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 מזכיר הישוב –: מוטי רוזיליו משלחן המזכירות

 

   שירותי משרד הפנים:
להלן זמני קבלת שירות בשלוחת משרד הפנים של 

 המועצה בתקופה הקרובה: 
 –לנובמבר  19לנובמבר,  5בחשמונאים בימי א': 

 .  17:30 - 16:00בשעות 

 מרכזת הקהילה: בריינה הרטמן
 bryna@012.net.ilvaad_  4שלוחה  9761493

 
 לא יתקיים חוג קרב מגע:

 

 :מקהלת נשים

 
יפית לנשות מטה בנימין נפתחת מקהלה כ

!בחשמונאים  
והבות השירה העברית הישנה מוזמנות כל א

.שירה אומנותית ;והטובה  
 

וצוואר כשחרור והכנה במפגשים נחל בעיסוי כתפיים 
נעבור דרך פיתוח קול ושמיעה, לשירה ו לשירה

.קולות פרחוויתית במס  
 

במועדון הותיקים המקהלה תיפגש פעם בשבוע 
בימי ראשון בערב. משך  20:00ברחוב התמר בשעה 

.כשעה ורבעהמפגש   
 

. תשלום דרך ח לחודש"ש 150 שתתפות:עלות ה
 מזכירות הישוב )בריינה(.

לקראת מפגש ניסיון.  יאצל רשמויאנא ה  
משתתפות לפחות 10המפגש )והמקהלה( מותנה ב  .  

 
עינת סגל, מנצחת מקהלות ותיקה  -מנצחת  

(ח קול וגיטרהו)ומורה לפית ) 
 מוזמנות בכיף עינת סגל 

0506743575להרשמה:   

 
 רשימת תפוצה לנשות הישוב:

 
כמה ימים לפני הערב נשים שהייתה לפני יום כיפור 
יצרתי רשימת תפוצה לנשות הישוב. רשימת תפוצה 

היא לא קבוצת וואטסאפ בה שולחים הודעות בלי 
סוף, אלא קבוצה להודעות בלבד )רשום "בריינה" 

 בהודעה(. ניתן לחזור רק לשולח.
 

נשים. אם לא קבלתן הודעות ממני  330כרגע יש בו כ
 האחרון ניתן לשלוח לי במייל או לנייד אתבזמן 

 מספר הנייד שלכן ואוסיף אתכן בשמחה! 

 054-2182594 -בריינה

   "בספריית חשמונאים "חורף חם יה:ימהספר
 

 .עם יהל חזןגנים לסיפור  עם שעותפתחנו ביום שלישי 
 

, תהיה שעת 6.11הקרוב, י"ז חשון,  ביום שני
 16:30בשעה  2-4סיפור נוספת לגילאי 

 סגלעם יפעת " עינתי ומר שמח" 
 לילד ₪ 5

 
 3-6בהמשך מתוכננות שעות סיפור לגילאי 

. פרטים 27.11ב ביום שני, ט' כסלו, -כיתות אלו 
 בקרוב.

 

 ורית של מטה בנימיןה האזיבחסות הספרי
 במסגרת תכנית "מספרים בבנימין" 

 מרכזת הקליטה והחברה: חנה שוסטר:  050-4054088

chanaschuster@gmail.com  
 שבת חיבורים

תשריינו את התאריך!  השנה שבת חיבורים תתקיים בשבת 
.  משפחות 17-18.11פרשת תולדות, כ"ט מרחשון, 

מתבקשות להזמין משפחה דוברת שפת אם שונה לארוחה 
משפחה אתם מזמינים. בנוסף  ובשבת זו.  נא להודיע לי איז

.יתקיים עונג שבת באולם בית כנסת הספרדי בערב שבת  
Shabbat Chiburim 
Save the date! Shabbat Chibburim will take place 
Shabbat Parshat Toldot, Nov. 17,18,  29 Marcheshvan.  
Families are asked to invite a family that speaks a 
different mother tongue for a Shabbat meal.  Please 
inform me which family you are inviting.  In addition 
there will be an Oneg Shabbat at the ulam of Beit 
Knesset Haspharadi on Friday night. 
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 שבת שלום!!
 

