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 בריינה הרטמןמרכזת הקהילה: 

 vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה  9761493

תוכנית "מעגלים" לחוסן משפחתי" בחסות מדור 
 הקהילה של מתנ"ס בנימין:

ימו סדרת שבט( יתקי –בחודש ינואר )טבת 
הרצאות ומפגשי הדרכה בנושא "חינוך למיניות 
בריאה" בקרב ילדים ונוער. מומלצת לאימהות , 

גננות ומורות.                                              
של  , של מאור קפלן, לאימהותההרצאה הראשונה

גילאי גן – כיתה ב', תתקיים ביום ראשון, כ"ב 
בטבת, 3.1, בשעה 20:15 במועדון הותיקים 

  ₪ 10מחיר השתתפות:    ברחוב התמר.

ביום שישי, ה' בשבט, 15.1, תתקיים ההצגה "יעל 
לומדת לשמור על גופה", להורים וילדים בשני גני 

 החובה. על השעות תקבלו הודעה.

קפלן, לאימהות של גלאי  הרצאה שנייה של מאור
9- מתבגרות, תתקיים ביום ראשון, ז, בשבט, 

17.1, בשעה 20:15 )על מקום מדויק נודיע 
  ₪ 10בהמשך(. מחיר השתתפות:  

בהמשך תתקיים הרצאה של הרב אלי שיינפלד 
באותו נושא, לאבות של מתבגרים. על התאריך 

 ___._,_._תבוא הודעה.

 לכבוד ר"ח שבט! הרצאה על צמיחה אישית בקרוב!

 

 להתחיל לחיות מחדש!
 תוכן מרתק שחושף את הגורם המכריע

 בהשגת מטרות ויצירת איכות חיים.

 בואו לקבל כלי מעשי שיחולל
 שינוי עמוק בדימוי העצמי

 בכם את היכולת ישרישו
 ליצור תוצאות בכל תחום!

 מאמן בכיר  ,הרצאה מדהימה של אליהו חלילי
 ל אליהו שירימטעם 'מרכז כח התודעה' ש

  המוביל את מהפיכת ההתפתחות האישית בארץ!
 13.1.16ביום רביעי, ג' בשבט, 

 20:00בשעה 
 המקום יפורסם בשבוע הבא

 כניסה בחינם

 

 
 

 

 

 

 מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו משלחן המזכירות: 

 חיסוני כלבת יבוצעו בחשמונאים חיסוני כלבת

 רןע"י וטרינר המועצה, ד"ר אפרים ק       
 (2015דצמבר  28, טז טבת )'ביום ב

 16:00במזכירות הישוב, בשעה 
 יש לשלם את אגרת החיסון מראש. 

 
לכלבים שרשומים במועצה, ניתן לשלם בכרטיס 

 : Iphone אשראי באינטרנט דרך מחשב או
 

            http://petclick.co.il/Payment.aspx   
לבצע תשלום, תכניס את מספר שבב של הכלב     

 4733וסיסמה הישוב: 
 

לגורים, חתולים או כלבים שלא רשומים במטה בנימין, יש 

 .02-9977242טל:  לשלם בכרטיס אשראי מראש למועצה
 

 

 

                                                                         
 

 
 

גלנווד  רמת מודיעים ע"ש   בית הכנסת
                         מזמין אתכם לשבת חזנות

 25/26י"ד טבת ,  -פרשת ויחי )י"ג השבת, 
 דצמבר(

 עם 

 מקהלת הגברים רמתיים

                                                                                      ירושלים

  ציון-בניצוחו של ריצ'רד שבי

 בלווי החזן בועז דוידוףו

  16.33)למעלה(  "קרליבך"  -  מנחה וקבלת שבת

 20.15)אולם יפה(  עונג שבת          

                08.30)למעלה(  שחרית ומוסף

 17.45 )אולם יפה(  הבדלה 
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 שבת שלום!!

