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 התשע" חשוןחיי שרה, כ"א  שבת פרשת ערב

 

 

 

 

 

 

   משלחן המזכירות:

 דרוש/ה מפעיל/ה למשחקייה בחשמונאים
 כישורים נדרשים:

 נוך גיל הרךרקע בהדרכה בתחומי חי 

 ניסיון בהפעלה יצירתית 

  יכולת הפעלת קבוצות ילדים במשחקים
 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 
י קורות חיים למזכירות הישוב עד יום שנ

 .70:11בשעה  71.77.71
 

ביום רביעי, כ"ו חשון,   הפסקת מים:

 , תהיה הפסקת מים בין השעות71.77
 לרגל עבודות שוטפות.  11:11-71:11 
 

 בברכה, מוטי רוזיליו
 מזכיר הישוב

 
 

 חנה שוסטר: מרכזת הקליטה והחברה

1101144-101 chaschuster@gmail.com 

 

תודה רבה למיה דוגלן, יו"ר ועדת : שבת חיבורים

חיבורים, לוועדה, ובמיוחד לאריאנה מקלס, מזל 
דהאן, פנינה נוסטטר, ליטל הילמן, והדס מובשוביץ 
שארגנו את שבת חיבורים.  תודה רבה למשפחות 

 .שהשתתפו באירוח לסעודת שבת

Shabbat Chiburim:  
Many thanks to Maya Douglen, Chair of Va’adat 
Chiburim and to the Vaada, especially to Ariana 
Macales, Mazal Dahan, Penina Neustadter, Lital 
Hilman and Hadas Movshovitz who organized 
the Shabbat.  Thank you to all who took part in 
the hosting of families for a Shabbat meal. 

 
שארגן את העונג.  תודה לביה"כ  תודה רבה לכל מי

רמת מודיעים לאולם, ותודה לבייביסיטרים שתרמו 
מזמנם: מנשה שוסטר, שרה מקלס, יעל שץ, אחוה 

 דוגלן, וליאב דהאן.
Thank you to everyone who organized the 
Oneg.  Thank you to Glenwood for the ulam and 
thank you to the babysitters: Max Schuster, 
Sara Macales, Yael Shatz, Achva Douglen, and 
Liav Dahan.  

 

 
 סיור ליד ושם

הסיור לא יתקיים ביום ששי הקרוב כפי שתכננו. 
המוזיאון פתוח בימי  -מקווים למצוא תאריך אחר

  חמישי בערבים אז ננסה למצוא מועד אחר.

Tour of Yad Vashem 
t take place this The visit to Yad Vashem will no

We are hoping to find   Friday as was planned.
another date, as Yad Vashem is open on 
Thursday evenings and we will attempt to 
reserve a visit then. 

 

 פרשת: חיי שרה שיעור נשים בשבת
 נעמה שטסמן מרצה:

 )שימו לב לשעה החדשה!( 73:70 בשעה:  
 

 ודיעים ע"ש גלנוודבביה"כ רמת מ
 

  73:11בשעה לפני השיעור קריאת תהילים שימו לב:  

 

 בריינה הרטמןהקהילה:  רכזת

 Vaad_bryna@012.net.il   1/ שלוחה 08- 9761493
 

תודה למתנ"ס בנימין על המענק   משחקיה:
 הכספי עבור רכישת ציוד חדש למשחקיה!

 

 לצערי לא נותרו עוד כרטיסים מופע של רמי קליינשטיין:

 לאה מדעיממועדון גיל הזהב: 

תתקיים   74.77כ"ה חשון   ,יום ג ,בשבוע הבא

ולהוביל את  - להתמודד ולצמוח"  :סדנא
  "חיינו במעגלי החיים

  .יועצת ומנחת קבוצות  ,שלומית אקוע עם
  !להצטרף מוזמנים  
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 מזל טוב מזל טוב* מזל טוב* פינת הברכות:
 

*ליוני וסוזי שוורץ לרגל הולדת הבת, נכדה לידות: 

 לרב מורי ודינה שוורץ ולצ'אק וג'יג'י טובר 

 
 
 

*לשמעון וג'ודי קראון לרגל אירוסי ביתם קרן אירוסין: 

  לתום אברבמל מרעות

 

 *דרך צלחה לרות חסין  ולרינת ויינברג!גיוס!  

