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 משלחן המזכירות:
 

 תנאי מזג אויר קיצוניים
 

בסוף השבוע הקרוב צפוי מזג אויר קיצון; רשות הכבאות והצלה 
 ולהזכיר:*לישראל מבקשת להבהיר 

 
טמפרטורות גבוהות ורוחות ערות יגיעו לשיאם בימים הקרובים. 

 התפתחות הרוחות מהווה סכנה לפרוץ שריפות.
הציבור נקרא שלא להדליק אש עד להקלה בחום, גם לא • 

 בשטחים פתוחים.
 
אין לקיים עבודות אחזקה הכוללות אש או להבה גלויה, כגון • 

 ת תחזוקה היוצרת גיצים.ריתוך, חיתוך ברזל או כל עבוד 
 
בכל מקרה של שריפה יש להזעיק מיד את לוחמי האש בטלפון • 

102. 
 

 למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר ולפייסבוק כבאות והצלה לישראל.
https://www.gov.il/he/Departments/firefighting_and_rescue_israel 

 

 מועדת שפ"ה:

 שפ"ה. תשבוע עמוס ופורה עבר על ועד 

כל הספסלים ופחי הזבל שהזמנו הוצבו ברחבי   

היישוב.  אנחנו מקווים  שראיתם אותם ושאתם  מהנים 

 מהשדרוג מהעץ שהיה לנו בעבר.

  .מעקות הוצבו גם משני צידי גרם מדרגות ליד המכולת  

 תאורה תותקן באזור זה גם לבטיחותכם ונוחותכם.

אנו סומכים על כך שפעולות אלה משפיעות   

 משמעותית על חייכם כתושבי הישוב.

 תודה  

 ראש ועדת שפ"ה   - בנימין אקמן  

This has been a busy and productive week for Vaad 

Shefa. 

All the benches and garbage pails that we ordered have 

been placed throughout the Yishuv. I trust that you have 

seen them and they are an upgrade from the warped 

wooden ones we used to have.  

Railings were also placed on both sides of the makolet 

staircase. Lighting will also be installed in that area for 

your safety and convenience. 

We trust that these actions we are taking are making a 

positive  difference in your lives as residents of the 

Yishuv. 

Thank you  

Benjamin Eckman - Rosh Vaadat Shefa 

  בריינה הרטמן :והתרבות מרכזת הקהילה

 Vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה   9761493

 

  :נכנסים לחורף חם ופעיל
 תשריינו את התאריכים!

 

)שימו לב לשינוי בתאריך(  12.11*יום שלישי, ז' חשון,

 עם שחר כהן בספרייה.סדנת צילום בנייד 

 בחסות הספרייה האזורית של מטה בנימין.

 

 הפרשת חלה יישובית, 14.11**יום חמישי, ט' חשון, 

לנשות ונערות הישוב לקראת מיזם שבת עולמי. יישר 

מי שלא כח לשולמית דוד וגילה נידל על היוזמה! 

מוזמן לפנות לגילה נידל:   pay boxמסתדר עם תשלום דרך 

 פרטים בפרסום המצורף.. 058-7639917

 

: 27.11***יום רביעי, כ"ט חשון, ערב ר"ח כסלו, 

מופע בעקבות סיפור חייה של  -"הדיירת מעליית הגג"

עתיר ונגן. -עם הסופרת, נאוה מקמל רחל המשוררת,

באולם מופע שמבוסס על ספרה האחרון, "יד אחות"! 

 ישראל של ביה"כ הרימון. 

 ₪  25כלל הצבור: ₪ /   20+(: 55: ותיקים )מחיר כניסה

 

, לכבוד חג הסגד 1.12***יום ראשון, ג' כסלו, *

 של נעם דמסקי"שמגולץ" האיתיופי:  הקרנת הסרט 

בביה"כ הספרדי בשעה  מלווה בשיחה עם הבמאי.

 לאדם₪  10.  20:00

 

 "עד שמצאנו":  המופע 14.12****מוצ"ש, פר' וירא, *

בחסות מח' התרבות של עם ליאור ויעיל רבינוביץ. 

 פרטים בהמשך!מתנ"ס בנימין. 