 

 מרכזי הנוער: 

רבי פסיפס, בהם החל עם ע ,ב"ה ,עבר עלינו חודש עמוס

  ביחד עם "משפחות מאמצות", הנוער עיצב והכין פסיפס,

אותו שמנו בכניסת המועדון נוער ובלוח מודעות, כחלק 

מפרוייקט לשיפור פני המועדון. כחלק מהפרוייקט הנוער מנקה 

,בונה, משפץ וצובע את המועדון וריהוט שנמצא בו, כל זה יחד 

יש ריח של חדש   - ת בכניסה למועדוןעם הדלתות החדשו

 באוויר!

בני נוער מחשמונאים לטיול של  80-שבוע לאחר מכן יצאו כ

יומיים לאילת, מלאים במסלולים במכתש רמון, לינה באוהל 

סירות , ועוד קיאקים, "סמורז"בדווי, פעילות ערב, קומזיץ עם 

בני  800יתה חלק מכמעט יפדאלים ובננות מים. הקבוצה ה

                                                 ימין.נוער שיצאו מאזור בנ

היותנו אחרי שנת שמיטה, קבוצה מהנוער השתתפה בפרוייקט 

חסד של קטיף פירות משנת שמיטה מעצים של משפחות 

רות הועברו למתן בסתר להפצה יביישוב. אחרי הקטיף הפ

בקרב משפחות נזקקות. בנוסף החברה גם הקפידו לקחת חלק 

עד" בו הם הכינו עוגיות טעימות, ומכרו אותם -ח של גילב"מטב

                                                                              לתושבי היישוב על מנת לאסוף כסף לצדקה.

ובין כל הטיולים, אירועים ועוד, הנוער ממשיך להיפגש מידי יום 

וקו". בשבועות ללימוד תורה, במסגרת "מדרש שלישי

האחרונים הנוער זכה להרצאת אורח בנושא "התמודדות 

וחיזוק באמונה בחיי היומיום", ועוד שיעורי תורה מאת רכז 

נוער לשעבר, יהודה אטיאס, וחברינו היקר, אברהם עבודי. 

חברה כל  100-המספרים במפגשים האלה מגיעים לסביבות ה

ים, בין אם זה שבוע. אנחנו מחפשים תורמים לכיבוד לשיעור

לרפואה שלמה  סיר מרק או עוגיות. ניתן להקדיש את הלימוד

                   או לעילוי נשמה. לפרטים נעמי משפחה של קרוב

055-6600637.                                                               

ואנחנו סוגרים את השבוע עם בחירות למועצת נוער, שיורכב 

י"ב. אחרי הגשת -שני בנים ושתי בנות מכל שכבה מכיתות ט'מ

נוער יהיו המועמדות והצבעות מחברי השכבה, חברי מועצת 

אחראים להרים פרוייקטים, לארגן פעילויות וטיולים ועוד. 

 שיהיה לנו בהצלחה!

 יאנג (055-6600637) ונעמי 052-5659832)) נתנאל
 

 

 ל טובמזל טוב* מזל טוב* מזפינת הברכות: 

 
*לצבי ונעמי שטרובך לרגל הולדת הנכד, לידות: 

 בן לדקלה וניר מור
 

*לאסף וגיתית הירש לרגל בת המצוה בת מצוה: 

 של בתם הדר, נכדתם של צבי ושרה ברנר
 

*לאלן וג'ודי רוטשטיין לרגל אירוסי בנם אירוסין: 

 שימי לעטרה שוורץ מגינות שומרון
 בתם תהילה ל*ליורם ואריאלה קפאח לרגל אירוסי 

 

אלעד  *ליפה אביטל לרגל נישואי בנהנשואין:  

 חיים להדר ראובן
 

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל 

 vaad_bryna@012.net.il: שבוע למייל

 

 
 
 

 חיוי: שיעור נשים בשבת פרשת
  יגאל מה טוב מרצה:

 

 . קריאת תהילים 3:001       בשעה:  

 13:15השיעור בשעה 
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 

 ותיקים בקהילה

 

שבת פרשת וארא נקיים עונג שבת ב
 לותיקים . 

 פרטים בהמשך.
 

mailto:vaad_bryna@012.net.il

