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 בריינה הרטמןרכזת הקהילה: 

 Vaad_bryna@012.net.il   4/ שלוחה 08- 9761493
 

 רום יישובי:צוות חי
השבוע התקיים מפגש של צוות צח"י עם גלעד ניר, 

 של מתנ"ס בנימין מלווה הישוב מטעם מדור הקהילה
ואחראי על הנושא של צוותי חירום יישוביים של מטה 

הוגשה ארוחה קלה ושמענו על פעילות של   בנימין.
בזמן חירום. זאת הייתה  צח"י בישובים אחרים במועצה

על הפעילות הענפה שהייתה בישוב  הזדמנות גם לדבר
במהלך הקיץ בתקופת "צוק איתן" ולהודות לצוות על 

 ההשקעה הרבה. 
שריל סינגר השתתפה השבוע בכנס דוברות של מטה 

בנימין לחברי צח"י ודווחה לנו על ערב זה. תודה לשריל 
על כך שהיא עשתה מאמץ להגיע לנחלת בנימין כדי 

  לייצג את הישוב.
 

 לצערי לא נותרו עוד כרטיסים מי קליינשטיין:מופע של ר

   משלחן המזכירות:

 דרוש/ה מפעיל/ה למשחקייה בחשמונאים
 

 כישורים נדרשים:

 רקע בהדרכה בתומי חינוך גיל הרך 

 ניסיון בהפעלה יצירתית 

 ת ילדים במשחקים יכולת הפעלת קבוצו
 דידקטים

 פתיחות, יוזמה וכושר ארגוני 
 

פעמים  3שעות שבועיות עד  6: היקף המשרה
 בשבוע בשעות אחה"צ

 
 שכר ייקבע עם המועמדים.

 
מועמדים מתאימים יגישו מועמדותם בצירוף 

קורות חיים למזכירות הישוב עד יום שני 
 .70:11בשעה  71.77.74

 
 בברכה, מוטי רוזיליו

 הישובמזכיר 

 
 

 העברת תיבות הדוארמשלחן המזכירות: 

בשעה טובה לאחר טיפול שנמשך מס' שנים הגענו לשלב של 
העברת חלוקת הדואר של תושבי חשמונאים ליד מזכירות 

לתושבי גני מודיעין בגני   הישוב. ותפתח נקודת חלוקת דואר
להלן הנחיות  ך עצמאי.מודיעין סמוך לבית ספר חינו

 הקשורות למעבר :
 חלוקת מפתחות לתיבות החדשות. 1
 :הנ"ל כבר חולקו מפתחותלתושבי הרחובות    
שניר .תרשיש. צורי. ברקת .ארבל .גפן . דגן . הזית .   

החרמון . היצהר . הכרמל . הלבונה . המור .הר נבו . הרימון 
 . 1-11. התאנה . התבור 

תושבי הישוב תתקיים ביום שלישי  חלוקת מפתחות ליתר
 70:11– 71:11בין השעות  77.77.74

  
ולכן בין  11.11.11 -תתבצע ב העברת מבנה הדואר. 2

לא תהיה חלוקת דואר לאור   9-11/11/11הימים 
ההתארגנות להעברה .מומלץ לקראת ההעברה לרוקן את 

 תיבות הדואר

  
עשויה . כחלק מההתארגנות לחלוקת דואר לפי רחובות 3

להיות חלוקת דאר בשני מקומות בתיבות החדשות דאר 
שיגיע לפי כתובת מגורים ובתיבות הישנות דאר שכתובתו 

 תהיה ת.ד בלבד
כמובן שמדובר רק לתושבי  3-9/11/11בין הימים    

 הרחובות הנ"ל.

 
בוטבול במייל  . כל שאלה או הערה ניתן להפנות למר מוטי1

motibu@postil.com  

 מוטי רוזיליו,   בברכה,  בהצלחה לכולנו

 

 

 

 ממועדון גיל הזהב:
 

תודה ליעקב גוטליב על ההדרכה ועל הסיור 
 המקדים שערך למרכז מורשת בגין.

 
תודה רבה, רבה לכל המתנדבות המקסימות 

היציאה שהכינו כריכים לחברי המועדון לפני 
 לסיור!

 
  בברכה,  לאה מדעי

 

 

 היכונו, היכונו!! 
 למרוץ היישובי השני!

