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 ג"תשעחשוון  ד"כ, חיי שרה פרשת, ערב שבת  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

           

           

     

     

     

     

   

   

 
 
 

 

 
 

 :משלחן המזכירות

 250-8889088: אשר כהן :11-11/11 :כונן השבוע 

 :בחירות לבית היהודי

בין השעות  11.11.10ח חשון "כ הבחירות יערכו ביום שלישי 

 .עדון נוערמוב 15:22-00:22

 

, יתקיים תרגיל כיבוי אש אזורי בישוב  :צ"הודעה מהרבש
במסגרת . במהלך היום, 11.11, ביום חמישי הקרוב, ה"אי

 .התרגיל תהיה תנועה ערה של כבאיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :טמןבריינה הר    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  6שלוחה  - 9141691 
 

 :חיזוק הקשר המשפחתי סביב נושאים חשובים

   !בשבוע הבא

 : הרצאה על זוגיות
על העצמה  –התחברות מחודשת לזוגיות "

 "אישית וזוגית
פסיכולוגית , ההרצאה בחינם מפי עמליה אהלי

 . ומטפלת משפחתית וזוגית מוסמכת
יחד במקום איך לשרוד את איך בוחרים להיות 

 !הביחד
 11.11, ח חשוון"כ, בספריית הישוב ביום שלישי

 הכניסה חינם      . 51:11בשעה 

 

 :הורים של מתבגריםקבוצה ל
 בחסות התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

אתם , 51:01בשעה , (51.11),כסלו' ו, ביום שלישי
ה שיהי, בישיבת נר תמידמוזמנים למפגש הראשון 

ממרכז , רונן יעקובסון ,עם המנחה הכרותמפגש 
אחרי המפגש הראשון תוכלו להירשם במקום . גוונים

מפגשים  של( מפגשים 7עוד )סדרה להמשך ה
בפגישות נדון במגוון סוגיות הקשורות . שבועיים

 .  לנושא חינוך מתבגרים
 /  לזוג₪  11: עלות השתתפות במפגש הראשון

 .ליחיד₪   51
 ליחיד₪  181/  לזוג₪  111:  מפגשים 8עלות של 

 .המעוניינים להירשם יצרו אתי קשר במשרד
 

 :הצגה לאמהות ונערות
כ הרימון "באולם ביה, 50/11, ויצא' ש פר"במוצ

לאחר  ".מה את אומרת": ההצגה 51:11בשעה 

. ההצגה יתקיים דיונים נפרדים לאמהות ולבנות
סמנו בינתיים ת. פרטים יהיו בתיבות הדואר בהמשך

 .לעצמכן את התאריך

 
 :סדנאות להורים לגיל הרך

התמודדות עם , עיבוד סוגיות משמעותיות בהורות 
 .קונפליקטים יומיומיים ומתן כלים רלוונטיים

פסיכולוגית , מפגשים עם חני שטיין  0סדרה של 
 .פרטים בהמשך. הסדרה תתחיל אחרי חנוכה  .חינוכית

 
וג בכתב למייל נא להעביר ביטול ח  :ביטול חוגים

הוצאת  לפני, לכל חודש 58עד ה( רשום למעלה)שלי 

                                                                     
 :שעור נשים בשבת

  חיי שרה : פרשת השבוע 
  הרב שמעון בוחניק: מרצה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה     15:11:  בשעה
  י הנשים לפני השיעור"קריאת תהילים תיערך ע

 שרוני ציונה

, ביום חמישי" טוני קרטוני:  "הצגת ילדים

. במועדון נוער. 3-7לגילאי  11.11, ח כסלו"ר
מתחילים בשעה , 10:11הקופה נפתחת בשעה 

. לילד₪  01: מחיר. נא להגיע בזמן. 10:11
  .ההצגה עוסקת בנושא מחזור

 .ס"פרסום בלוחות מודעות ודרך הגנים וביה

 :תשריינו את התאריך
 

ערב הוקרה , 00.11, ב כסלו"י, ביום שני
למתנדבים ופעילים בישוב שתכלול הרצאה 

הזמנות יגיעו לתיבות . קלכיבוד מרתקת ו
 .בקרוב הדואר שלכם



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הברכות פינת
 מזל טוב* מזל טוב * מזל טוב 

