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 ד"תשע ,חשון ד"י, ויראשבת פרשת  ערב
 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il  /6שלוחה  - 7941679 

',  ג –' א, הקבוצה הראשונה. השעות שונו:  קונג פו  :חוגים

' וקבוצת ד ;60:11בשעה  4-1קבוצת גילאי ; 61:61נפגשת ב 
 60:41ומעלה בשעה 

תן ני' ח-'לכיתות ז. 'ו-'לא יתקיים חוג לגילאי ד: פלאג פוטבול
( כשנר תמיד לא לומדים)לקיים את החוג כל שבועיים ביום שישי 

ילדים שמעוניינים להירשם מתבקשים . 61:11-60:11בין השעות 
 .להיות בקשר

 תרגילים לטיפוח הבריאות :למבוגריםאי קונג 'צ, י 'טאי צ

: למידה של הרפיה ונשימה תוך כדי תנועה. ואנרגיית החיים

בבוקר  יתקיים  1::0בשעה , 00.61, חשון' ג"כ, ביום ראשון

אירנה ' במועדון נוער עם הגב לנשים שיעור לדוגמא

יש אופציה גם לקבוצת גברים  .תושבת הישוב, אלפרוביץ

 .גברים שמעוניינים מתבקשים לצור אתי קשר. עם מדריך

 

תכנית דלת פתוחה:  הפרויקט של " דלת פתוחה"  הוא 
    .מתבגרים ולהורים של פרויקט להורים לגיל הרך

המאפשר יעוץ הורים של ילדים  . גם להורים בגיל הרך וגם  
 .של מתבגרים

 .הפרויקט פועל יותר משנתיים ונתן מענה להורים רבים
 ,לכל שאלה אפשר במייל או להתקשר

11011110:6, מרכזת התוכנית, איזבל אוזן  
 

 

 

  111-4114100:  נייד - חנה שוסטר: מרכזת הקליטה 

 chanaschuster@gmail.com:  מייל
 

 
 שבת חיבורים

כל משפחה בישוב , כסלו' ו :3.66.6 ,בשבת פרשת ויצא
שדוברת  מתבקשת להזמין משפחה שעוד לא יצאה להם לארח

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

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

נא להיות בקשר אתנו כדי שנדע   .אך אפשר גם לקבל הצעות
 .שמשפחתכם משתתפת ומי מוזמן אל מי

 ,   4שלוחה   :301643 נא ליצור קשר עם חנה שוסטר 

  111-4114100או 

    .110-00:1610או    -1002992209או מיה דוגלן 

chanaschuster@gmail. ,mayadouglen@gmail.com 
com 

 
בחסות  באותה שבת אתם מוזמנים לעונג שבת חיבורים 

בערב כ רמת מודיעים על שם גלנווד והישוב באולם יפה "ביה 
  .01:11בשעה  :0.66.6, כסלו'ו, שבת

Shabbat Chiburim 

“Shabbat Chiburim” –(Connections) will take place 
this year on Shabbat Parshat Vayetzei, 6 of Kislev, 

November 9
th

.   - Every family on the yishuv is 
asked to invite another family from the yishuv for 
seudat Shabbat lunch on this day.  The family 
should invite a family they have not yet 
invited, who speaks 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  Chana Schuster 976 
1493 ext. 4, 

or Maya   chanaschuster@gmail.com 0504054088
Douglen 072-2992209, 

so that we  mayadouglen@gmail.com0527830167
will know which families are inviting which. 

All are invited to an Oneg Shabbat co-sponsored 
by Glenwood and the yishuv on Friday night, 6 of 
Kislev, Nov. 8th in Ulam Yaffe at 8 PM.   

 

 
 

  

 

  :משלחן המזכירות
 

   :רעש בשעות הלילה המאוחרות
התקבלו הרבה תלונות במשטרה של תושבים על לאחרונה . 6

כנראה נובע . 11::0ע לאחר "רעש מכיוון מועדון הנוער וסניף בנ
 .מהפעילות לקראת שבת אירגון

המשטרה מבקשת להבהיר שיתייחסו בחומרה לתופעה זו ולאחר 
נא להודיע לבנים להימנע . ות"שנתנו אזהרות יעברו לתת דוח

 .בשכנים מרעש בשעות מאוחרות ולהתחשב
   :מחזור בקבוקים ונייר  :מחזור בקבוקים ונייר

נושא המחזור הוא מאוד חשוב אך ניקיון הסביבה אינה פחות  .0
חשובה ולכן במידה ומיכלי המחזור מלאים נא לא להניח בקבוקים 

או נייר ליד מיכלי המחזור אלא לבדוק מקום אחר פנוי או לפנות 
 .בכל מקרה לא להניח על המדרכה. לזבל