 

 6.70במוצ"ש שבת וישלח, י"ד כסלו, 
 

 פרטים בהמשך!!!!
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 מזל טוב מזל טוב* מזל טוב* פינת הברכות:
 

גברת רחל גבאי על לידת הנין! בן לאלעד ל*לידות: 

 גבאי וכוכב
*לאפרים ורחל קרן לרגל הולדת הנכדה, בת לעדי 

 ועמיחי טיטמן
*ליהודה ואסתר כהן לרגל הולדת הנכד, בנם של בני 

 וחבצלת כהן
*ליצחק ויעל חנימוב לרגל הולדת הנכד, בן לחזקיהו 

 וריקי חנימוב
*ליורם ואריאלה סבאן לרגל הולדת הנכד, בן לאוריאל 

 ועדי סבאן
*לשרה ומלכיאל פוזיילוב לרגל הולדת הנכדה, בת לרוני 

 ואסתר פוזיילוב
*לשמואל ומיכל עמיחי לרגל הולדת הנכדה, בת ליוסי 

 ושושנה עמיחי
*לעמיעד ובקי גילאור לרגל הולדת הבת, נכדה לדוד 

פנבכר, ונינה לדב וברברה ושירה גילאור וג'ו ואביבה או
גילאור, אליהו ופרידה שץ ואלמר ואסתר אופנבכר 

 ואירווין וג'ודי בורויק
*לאילת ומשה קצמן לרגל הולדת הבן, נכד למיכאל 

 ולואיז אדלר
 

למאיר וסיגל עקנין לרגל בר המצוה של * מצוה: רב

 בנם, אור אברהם
, *לרוני וחגית גולדשמידט לרגל בר המצוה של בנם ינון

  נכד לדוד ואילה אייזנמן
 

לבהירה אייל לרגל נישואי בנה אביעד *נישואין: 

 לאורפז
 

 *דרך צלחה לרות חסין !גיוס!  

 
ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל: 

vaad_bryna@012.net.il 

 

 לו"ז פר' וירא בני עקיבא:
 :ליל שבת

 פעולה לחבריא ב' במועדון – 01:31
 בשבת:
 מפקד – 71:41
 שירה – 71:11

 

 רוני   מהקומונרית

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 שבת שלום!

 ויראפרשת:  שיעור נשים בשבת
 תמרי גונזלס מרצה:

 )שימו לב לשעה החדשה!( 73:71 בשעה:  
 

 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
 

  3:117בשעה לפני השיעור קריאת תהילים שימו לב:  

 

 נה שוסטרח: מרכזת הקליטה והחברה

4114144-111 chanaschuster@gmail.com 

 
 שבת חיבורים –עונג שבת 

כולם מוזמנים לעונג שבת ששם תוכלו לפגוש ולהכיר משפחות 
מהישוב דרך משחקים ופעולות מתוכננים על ידי ועדת חיבורים, 

רגיה! העונג יתקיים באולם משפחות צעירות מלאי אנ –ובראשם 
. חדר 70:31 בשעה 1.77.74יפה בגלנווד ביום ששי בערב ,

המשחקים שליד האולם יהיה פתוח ויהיה שם בייביסיטינג על ידי 
כדי  73:11ל 70:11הנוער. גלנווד יהיה פתוח ביום ששי בין 

  שאנשים שנרשמו להביא כיבוד יביאו אז.

Shabbat Chiburim-Oneg Shabbat 
eryone is invited to an Oneg Shabbat at which you will Ev

be able to meet yishuv families through games and 
activities planned by Va'adatChiburim and young families 

 UlamThe Oneg will take place in   with lots of energy!
The   M.Yaffe in Glenwood on Nov. 7th at 7:30 P

games room adjacent to the Ulam will be open and 
  babysitting will be available there. Glenwood will be 

1 PM so that people who -open this Friday from 12
signed up to bring refreshments can bring them then. 

 סיור מודרך ביד ושם

לסיור ביד ושם.  האוטובוס יצא  74.74.77יוצאים ביום ששי 
. 70:41-בבוקר. שעת חזרה משוערת  4:31 -דה באמהטרמפי

יתקיים סיור אחד באנגלית, מודרך על ידי תושבת הישוב, שפרה 
וקסמן, וסיור אחד בעברית, מודרך על ידי רז יפה, תושבת 

הישוב.    אחרי הסיור שתי הקבוצות יתכנסו לסדנא קצרה.  נא 
ש"ח  11ובקבוק מים. המקום מוגבל.  המחיר הוא  להביא אוכל

 .4.77.74לבן אדם.נא להיות איתי בקשר להזמין מקום עד 

Vashem Guided Tour of Yad 

, a bus will leave the trempiada at thOn Friday, Nov. 14
8:30 AM.  Approximate return time to the yishuv will 

a tour in English guided  be 12:45 PM. There will be
by Shifra Waxman, yishuv resident, and 
simultaneously a tour in Hebrew guided by RazYaffe, 
a yishuv resident.  The two tours will meet and 
participate in a short workshop together.  Please 

The cost is  bring food and water.  Space is limited. 
50 shekels per person.  Please be in touch with me to 

.threserve space until Nov. 8 
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