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מי שמעוניין .אין לשלוח ילדים לחוגים בלי להירשם  :חוגים

לשלוח ילד לחוג מבוכים ודרקונים מתבקש לרשום אותו על יום 

 .אם ניתן לפתוח את החוג שלישי הקרוב כדי שנוכל לדעת

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

ביום : למידה של הרפיה ונשימה תוך כדי תנועה. ואנרגיית החיים

בבוקר  יתקיים שיעור  .::0בשעה , .72.1, חשון' ג"כ, ראשון

תושבת , אירנה אלפרוביץ' במועדון נוער עם הגב לנשים לדוגמא

גברים . אופציה גם לקבוצת גברים עם מדריךיש  .הישוב

 .שמעוניינים מתבקשים לצור אתי קשר

   !להורים ונוער" מתבגרים"המופע     !בקרוב

באולם שמחות , 11.11, ג כסלו"י, פרשת וישלח, ש"אצלנו במוצ

 (פתיחת קופה) 12:.7בשעה ,  גלנווד –כ רמת מודיעים "של ביה

 !ם נוסף בקרובפרסו.  לנוער₪  .7/  למבוגר₪  .:

, ח כסלו"י, ביום חמישי" סופי וריבת תות"  :הצגה לילדים

 .'כיתה ג –לגילאי גן  11:12במועדון נוער בשעה , 71.11

 :נוער
בימים אלה מקיימת מחלקת הנוער : הרכבים מוזיקליים לנוער

ס אודישנים להרכבים המוזיקליים של בני הנוער "במתנ
המוזיקליים השנתית של לקראת תחרות ההרכבים , ביישובים

הרכבים מוזיקליים של בני נוער מהיישובים מוזמנים . נוער בנימין
שבו יתבקשו לבצע , לפנות למחלקת הנוער ולקבוע מועד לאודישן

 . ס"פרטים במחלקת הנוער במתנ. שיר אחד שהכינו בעצמם

 

 

  4.24.00-.2.:  נייד - חנה שוסטר: מרכזת הקליטה 

 chanaschuster@gmail.com:  מייל
 

 
 שבת חיבורים

כל משפחה בישוב , כסלו' ו :3.11.1 ,בשבת פרשת ויצא
שדוברת  מתבקשת להזמין משפחה שעוד לא יצאה להם לארח

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

 .נשמח לשיתוף פעולה מצד כל התושביםאנחנו מאד 
, 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   :321143 נא ליצור קשר עם חנה שוסטר 

  4.24.00-.2.או 

    .112.:27-20.או    -272992209.או מיה דוגלן 

chanaschuster@gmail. ,mayadouglen@gmail.com 
com 

 
בחסות  באותה שבת אתם מוזמנים לעונג שבת חיבורים 

על שם גלנווד והישוב באולם יפה בערב כ רמת מודיעים "ביה 
  ...:.7בשעה  :0.11.1, 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
 

ביום שני תהיה קבלת קהל לא :  שירותי משרד הפנים
 ..70.1, ד חשוון"כ, אהב

 
 :החזר הוצאות נסיעות תלמידים בתחבורה ציבורית

יש לשלוח . הפרטים במזכירות הישוב - למי שמגיע החזר הוצאות
 :1.11.1בקשות עד 

 אינו זכאי להחזר , מי שאינו לומד באזור הרשום שנקבע
 .הוצאות

 אין זכאות להחזר תחבורה , אם קיימת הסעה מאורגנת
 .כ זקוק התלמיד לאוטובוס עירוני נוסף"ציבורים אלא א

  על תלמידים הלומדים במוסדות חנוך מיוחד להמציא
 .אשור של ועדת השמה

: ניתן להוריד טופס הבקשה מאתר המועצה
www.binyamin.org.il 
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 !שבת שלום

 פינת הברכות
 

  מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב
 

עדי למיטל  םבתאירוסי רגל ליוסי ומיכל ויזל ל* : אירוסין

 נעים ספקטור

וש כהן לרגל נישואי בתם בתיה לישראל 'לאלי וג* :נישואין

  קפלן
 
בת לטלי ונעם , לשילה ומיכאל רביבו לרגל הולדת הנכדה*: ידותל

 גוטליב

בר המצווה של   לרב פלטי ואופירה גרנות לרגל*: בר מצוה

 בנם איל
 

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

  

  :חיי שרהפרשת  שיעור נשים בשבת
 דב גרין :מרצה
    1::..:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 17:42לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 
  

