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 וירא פרשת   :נשים ישיעור
 

 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
 

 חזקיהו חיינימוב :מרצה
 

 קריאת תהילים 13:00בשעה 
 13:15השיעור בשעה 

 

 
 
 

 

 מרכזת הקהילה: בריינה הרטמן
  4שלוחה  9761493

vaad_bryna@012.net.il 
 

 :לישוב 30שנת 
אנחנו מתחילים לתכנן את חגיגות שנת 

" לחשמונאים. נשמח לרעיונות 30ה"
 והשתתפות תושבים!

 בקרוב!
  

לקראת חודש כסלו מתוכננים כל מיני 
פעילויות. תשריינו בינתיים את התאריכים 

 הבאים:
 :3.12ש ג' כסלו, פר' תולדות, מוצ"

בשיתוף ביה"ס הממ"ד  תושביםערב ל
 ובחסות מדור הקהילה של מתנ"ס בנימין:

של ניגון  – ערב עם שרה ואליעזר רוזנפלד
 על אמונה והתמודדות בשעת משבר.. אמונה

. פרטים באולם יפה של ביה"כ רמת מודיעים
 בהמשך.

 

 : 14.12יום רביעי, י"ד כסלו, 
: "הנר שלא רצה 3-6הצגת ילדים לגילאי 

 להיות אחרון"
 

בשעות  21.12יום רביעי, כ"א כסלו, 
 :הערב

עם עששיות לקבוצות  רוץ למיליון"המ"
 נוער, מבוגרים... פרטים בקרוב!

 
 :25.12יום ראשון, א' חנוכה, 

 שוב לקברות המכבים!צעדת חנוכה מהי
 ועוד....             בשעות הצהריים.          

 
 
 

 

 

 

 

 חנה שוסטר מרכזת הקליטה והחברה:

4054088-050   chanaschuster@gmail.com

 
 שבת חיבורים

התחילו להזמין משפחות לשבת פרשת תולדות, ב' וג' כסלו, 
שב"ה תהיה שבת חיבורים השנה.  וועדת חיבורים  2,3.12.16

מבקשת שבשבת זו כל משפחה שבישוב תארח משפחה 
שמוכרת לה ושדוברת שפת אם שונה )דוברי עברית מזמינים 

מסתדר דוברי אנגלית וההפך( לסעודת שבת ביום )אם לא 
אפשר בערב(. ניתן גם לתושבים ותיקים להזמין משפחות 

 חדשות לישוב.
  

רצוי להזמין משפחה מוכרת אך אם אתם צריכים עזרה לזהות 
 0504054088משפחה לארח נא להיות בקשר איתי 

chanaschuster@gmail.com  או עם מיה דוגלן, יו"ר ועדת
 .0527830167או  0722992209חיבורים 

mayadouglen@gmail.com. 
 

באותה שבת אתם מוזמנים לעונג שבת חיבורים בחסות ביה"כ 
רמת מודיעים על שם גלנווד וועדת חיבורים באולם יפה בערב 

. אם תוכלו להביא 19:45שבת פרשת תולדות, ב' כסלו בשעה 
או    0544592083כיבוד, נא להיות בקשר עם חנה קורן 
touringwithchana@gmail.com. 

 לראותכם! מצפים
 וועדת חיבורים

 
Shabbat Chiburim 
It is time to start inviting families for Shabbat Chiburim 
which will take place this year on Shabbat Parshat Toldot 
on December 2 and 3.  The Chiburim Committee asks that 
every family on the yishuv invite a family for a Shabbat 
meal with whom they have a connection on that Shabbat 
during the day (can also be at night), who speaks a 
different mother tongue (i.e. Hebrew speakers invite 
English speakers and the opposite).  Likewise, this can be 
seen as an opportunity for residents to invite families that 
are new to the yishuv.  If you need help identifying a 
family, please be in touch with me at 0504054088, 
chanaschuster@gmail.com or with Maya Douglen, Chair 

of the Chiburim Committee at 0722992209 or 0527830167. 
  

That Friday night you are invited to an Oneg Shabbat 
Chiburim, sponsored by Glenwood Synagogue and the 

Chiburim Committee in Ulam Yaffe, bet kislev, Dec. 2nd at 
7:45 PM. If you can bring refreshments, please be in touch 

with Chana Koren at  0544592083 or at:  
 

 touringwithchana@gmail.com
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 שבת שלום!

