

 
 

 מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב: פינת הברכות
 

בן ליוקדה , לרגל הולדת הנכד, למשה וחנה סבתו *: לידות

  נין לורדה קראוס קאופמן, ושלום חבשוש
 אברמי גרוסו נעהל תב, הלאסתי ואהרון טי לרגל הולדת הנכד*
 יימי וקרוליין רקובר לרגל הולדת הבן'לג*
בת למיכל ואברהם , ליצחק ואורנה פוגל לרגל הולדת הנכדה*

 רוזנברג
 

לשלום ופרומה קאהן לרגל אירוסי בנם זמיר לשרה *: אירוסין

 דנקברג מבית שמש
 

 
לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע  ניתן

 vaad_bryna@012.net.il: למייל
                         

                      

 ?בעל רעיון עסקי , בעל עסק
 

 בוא לקחת חלק בתכנית חדשנית
 לך להגשים חלום עסקי אשר תאפשר

 
התכנית כוללת הכנת תכנית עסקית פרטנית 

 ,במהלך הקורס
מומחה  –ר הלל אביחי "בהנחיה אישית של ד

 .ליווי ויעוץ עסקי לעסקים קטנים, בהקמה
 

 לכל משתתף בתכנית יינתנו שעתיים ייעוץ אישי
 

 מפגשים 75בתכנית 
 66/77' מפגש פתיחה ביום א

 74:55-67:55: בין השעות
 חשמונאים, בישיבת נר התמיד

 (₪ 7055  במקום)בלבד ₪  255  בעלות
 !התכנית מקיפה ומסובסדת מאוד 

 
 ! 59-7512005לקבלת פרטים התקשרו עכשיו 

 גל ואבישג

 :מבני עקיבא 

 !עמכם' ה, הורים יקרים

כחלק מחודש ארגון עסקנו השבוע בנושא 
 ," אני והמשפחה"

שותף בעקבות כך החלטנו לעשות לימוד מ
 .הורים וילדים  -

 .הלימוד יתקיים בשבת פרשת חיי שרה 

 אתם מוזמנים הורים וילדים 
למועדון הנוער ללימוד  72:95בשעה 

 .משותף עם ילדיכם
 ☺כולנו מצפים לכם 

 

 : לנשות הישוב

מכירה של בגדי נשים תקיים תח "כל ר
ט חדשים אצל רונית בונומו עיוקרתיים וכמ

כל ההכנסות מוקדשות לנזקקים . בבית
רומה תהיה לפרויקט כל חודש הת. בישוב

 !הנותיאז בואו לקנות ול.  ספציפי
אם יש לכם בגדים במצב מעולה שאתן 

רוצות לתרום נא לשים אותם בפתח בית 
נא . עד יום שישי 49היצהר ' ברחבונומו ' מש

 .כמו חדש/ להביא בגדים במצב טוב מאוד 

 !לא מוכתמים או סמארטוטים בבקשה

mailto:vatikimbakehila@gmail.com