 

 לאה מדעיותיקים בקהילה:  

 
עמותת ותיקים של נופשון אילת מידע על קבלתם 
 .11-14.2.18הנופשון יתקיים בין ה .בקהילה

איכותיות  עמותת ותיקים בקהילההפעילויות של 
ביותר ונועדו לגבש ולהעצים את אוכלוסיית הוותיקים 

 של בנימין.
 פרסום מצורף לדף מידע.

 

 חינוך פיננסי:
 

 17:00בשעה  ,5.11 ,ביום ראשון הקרוב
 בישיבת נר תמיד 

  על ייעוץ פיננסיסדרה מתוך  ראשונה הרצאה
 :הנושא הפעם   

 וביטוחים מיותרים כפל ביטוחים - ביטוח
 חים מהתחום הפיננסייהיה המשך להרצאות ע"י מומ

. 
 ותיקיםומומלץ ל

 !כולם מוזמנים
 

 :קורס גישור משפחתי
עומדים לפתוח קורס בנושא זה בימי רביעי, אנחנו 

: רחלי גוטמן מהישוב פעם בשבועיים. מנחת הקורס
 פרטים דרך לאה מדעי  ₪ 350עטרת.  עלות: 

 
  ור בנאות קדומים:סי

 . בשעות הצהריים 6.11יום שני, י"ז חשון, יתקיים ב
 13:30הסיור, "בעקבות נשים שהעזו" יתחיל בשעה 

חזרה וייערך כשעתיים. אחריו תתכבדו בארוחה קלה. 
 בערך. 17:00עד השעה 

 לאדם. ₪  50מחיר השתתפות: 
מפיאדה של הישוב )ליד ישיבת רטל גיעיש לההסעה: 

 נא לדייק. 13:10נר תמיד( בשעה 
 

  : מסיבת ר"ח כסלו

 20.11ום שני, ב' כסלו, ינחגוג את ר"ח כסלו ב
 מופעעם  )נמסור שעה בשבוע הבא( ערבשעות הב

תיאטרון "על  שלבשם "סלט ישראלי"  אינטראקטיבי
 יוגש כיבוד קל. . הדרך"

 
 

 

 

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

 

 

ללאה ושלום מדעי לרגל הולדת הנכדה, * לידות:

  בת למוריה וליאור בהמם
 

לדוד ושפרה וקסמן לרגל בר המצווה *בר מצוה: 

 של בנם שי
*לריצ'רד והניה פאולי לרגל בר המצווה של הנכד, 

 בנו של לאה )הגננת שלנו( ואריאל פסטרנק
 

*לסיגל ומאיר עקנין לרגל אירוסי בנם אירוסין: 

 אבידן למוריאל אטיאס ממודיעין
אוה לרב *למישל וג'ף יעקובסון לרגל אירוסי בתם נ

 שי לומפ
 

*לרונית וישראל חמיאל לרגל נישואי הבת נישואין: 

 הודיה לשלמה בסין
רועי הורים ול *לציונה ומשה שרוני וליוכבד וציון דוד

 אור-, אל/ בתלרגל נישואי הנכדה ושרונה שרוני,
 מירושליםאל משה לאור שרוני

 
 :עד יום רביעי בכל שבוע למייל לשלוח ברכות לבריינה יש

vaad_bryna@012.net.il 
 

 
 

 ויראשבת פרשת    :שיעור נשים
 

 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
 

 נעמה שטסמן :מרצה
 

 קריאת תהילים 51:31בשעה 
 03:31השיעור בשעה 

 

 תנחומים:
 

 לגילה קלינגר על מות אביה
 

 לג'ף מקלס על מות אחיו
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