 

: הרצאה של גרשון בר 11.1.20*****מוצ"ש פר' ויחי, *

 ."גטו וורשה"כוכבא 

 !...רק ההתחלה ווז

 

והכי  תעקבו אחרי הלוח אירועים באפליקציה היישובית

ותכניסו את האירועים שלכם )בלי שם( כדי   - חשוב

 !להימנע מקונפליקטים

 

https://www.gov.il/he/Departments/firefighting_and_rescue_israel
https://www.gov.il/he/Departments/firefighting_and_rescue_israel
mailto:Vaad_bryna@012.net.il


 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                  

 
 
 
 

 
 

                  
   

      
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 !!שבת שלום

 
 ועד מקומי חשמונאים

 רכזת קהילה –בריינה הרטמן 
 !!חשמונאים ישוב נקי

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

 

הולדת הבנים  לרגללבן ולתהילה לוונשטין  * לידות:

 יואל ורחל ניומן  , נכדיהם של התאומים
  אריה וברכה קופלון לרגל הולדת הבןל *
לאברהם ואסתר שרון לרגל הולדת הנכד, בן לנתנאל *

 ומאשה
 

ולרבקי ושי אליצור לרגל לג'ודי ואלן רוטשטיין  *אירוסין: 

 אירוסי רבקה וברק
  

למייק ואביבה טרגין לרגל נישואי בנם דוד  * ין:נישוא

 לליסה הימבר
 

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

 
 

 לך לךפרשת :   נשים ייעורש

 
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 
 תמרי גנזלסמרצה: 

 
 פרקי תהילים13:00: בשעה

 
 13:15השיעור בשעה 

 

 12.11ביום שלישי, י"ד חשון,   מהספרייה:
 טיפים לצילום מנצח!

  
אוהבים לתעד רגעים מהחיים שלכם באמצעות הטלפון הנייד 

 ?או המצלמה הדיגיטלית

טוב יותר אם מישהו רק היה מסביר מרגישים שיכולתם לצלם 

 ?לכם איך

ומה אם היינו אומרים לכם שסדנה כזו מתקיימת בספרייה 

 ?ובחינם

 סדנת צילום עם שחר כהן, למבוגרים ולנוער, 

 בספרייה. 20:00( בשעה 12.11ביום שלישי י"ד בחשוון )

 בנימין.מתנת הספרייה האזורית מתנ"ס  -המפגש חינם 

 

 הקצרתחרות הסיפור      
  

 ו' בטבת זה כבר יהיה מאוחר מדי!-ב

הסיפור שכתבת למגירה לא ישתתף בתחרות הסיפור הקצר, 

 ויצטרך לחכות לשנה הבאה!

 שולחים עכשיו! –כדי שזה לא יקרה 

 לתקנון לחץ כאן 

 

 לאה מדעי: ותיקים בקהילה

 
הכנת על  ממ"דשל הבנות  'תה ויולבנות כחיה, תודה למחנכת*

תודה לרחל  ,כמו כן .יום הולדת לחברות מועדון גיל הזהב
 אשואל על הביצוע ויצירת הקשר עם ביה"ס.

 !!101 -ברכות מיוחדות לטובה גוטליב שחגגה יום הולדתה ה
 
 .בהנאה מרובהבחוג מחשבים ממשיכים **

 !יישר כח לזוהר המדריך
 

 19.11סיור ב***
לרקע המאוד ו נתוודע לתרבות הערבית - מוזיאון האיסלם

 .הזהב בספרדקופת של יחסי מוסלמים ויהודים בת חדמיו
 

כאן נחשפו לאורך  -י הר הביתלשלרג לוגיואינסייר בגן הארכ
 מאוד מימי בית שני. השנים שרידים מרשימים

 נשב לארוחת ערב קלה
 ולוגיאיתפלל ערבית בכותל הדרומי שנמצא בתוך הגן הארכנ

 מהטרמפיאדה 12:00יציאה ב
 20:00ה משוערת חזר

 שח 100עלות 

 הרשמה דרך לאה או בריינה

 תנחומים:
 

 ליונה לויד על מות אמו
 

( 10.11.19( עד יום ראשון , )7.11.19מהיום, יום חמישי, )
 ,16דירה  ,48ברח' קרן היסוד  יושבים שבעה בבית המנוחה

 רעננה.ב
( יושבים אצל מש' 13.11( עד יום רביעי, )11.11מיום שני, )

 בחשמונאים 23לויד ברח' החרמון 
  

 בקשר לאפליקציה היישובית:

בקשר לאפליקציה יש להפנות לנחמי :  מעתה פניות 

mazkiruthash@gmail.com 

 להורדת האפליקציה: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trixy.

eretz&hl=en 

 

  

https://apps.apple.com/us/app/eretz/id1266260160 
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