 
 בגלל בעיה במערכת החימום של המים אין כרגע מים  :מקווה

 .טבילה תתקיים בבור אחד בלבד. חמים במקווה
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 !שבת שלום

 חיסוני כלבת יבוצעו בחשמונאים 
 ר אפרים קרן"ד, י וטרינר המועצה"ע

 (:016אוקטובר  06)יז חשון , 'ביום ב
 1::61בשעה  ,במזכירות הישוב

 מומלץ להירשם מראש במזכירות

 
יש לשלם . קבלה תשלום האגרה/לא ניתן לבצע החיסון בלי אישור

 (.  10-3300601  :גביה 'טל מח)אשראי  רטיסמראש למועצה בכ

 

 

 אם לאםאם ילדת לאחרונה ": אם לאם"תכנית 

י אם מנוסה שכולל פגישה שבועית "מציע לך ליווי ותמיכה ע
עצות , אוזן קשבת, עזרה בתחומי ההורות והבית, בביתך

האם המנוסה באה אליך ! הכל חינם... ידיים נוספות, ותובנות
 .ס בנימין"רי הכשרה שניתנה במתנבהתנדבות מלאה אח

   tehilamaoz@gmail.com   0110300-114: תהילה: פרטים

 פינת הברכות
  מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב

 

סטיב ואסתר שליסל לרגל אירוסי בתם ברכה ל* : אירוסין

 לאריה לוי
חנה לאביחי , בך לרגל אירוסי בתםלרב איתמר וניצה אור*

 ברזילי
בת לשירה ואלרם , ליעקב ונעמי טייכר לרגל הולדת הנכדה*: לידות

 אשוש
 נכד לישראל ואלן פריז, לנתנאל ונעמה פריז לרגל הולדת הבן*
 בן ללילך ואלי אברוך, לשלום ויונה כתריאל לרגל הולדת הנכד*

ם דני לחן להרבי ואסתר גאמס לרגל נישואי בנ*: נישואין

 מעודה השבוע
למיכל ומוטי שטיינמץ לרגל נישואי בנם יועד ליהודית דיין *

 השבוע

 למנוחה ושוקי לוריא לרגל נישואי שחר לחנה הלמן*

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

  

  :ויראפרשת  שיעור נשים בשבת
 הרב שמעון בוחניק :מרצה
    6::11:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 60:41לפני השיעור בשעה הילים קריאת ת:  שימו לב

 
  

 ד"בס

 גרעין נאמן חשמונאים בשיתוף עם משאלת לב
 !!צים להגשים חלום(ו)ר 

 
חולה בסרטן וכבר שנה הוא נעדר מבית , :6שאול בן 

 .הספר עקב מחלתו

 ...לא פשוט להיות מנותק מהסביבה, לצערו

 .עקב כך הוא נמצא הרבה בחדר שלו

חדר חדש כדי להנעים את זמנו עד  שאול רוצה לקבל

 .ה יבריא"שבעז

אנחנו כאן כדי להגשים לשאול חלום קטן שיתן לו כח 

 .ושמחה להמשיך ולהתמודד

 

  (01.61) ב בחשוון"ש חיי שרה כ"מוצ-ה ב"בעז

 !!!זה קורה

 "רצים להגשים חלום"כולנו  01:11 -ב 

 !!!במרוץ יישובי מטורף
 

 .לגברים ולנשים מקצים נפרדים 0-הריצה תתבצע ב*

 *ההשתתפות כרוכה במחיר סמלי

 

 ,לפרטים נוספים                                           
 1100106000 -עליזה דיוויס

 

 !מותת ותיקים בקהילה במועצה ובישובע
 ותיקי בנימין ובית  לאהוב את ישראל דרך הרגליים

 מהחרמון לאילת בשביל ישראל אל מטיילים

  תכנית מפורטת מופיעה באתר של הישוב -

www.rammod.net 

 

 סיור באיזור הטלמונים עם חיים פוגל: 
 

₪  41-כ. 1-61:11::0. 01.61, ראשוןמתוכנן ליום 
כדי שנוכל לצאת  1::0נא להגיע למועדון בשעה  .לאדם
 .בזמן

ניתן להירשם דרך בריינה או דרך לאה מדעי המקום 
!כל הקודם זוכה. מוגבל  

 

 

 !!הכונו!! הכונו
 !יריד חנוכה חשמונאים חוזר ובגדול

 !תשריינו את התאריך

 11.11, כסלו' י, יום רביעי
 

 :ו בינתיים לאיסוףתכינ
 במצב מצוייןכלי בית , משחקים וצעצועים 

 
 :כדי לעזור ולקבל עוד פרטים תצרו קשר עם

 259-4612184: מיה דוגלן/  4441779 :חני טבק
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