 
ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל: 

vaad_bryna@012.net.il 

 

 זרובבל שרעבי"צ: מהרבש

 
מספר דברים שנעשו ע"י הרבש"צ בעקבות האירועים 

 האחרונים:
אבטחת התחנה הסמוכה לישוב בין השעות  .7

 בבוקר 10:11-16:11
 בידוק קפדני של הפועלים בכניסה לישוב. .0
שמירה על הפועלים הממתינים בכניסה לישוב  .3

 בבוקר 11:11-11:31בין השעות 
 11:31-14:11סיור מתוגבר בבור בין השעות  .1

בבוקר סמוך למוסדות החינוך בכלל וליד 
 ביה"ס בפרט.

כניסה רגלית של השומרים לאתרי הבניה  .0
 בתדירות גבוהה.

 הקפדה חמורה בליווי טרקטורים  .6
 הוספת סייר נוסף לתגבור הבטחה .1

 
 

  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 בת שלום!ש

 מהספריה:

תודה לספריה האזורית של מטה בנימין על המענק הכספי 
 לקניית ציוד לספריה!

 : ה האזוריתיבחסות הספריעוד ו

 "הסלון הגיאוגרפי" של איילה גיאוגרפית
 ב"ספריית חשמונאים מטה בנימין  "מתארח 

 הרצאות מרתקות! 0בהעברת 

ארץ פגודות הזהב עם מורן קושניר, מומחית לדרום  – בורמה. 7 .7

 01:11בשעה  71.77ביום רביעי, כ"ו חשון,  –ה ותרבות זן אסי

 נטייל בעקבות הספר "אמנות ההקשבה לפעימות הלב" .0
 

קרח ואש בתנועה מתמדת עם אשחר יופה,  – . איסלנד וגרינלנד0

 מדריך טיולים בכיר
 01:11בשעה  06.77ביום רביעי, ד' כסלו, 

 
 הכניסה להרצאות בחינם! כולם מוזמנים!!

 

 תנחומים:
 לרחל מריליס על מות אביה

רחל תשב שבעה בירושלים, בבית טובי העיר הנמצא 
 בין השעות:  101, דירה 36לכי ישראל ברחוב מ

1:11-70:11 /70:11-74:11 /71:11-07:31 

 :מעמותת ותיקים בקהילה

 עמותת ותיקים מזמינה אתכם

 באילת לנופש מטייל
 הדרכתו הצמודה והמעולה של חזקי בצלאלב

 בפברואר כ"ו עד כט בשבט 70-74בתאריכים 
 

מכתש רמון, תצפית אורות על מפרץ אילת, סיור 
גאולוגי בהרי אילת, ביקור במוזיאון אילת, פארק 
הצפרות הבינלאומית, עמודי עמרם, מרכז חקלאי 

 ערבה, מצד חצבה
 יוןהלינה במלון "רימונים" על בסיס חצי פנס

 
 ₪ 7311 -מחיר לאדם בחדר זוגי

 ניתן לחלק לתשלומים
 המחיר כולל אוטובוס צמוד

 
 תוספות אתגריות למעוניינים

 
 מספר המקומות מוגבל -כל הקודם זוכה

להרשמה וקבלת פרטים: מלי 
malivatikim@gmail.com    

 ת הבוקר בלבדבשעו 100-3140431או בטל' 
 

נותרו עוד מקומות. למידע   תכנית קתדרה:
והרשמה תפנו למלי במייל או לנייד הרשומים 

 למעלה

 חדשות ספורט! 

 
  3:91., בשעה 21.2ביום שלישי, י' כסלו, 

  כנס פתיחת שנה בספורט בבנימיןנארח 

 שיתקיים באולם יפה בגלנווד1 פרטים בהמשך!
 

 בילמרוץ היישוהיכונו! היכונו! 

 21.2במוצ"ש פר' וישלח, 
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