 

 

 מזל טוב! מזל טוב! מזל טוב!פינת הברכות: 
 

דף יצא ברכות נשלחות באיחור בגלל שלא חלק מה

 מידע בשבוע שעבר. אתכם הסליחה!
 

ליורם ואריאלה סבאן לרגל הולדת הנכדה, בת * לידות: 

 למרדכי ואביטל כותב אמת
 וייס*לרובין וג'ייק וייס לרגל הולדת הנכד, בן לאורן ורייצ'ל 

*לנתנאל ונעמה פריז לרגל הולדת הבן, נכד לישראל ואלן 
 פריז

לחיים ושרה פורסט לרגל הולדת הנכדה, בת לדניאל וטובי *
 פורסט

 *לאריה ושרה בר לרגל הולדת הנכד, בן ליאיר ומירב בר
 *למשה וציונה שרוני לרגל הולדת הנכדה, בת לאודיה

כדה לשירה *לאריאל ופריידל גילאור לרגל הולדת הבת, נ
ודוד גילאור וליצחק והוני עטקין, נינה לדב וברברה גילאור 

 ולפרידה ואליהו שץ!
שרית *לדני ובתשבע פאוה לרגל הולדת הנכד, בן לאיתן ו

 פאוה
 

*לפנינית ויאיר חברוני לרגל בר המצווה של בר מצוה: 

 הראל נפתליבנם 
 *לביני ונעמי מריליס לרגל בר המצווה של בנם ג'ייג'יי

 

*לג'ף וג'יימי וילנס לרגל בת המצווה של בתם בת מצוה: 

 נועה
 

למשה וחיה פולד לרגל אירוסי בנם אלי למולי *אירוסין: 

 אברמוביץ מירושלים
*ליוסי ושירה שרייבר לרגל אירוסי בנם נתנאל לאסתי 

 טלנסקי

 
*לפנחס ומזל גרינהיים לרגל נישואי בתם שולמית נישואין: 

 הדס לרועי הייזלר
 

  דרך צלחה לנפתלי ארנולד שמתגייס השבוע!גיוס!  
 

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

 

 לאה מדעי  ותיקים בקהילה:
 

יתקיים ביום שלישי, כ"ח  מסיבת ר"ח כסלו:

באולם ישראל בביה"כ הרימון.  29.11חשון, 
 פרטים על התכנית יפורסמו בשבוע הבא.

 
, תודה לכתה א בנות  : ממועדון גיל הזהב

למחנכת אורלי ולמורה עדנה על עריכת ימי 
תודה  ,כמו כן. הזהב גיל הולדת לחברות מועדון

מתנדבת רחל אשואל וללצוות המתנדבות  ל
 . שדואגת ליצירת הקשר בין בית הספר למועדון

 

 תנחומים:
 

 לנורמן אבל ואלן פריז על מות אמם
 

 אהרונוב על מות אמה-לענת כהן

 מהספרייה:
 

בעזרת ה' הפעילויות המתוכננות בספרייה 
 בשבועיים הקרובים:

 
 ( 21.11יום שני כ' בחשוון )

 מספרים בבנימין עם אסף פרידמן
 10 - 6"מים גנובים מתוקים" לגילאי  16:30

 לילד₪  5כניסה: 
 

 (23.11יום רביעי כ"ב בחשוון )
 שעת סיפור עם נאוה ואדית

 .5 – 2שעת סיפור ויצירה לגילאי  16:30
 הכניסה חינם.

 
 ( 28.11יום שני כ"ז בחשוון )

 מספרים בבנימין עם זוהר קרניאל
 ילדי גן חובה – 4"העציץ הריק"  לגילאי  16:30
"שלמה המלך וחכמת הלב" לילדי כיתות  17:30

 ג'-א'
 לילד₪  5כניסה: 

 
 שימו לב:  

 אצלנו מתחילים בזמן! המאחרים מפסידים! •
 לספרייה! חוץאך ורק מ –אוכל ושתיה  •
 נא לא להביא ילדים שאינם בגיל המתאים •

 לפעילות.