 !אירוסין
לאיל ושרון בן דוד לרגל אירוסי בנם יוני *

 .לשני קרפ
אור לרגל אירוסי בנם -לאשר ולאה בר*

 מיכאל לענבל
 !לידות

לנעמי וצבי שטרובך לרגל לידת הנכדה *
 בת לאליעד ורויטל

 
ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל 

 vaad_bryna@012.net.il : שבוע למייל

 

 

 :חנה שוסטר: מרכזת הקליטה
 6 שלוחה 10-7701673 

chanaschuster@gmail.com 4054088-050  
 שבת חיבורים

תתקיים  21.44.42כסלו ' י, השנה בשבת פרשת ויצא
כל משפחה בישוב מארחת משפחה .  שבת חיבורים

עם שפת אם  ,שעדיין לא יצא לה לארח,אחרת 
( ברית מזמינים דוברי אנגלית וההפךדוברי ע)  שונה

.לסעודת שבת בצהריים  
.אנחנו מאד נשמח לשיתוף פעולה מצד כל התושבים  

רצוי להזמין מישהו שאתם כבר מכירים כדי לחזק את  
נא להיות בקשר אתי .  אך אפשר גם לקבל הצעות, הקשר

  .משתתפת ומי מוזמן למי  שמשפחתכם שאדע  כדי 

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. 

 

הטיול למוזיאון   :טיול עולים למרכז מורשת בגין

 באנגליתעם הדרכה  המתעד את חייו של מנחם בגין

 25.12.12., טבת ב"י, ביום שלישי ,ה"אי ,תתקיים

 ..מהטרמפיידה 71:71האוטובוס יצא ב

Tiyul Olim to the Menachem Begin 

Heritage Center 

A trip to the Begin Heritage Center, a 

museum depicting the life of Menachem 

Begin, will be leaving by bus from the 

Trempiada of Chashmonaim on Tuesday, 12 

of Tevet, December 25
th

 at 5:15 PM for a 

Please reserve by   English. guided tour in 

December 2, as space is limited.  Cost: 50 

NIS per person. 

 

מזמינה אותך ס בנימין "מחלקת הספורט של מתנ

בנימין הגדול בכדורסל באולם (  (3X3בסטריטבול קחת חלקל

 15/15, כסלו  ח"הסטריט בול יתקיים בכ. הספורט בעפרה

מוזמנים . תלמידי תיכונים ובוגרים, לתלמידי חטיבות ביניים

  !לפני החורף לזוז קצת

 .פרטים בתיבות דואר ובאתרים של הישוב ושל מטה בנימין

 

 :תנחימים

 למיכי עמיחי על מות אביה*

 הצבור מוזמן להרצאתו של

 מר הרולד גנץ
 על הנושא

 
 ”חפוש אחר האלקים במבחנה“

  חקר מדעי של אפשרות קיומו של האל
 

 ,ח כסלו"ליל ר, ביום רביעי
 51:11בשעה       בנובמבר 10 

 בבית הכנסת גלנווד רמת מודיעים 
 

מר הרולד גנץ היה מתמתיקאי וקריפטלוג בכיר בסוכנות לבטחון 
כיום מר גנץ הינו חוקר של . שנים 22ב במשך "לאומי של ארה

הוא רואין . צפנים בתורה ומרצה בינלאומי בארגונים שונים
וכמו כן נכתב עליו בעתונים וכתבי עת , NBCו  CNNברשתות 

 .שונים

ר גנץ הינו שותף בקבוצה בין לאומית של חוקרים בנושא מ
 A Primer on the Torah“הוא מחבר הספר . צפנים במקרא

Codes Controversy for Laymen”  ושל עוד שלושה מאמרים
 .טכניים על צפנים במקרא

 
 

 יוגש כבוד קל
 אנגלית שפת ההרצאה הינה

 

ועדות ספורט ותרבות מזמינים אתכם להירשם 
 "!חשמונאים בעקבות המכבים"לצעדת 

 
 בשעות הצהריים, 7.10, חנוכה' א, כסלוה "בכ

 
 מסלול משפחתי עם המדריך חזקי בצלאל*

 
 מסלול למיטיבי לכת*

 
 !כיבוד ושירה בסוף הצעדה בקברות המכבים, הדלקת נרות

 הקפצות חזרה לישוב באוטובוס
 !פרטים יגיעו לתיבות הדואר בקרוב

 בחסות מחלקת הספורט מטה בנימין וסופר חשמונאים
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