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 ג"תשעחשוון  'י, לך לך פרשת, ערב שבת  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

           

           

           

   

 
 
 

 

 
 
 

: אשר כהן:  //281-//31 :כונן השבוע :לחן המזכירותמש

/52-8889288 

לחיסוני כלבת במזכירות חשמונאים ביום המועד הבא 
  .ה"בע ,0:11.עד  0:11.משעה  ,51.5....2  'ב
 

ה כלים ועל פי החלטת ועד הישוב המקו: מקווה כלים

  .השקיעהשעות יהיה פתוח במשך היום אך נעול מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 1vaad_bryna@012.net.il  6שלוחה  - 994/693 

 

 :ס שנתי למתנדבים בבנימיןכנ.  1
יש תושבים שקבלו הזמנות בתיבות שלהם בשבוע שעבר 

תושבים שעוסקים . ה"ב, אבל ההזמנות לא הספיקו לי
בהתנדבות מוזמנים ליטול חלק בערב שיתקיים בישוב 

בשעה  1..01, ד חשוון"י, עפרה ביום שלישי הקרוב
הרצאה בנושא התנדבות מפי , ברכות: בתכנית. 4:82.

הוקרה , "עזר מציון"ר "ב חנניה צולק מייסד ויוהר
חים וארגוני העזרה "הגמ, למתנדבי וועדות רווחה

 .ההדדית בבנימין
 "משהו חדש מתחיל"מופע של דני רובס 

 ₪  02: לתושבים אחרים. כניסה חינם למתנדבים
 .מי שנרשם ולא מגיע יחויב בעלות הכרטיס

מה דרכי הרש .אם יירשמו מספיק נשתדל להזמין הסעה
 .במשרד

 

 :מערב בנימין –כנס משפחה אזורי .  2
 

. בכפר האורנים ...4, ג חשוון"כ, ביום חמישי
: פרטים באתר של הישוב. פרסום יצא בשבוע שעבר

www.rammod.net  
 "רכזת קהילה"תחת 

 !דרכי אפשר להתחיל להירשם
 

 :ב בנימיןמער –כנס משפחה אזורי 
 

בכפר  ...4, ג חשוון"כ, ביום חמישי
פרטים . פרסום יצא בשבוע שעבר. האורנים

 www.rammod.net: באתר של הישוב
 "רכזת קהילה"תחת 

 !אפשר להתחיל להירשם
 

 :קבוצת להורים של מתבגרים
 בחסות התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

ברצוננו , ...51, כסלו' ו, ום שלישיבי
להתחיל בסדרה של מפגשים שבועיים עם 

. ממרכז גוונים, רונן יעקובסון, המנחה הורים
בפגישות נדון במגוון סוגיות הקשורות 

 4עלות של .  לנושא חינוך מתבגרים
 ליחיד₪  41./  לזוג₪  011:  מפגשים

 .המעוניינים להירשם יצרו אתי קשר במשרד
 

 

                                                                     
 :שעור נשים בשבת

  לך לך:  פרשת השבוע 
  : מרצה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה     5:01.:  בשעה
 י הנשים לפני השיעור"קריאת תהילים תיערך ע

 

    !ובאמצע השבוע

 ,ספר קוהלת -עם הרב מאיר פרידמן  שבועישעור 

כולן  -ישובית יבספריה ה 0:11.כל יום רביעי בשעה  
                                                !מוזמנות

 שרוני ציונה

 :לימוד הורים וילדים
 

כ "בביה 03:81עד  03:81-כל מוצאי שבת מ
הרימון מתקיים לימוד תורה של הורים עם 

הלימוד מתאים לכל הגילאים ומאד .  ילדיהם
כל .  ס יסודי גם יגיעו"ח שילדים שסיימו בינשמ

שבוע מוגשים חטיפים ושתייה ולפעמים מוגשים 
, כל כמה חודשים יש חידון!  גם גלידה או פיצה