 ד"בס

 :מירוץ יישובי
 

. ש הקרוב"במוצ המירוץ לא יתקיים
 . נפרסם מועד אחר ברגע שנוכל

 .ניתן להמשיך להירשם

ה בחשוון "כ, ביום שלישי הקרוב: יום הבטיחות בדרכים
יתקיים בכל הארץ וגם בבנימין יום הבטיחות , /9201/01

. יהיה בדגש על הולכי רגל השנה יום הבטיחות. בדרכים
  /9/1מנתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לשנת 

עולה כי סוג הפגיעה העיקרי בבנימין הוא פגיעת הולכי 
כמו גם מהתנהגות , הרגל הנגרמת ממהירות מופרזת

הנפגעים בתאונות אלו הם . הולכי הרגל והיסח הדעת
שלל  בשבוע הקרוב ייערכו. 11-/ברובם בטווח הגילאים 

 ,פעילויות חינוכיות והסברתיות במוסדות החינוך ובישובים
 (..70.1, ד בחשמונאים ביום שני"ס הממ"כולל ביה)

אגף . כחלק מהעלאת המודעות בקרב תושבי בנימין
אנא  -קורא לתושבי בנימין , המרכז את הפעילות, החינוך

הגבירו זהירות והורידו מהירות בנסיעה בתוך הישובים 
 .םומחוצה לה

בואו ננהג , יי אדם תלויים בתרבות הנהיגה שלנוח
 .באחריות ונחזור הביתה בשלום

 

 

 
 

 

 חברים יקרים
. בחשמונאים" שמחה"ח "פתיחת גמ עלה "אנו שמחים להודיע בע

משפרי " אנחנו מקווים לספק, בכדי לשפר את אירועי השמחות
 כדי לעזור להביא עוד יופי ושמחה לאירוע שכבר" צוביםשמחות ועי

 .מיוחד
 בכדי להגשים זאת אנו אוספים את כל הפריטים שיש לכם ואינכם

אגרטלים : כגון. צריכים יותר לשמש לסידורים וקישוטים לחגיגות
, מסגרות לתמונות, פמוטים, גביעים, קערות ,סלים, מכל הגדלים

, רכבות, מכוניות , בובות ,דובונים :כלומר)צעצועי תינוקות חדשים 
, שונים שיכול להיות מלא בפריטים)בקבוקי תינוק חדשים , ('וכד

וכל פריט אחר שניתן להעלות , בדים מיוחדים, ('כגון ממתקים וכד
 .לשמש כחלק מתפאורה לשמחה על הדעת שיכול

אם היה . ח הזה"הגמ אנו פונים אליכם כדי לעזור לנו להתחיל את
ולאפשר , סידורי קישוטים שיש לכם" נאחסן"ותרצו ש לכם שמחה

אנו נשמח , אחרים להשתמש בפריטים האלה לשמחתם לאנשים
 .ח שלנו"לקבלם בגמ

ח זה "גמ. מבורכים להיות חלק מהקהילה שהיא מודל של חסד אנו
ח "גמ, באופן ספציפי. בקהילה שלנו נועד לקדם את החסד השופע

, אביגיל ,ל ילדה קטנה ויפהזה הוקם לעילוי נשמתה ולזכרה ש
אנחנו , למרות שאביגיל כבר לא איתנו פיזית. שנפטרה בטרם עט

יזכיר לנו את היופי של , שנקראת על שמה, זה ח"מתפללים שגמ
המיוחדים של  ואת היופי של הרגעים, הנשמה הטהורה שלה

 .החיים
 .בהצלחה ח שמחת אביגיל"עזרו לנו להקים את גמ

 ,ואושר בשורות טובות בבריאותשנחגוג רק ' בעזרת ה
   pinnylisa@aol.comליסה סנדרס

979-7549 
   ronfamily@yahoo.comahaאהרון אביבה

979-1069 

 

 

 :עמותת ותיקים בקהילה
תושבים יצאו לסיור באזור  .:כ   :סיור עם חיים פוגל

, תודה לחיים! הטלמונים ביום ראשון שעבר ומאוד נהנו
 !שהדריך אותנו בחינם, תושב נוה צוף

 
אנחנו זקוקים לעוד   :ס ובגנים"התנדבות בביה

ד בעזרה פרטנית לילדים וגם "ס הממ"יהמתנדבים בב
 .בגני הילדים

 
, חנה אברהם  :מאחלים החלמה מהירה לחברנו

 .שרינה שטיין וגלילה יזדי, אברהם אמיר
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