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  :משלחן המזכירות

 251-0518152:  בני יצחק: 81-11.88 :השבועכונן 

התחנה פתוחה : הודעה מהשוטר הקהילתי שמעון אוחנה

/  82:22-81:22:  'יום א   : שעות קבלת קהל. ליד מזכירות הישוב

 2::2-82::1: 'יום ג/  85:22-80:22:  'יום ב

ס נמצא במזכירות טופ: המועצה שחרור חיילים לבחירות

הבחירות לחיילים יתקיימו . בקשה לשחרור ממועצת מטה בנימין

 .פרטים בלוחות המודעות. 15/88-8/81בין התאריכים בישוב נילי 

 

  

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il  /1שלוחה  - :500815 
 

 :הורים של מתבגריםקבוצה ל
ברצוננו להתחיל , 11.22, כסלו' ו, ביום שלישי

, בסדרה של מפגשים שבועיים עם המנחה הורים
בפגישות נדון במגוון . ממרכז גוונים, רונן יעקובסון

ניתן .  סוגיות הקשורות לנושא חינוך מתבגרים
די להתרשם ולאחר מכן להגיע למפגש הראשון כ

עלות השתתפות . להירשם אם תרצו להמשיך
 ליחיד₪  11/  לזוג₪  53:  במפגש הראשון

 ליחיד₪  281/  לזוג₪  511:  מפגשים 8עלות של 
 .המעוניינים להירשם יצרו אתי קשר במשרד

 בחסות התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
 

 :הצגה לאמהות ונערות
כ הרימון בשעה "באולם ביה, 14/22, ויצא' ש פר"במוצ

 מולאחר ההצגה יתקיי".מה את אומרת: "ההצגה 11:51
 .בתיבות הדוארפרטים . דיונים נפרדים לאמהות ולבנות

 

 :סדנאות להורים לגיל הרך
התמודדות , עיבוד סוגיות משמעותיות בהורות 

 .עם קונפליקטים יומיומיים ומתן כלים רלוונטיים
פסיכולוגית , חני שטיין מפגשים עם  4סדרה של 

 231: עלות. הסדרה תתחיל אחרי חנוכה .חינוכית
ניתן להתחיל להירשם אצלי . ליחיד₪  211/  לזוג₪ 

 .במשרד
  

' כרטיסים למופע של יהודית רביף ביום א
הכרטיסים יחכו לכם במעטפות בשלחן של  :הקרוב

 .ס בנימין שיעמוד בכניסה לתיאטרון ירושלים"מתנ
 

בגלל המצב הביטחוני השחקן ": י קרטוניטונ"ההצגה 
לא השתחרר ממילואים כמתוכנן ונאלצנו לבטל את 

 !אתכם הסליחה.  על תאריך חדש יבוא הודעה. ההצגה

 !שיהיו בשורות טובות 
 לימוד הורים וילדים

בשבוע .  השבוע הלימוד לא יתקיים בגלל שבת ארגון
ר בני כלומ" ,אחים ואחיות גדולים"הבא ילדים ילמדו עם 

 .נוער במקום הורים
 

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

 שבת חיבורים

בגלנווד  15.22כסלו ' עונג שבת יתקיים ביום ששי אור לי*
או )עוד לא הזמין מי ש. בנושא של חיבורים 11:11בשעה 

נא להזמין ולהיות  22.21..1כסלו ' י -לארוחת שבת ב( הוזמן
כל משפחה בישוב מארחת משפחה אחרת .  איתי בקשר

דוברי עברית )  עם שפת אם שונה ,שעדיין לא יצא לה לארח,
רצוי להזמין מישהו שאתם כבר . נגלית וההפךמזמינים דוברי א

.גם לקבל הצעות אך אפשר, מכירים כדי לחזק את הקשר  
 

Shabbat Chiburim 
*An Oneg Shabbat will take place Friday night, 

November 23
rd

 at Glenwood at 8 PM centering 
around Shabbat Chiburim.  If you have not yet signed 
up for “Shabbat Chiburim,” that is if you have not yet 
invited (or been invited) for lunch on Shabbat Parshat 
Vayetzei, 10 of Kislev, November 24

th
 please invite a 

family and be in touch with me so I will know which 
families are matched up.  The way it works is that 
every family on the yishuv is asked to invite another 
family from the yishuv who has a different mother 

tongue.   It is preferable to invite a family with whom 
you are familiar to get to know them better, or feel to 
ask for suggestions.    

