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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.                                              

ההרצאה הראשונה, של מאור קפלן, לאימהות 
של גילאי גן – כיתה ב', תתקיים ביום ראשון 

הקרוב, כ"ב בטבת, 3.1, בשעה 20:15 
מחיר   במועדון הותיקים ברחוב התמר.

  ₪ 10השתתפות:  

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

 החובה. על השעות תקבלו הודעה.

לאי יהרצאה שנייה של מאור קפלן, לאימהות של ג
9- מתבגרות, תתקיים ביום ראשון, ז, בשבט, 

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

, הרב אלי שיינפלד  עםה שיחבהמשך תתקיים 
ביום שני, כ"ב שבט, 1.2, בשעה 20:45 באותו 

נושא, לאבות של מתבגרים.                              
 ._ )על מקום תבוא הודעה(  ₪ 10מחיר השתתפות: 

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

 

 להתחיל לחיות מחדש!
 תוכן מרתק שחושף את הגורם המכריע

 בהשגת מטרות ויצירת איכות חיים.

 לקבל כלי מעשי שיחוללבואו 
 שינוי עמוק בדימוי העצמי

 בכם את היכולת ישרישו
 ליצור תוצאות בכל תחום!

 מאמן בכיר  ,הרצאה מדהימה של אליהו חלילי
 מטעם 'מרכז כח התודעה' של אליהו שירי

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

 רבמועדון נוע 20:00בשעה 
 כניסה בחינם

 

 
 

 

 

 מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו משלחן המזכירות: 

   זהירות!
ביום ראשון שעבר, בשעות הבוקר המוקדמות אירעה 

תאונת דרכים בכיכר הישוב כאשר רכב פגע ברוכב 
 אופניים.  בנס האירוע הסתיים בפציעה קלה.

אנו שוב חוזרים על הקריאה לתשומת לב ולנהיגה 
 זהירה!

 

   :קהילתי שוטר

לישוב יש שוטר קהילתי חדש, מר איתמר אנטמן, 
 שמעון אוחנה. ,המחליף את השוטר הקודם

 050-5064796הטלפון של איתמר:  
 

אנו מאחלים הצלחה לאיתמר ושמעון 
 בתפקידם החדש.

 

 

 

                                                                         
 

 
 

 חנה שוסטרמרכזת הקליטה והחברה: 

chanaschuster@gmail.com 4054088-050 

 
 

 דיסלקציה סדנת סימולציה של
דיסלקציה יועבר באנגלית ביום סדנא חשובה על 

 לאדם ₪ 10 בספרייה. 20:00בשעה  11.1.16שני, 
 

Important Simulation of Dyslexia 
Kol Koreh and Vaad Mekomi Chashmonaim 
are proud to present an important 
educational event:  “Dyslexia for a Day.”  

in the  thPlease join us on Monday, Jan. 11
yishuv library.  Doors open at 7:45 PM and 
the thought provoking exercise starts at 8 
PM sharp.  This exercise will leave you 
gasping, “so this is what it feels like to have 
dyslexia!”   
Many students today struggle with reading 
and writing.  Dyslexia is the most common 
and the most overlooked or misdiagnosed 
specific learning disability.  The cost is 10 
NIS per person. Space is limited, so please 

.threspond to me by Tuesday, January 5 
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 שימו לב: בשבוע הבא, שבת פרשת וארא, לא יצא דף מידע
 

 בת שלום!!ש
 

 ותיקים בקהילה

 +55לגילאי 
 
 

העונג שבת שתוכננה לשבת הבאה, 
פרשת וארא, נדחתה. על מועד חדש 

 תבוא הודעה.
 

 בקהילה ותיקים - ועדת תרבות
מה לאה מדעי, יהודית חדד, ציונה שרוני, סי

 רותי רן, קרייטנברג, שרה טאניס, עליזה תפילין

 

 

  שביל ישראל:
 

נותרו מספר מקומות להליכה במסלול 
ממצפה מודיעין עד  - שביל ישראל

 ישפרו. 
ביום שני הקרוב .  ק"מ 8 -כהליכה של 
04/01/16 

 

 פרטים והרשמה אצל ציונה שרוני 
  

 מזל טוב* מזל טוב* מזל טובפינת הברכות: 

 
*ליואל וליבה זלצמן לרגל הולדת הנכד, לידות: 

 בן לשירה ואלי בליץ
ין לרגל הולדת הנכד, בן *למנוח ושרון גרוסק

 לאפרים ואליענה קינג
*לדוד ורחל מנור לרגל הולדת הנכדה, בת לפנינית 

 ואלחנן אשר
, בת *לשלום ולאה מדעי לרגל הולדת הנכדה

 לרעות ורפאל שמחי
 

*ליקי ומרים ברנד לרגל בת המצוה בת מצוה: 

 של בתם שקמה
 

לרגל אירוסי סבאן *ליורם ואריאלה אירוסין: 

 קפאח מטלמון רועילה לבתם תהי
*לאלחנן ועפרה דה רוס לרגל אירוסי בנם יובל 

 לרעות שרון ממעלה מכמש
*לפרץ ורחל עטיה לרגל אירוסי בנם נתן מתניה 

 לברכה צוקרמן מכפר הרואה
 

לדב ונאוה אטנר לרגל נישואי בתם *שואין:  ינ

 רינת לאריאל אוחיון ממעלות
 

יעי בכל ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רב 

 vaad_bryna@012.net.il: שבוע למייל

 
 
 

 שמות: שיעור נשים בשבת פרשת
 רב איתן הנהמרצה: 

 

 . קריאת תהילים 3:001       בשעה:  

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

 

 תנחומים:
 

 לג'ון קוביין על מות אמו
 

 ותהלזהבה תורג'מן על מות אח

mailto:vaad_bryna@012.net.il