 !בואו ותצטרפו אילינו.  פרסים והגרלות
 

http://www.rammod.net/
http://www.rammod.net/


 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 פינת הברכות
 מזל טוב* מזל טוב * מזל טוב 

 
 לדובי טייטלר* –בר מצוה 

 
לקרול ויצחק בן יצחק לרגל * -אירוסין 

 אירוסי בתם אודליה לדרור יפת
 

ליונה ואתי פרידמן לנישואי * -נישואין 
הבת אביגיל אלירז עם משה גולדברג 

 גלבוע
 

לדני ואסתר בכר לרגל הולדת !  *לידות
 הנכדה בת לאפרים והילה 

 
ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל 

 vaad_bryna@012.net.il : שבוע למייל

 

 

 6 שלוחה 80-7941679: חנה שוסטר: מרכזת הקליטה
gmail.comchanaschuster@ 4054088-050  

 שבת חיבורים

. תתקיים שבת חיבורים 21.00.02כסלו ' י, השנה בשבת פרשת ויצא
שעדיין לא יצא לה ,כל משפחה בישוב מארחת משפחה אחרת  

דוברי עברית מזמינים דוברי אנגלית )  עם שפת אם שונה ,לארח
.לסעודת שבת בצהריים( וההפך  

.מצד כל התושביםאנחנו מאד נשמח לשיתוף פעולה   
אך , רצוי להזמין מישהו שאתם כבר מכירים כדי לחזק את הקשר 

 שאדע  נא להיות בקשר אתי כדי .  אפשר גם לקבל הצעות
.משתתפת ומי מוזמן למי  שמשפחתכם  

  

Shabbat Chiburim 
“Shabbat Chiburim” –(Connections) will take place this year 

on Shabbat Parshat Vayetzei, 10 of Iyar, November 24
th
.Every 

family on the yishuv is asked to invite another family from 
the yishuv for seudat Shabbat on this day.  The family 
should invite a family they have not yet invited, who has 
a different mother tongue.  Hebrew speakers invite 

English speakers and vice versa.  We would appreciate 

all residents’ participation in this endeavor.   It is 
preferable to invite a family with whom you are familiar to 
get to know them better, or feel to ask for suggestions.  
Either way, please contact me so that I know which 
families are inviting which. 

 

 

 -ביישוב ( ות/למתחילים)קורס מחשבים 
 בלבד למבוגרים -בלי תשלום 

 

 כלעם הידע הבסיסי היום לגשת למחשב ולתקשר  את אין לך
 ?העולם

 
ך שאילות בקשר למחשב ואין לך מושג אותהאם הילדים שואלים 

 ?מדובר על מה
 

האם רצית להיות בקשר עם ידידים וקרובים באמצאות המחשב 
 ?איך ת/עולא יוד

 
 לגשת מושג איך האם שמעת על כל המידע הקיים ברשת ואין לך 

 ?לאינטרנט
 

 ד"ס הממ"בבנין ביה ,ביישוב, בחינם, יש לך הזדמנות ללמוד

 למחשבים מבוא 18:00 - 0:11.בימי שני בין השעות  ,

 

 לכתוב, איך להשתמש במחשב דב גילאור ילמד אותך
אין . אינטרנטה דרך שרלהכין הזמנות למסיבות ולתק, מכתבים

 .ות/הקורס פתוח לכל התושבים .צורך בניסיון קודם
 

 08-976-1824 תתקשר לציונה שרוני, ה מעוניין/אם את

 !הקורס  בעברית   .רשם עוד היוםילה

 :ממועדון גיל הזהב
 

ח מכבי על "ר שכטמן מקופ"תודה לד
 !ההרצאה המאוד מעניינת בנושא הזיכרון

ההרצאה הבאה בנושא אחר הקשור 
 ....50, ג כסלו"י, לבריאות ביום שלישי 

 .פרסום בהמשך
 

 .ום דלהנסיעה בוטלה עקב ריש: חמי יואב
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