 טיול עולים למרכז מורשת בגין

 באנגליתהטיול למוזיאון המתעד את חייו של מנחם בגין עם הדרכה 

האוטובוס יצא  25.12.12., ב טבת"ה ביום שלישי בי"תתקיים אי

 ..דהאמהטרמפי 71:71ב
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 

At the end of the tour  English. for a guided tour in 
dairy and pareve sandwiches will be served.  
Beverages and snacks can be purchased at the 
museum, but food can not be brought in.  We will 
arrive back in Chashmonaim around 10 or 10:30 PM. 
 Please reserve by December 2, as space is limited.  
Cost: 50 NIS per person. 

 

 

 :שיעור נשים בשבת

 תולדות :  פרשת השבוע 
 דרור סעדיה:  מרצה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה     21:51:  בשעה
 

  ני השיעורי הנשים לפ"קריאת תהילים תיערך ע
 

 שרוני ציונה

http://www.rammod.net/
mailto:chanaschuster@gmail.com


 

 

   

 ל"מפגש חדשי לזכר חברנו ישראל אייל ז
 

  ,ל"ז יקר ישראל איילכרון לחברנו היבמסגרת שנת הז
את המפגש הרביעי  תולדות' פר ,ש הקרוב"ה במוצ"נקיים בע

 :והפעם .לזכרו בנושא החסידות
 

 רים"ר האדמו"אדמו-נסק'רבי אלימלך מליז
 

 .12.11באולם הרימון בשעה  ,הרצאה מפי אבי רט
 

 כל הצבור מוזמן.קפה ועוגה כולל

 

 :ומועדון גיל הזהב ותיקים בקהילה
 

 :11.22, הקרוב' הרצאה במועדון גיל הזהב ביום ג

תעביר הרצאה , ח מכבי"מקופ, ר מיכל שדה"ד
ההרצאה ביוזמת . 21:51בשעה  רצפת האגןעל 

 !כולם מוזמנים !ח מכבי"אורית שרוני מקופ
 

 :דומיםסיור בנאות ק
כיבוד "כולל , אנחנו מתארגנים ליציאה לסיור

בנאות קדומים  ,לכבוד חודש כסלו ,"רועים
הסיור בחסות . 11.22, ג כסלו"י, ביום שלישי

 עמותת ותיקים בקהילה של מטה בנימין ובית אל

 ₪   41:  שתתפותהמחיר 

 עם יהל חזן ור בספרייהשעת סיפ
 'כיתה ג –לילדי גן חובה 

  "רבי מסעוד ואריה"

  21:21בשעה   (21.22)בכסלו ' ה ביום שני ה"אי

 ח לילד"ש 3:   הכניסה בתשלום

 בבקשה לא להביא ילדים שאינם בגיל המתאים

 ולא להכניס אוכל וממתקים לספרייה

 ידי-ישוב עליניתנת ל" מספרים בבנימין"תוכנית 

 .שוביבהשתתפות היו ס בנימין"ה האזורית מתנייהספר

 

 

 

 פינת הברכות
 מזל טוב* מזל טוב * מזל טוב 

חזקי  בנם לברכה וחיים ברמן לרגל אירוסי: אירוסין*

 לליעם

 

ליוסי ויעל גבאי לרגל נישואי בנם אלעד : נשואין*

 לכוכב

 

בן לאפי , לסוזי ושבתאי כהן לרגל הולדת הנכד: לידות*

 והילה

מאירה ויוני בן ל, ואברה נתן לרגל הולדת הנכד לרוזי

 קריגר

בן , ודי סיימון לרגל הולדת הנכד'לדוד ושירה גילאור ולג

ונין לדב וברברה גילאור ולפרידה ואליהו , לשילה ויעל

 שץ
: ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל

vaad_bryna@012.net.il 

 

 :ד"ס הממ"מביה

 "ובחרת בחיים", במת חינוך
 ,שלום רב, להורי התלמידים

הרואה בהורים , ד"במסגרת תכנית עתי

הבאנו בעבר , שותפים בתהליך החינוך

מרצים שהרצו על נושאים שונים הקשורים 

 .לחינוך ילדינו

גם השנה אנו ממשיכים במסורת המבורכת 

סיפורו המדהים של , פעםשל במת חינוך וה

כיצד הפך כל קושי לכוח מצמיח . יוסי

הנכם מוזמנים להרצאה שתתקיים . ומעצים

בשעה ( 12.22.21)כסלו ' ה ביום רביעי ז"אי

מצפים    .ס הספרדי"באולם ביהכנ 11:11

 !לראותכם

 ס              וצוות המורים"מנהל ביה, דוד אביטל

 

 בתו/לבנו כל הורה שיגיע יקבל  קופון זהב*
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