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  16:39: הדלקת נרות

 
  בריינה הרטמן: : : : מרכזת הקהילהמרכזת הקהילהמרכזת הקהילהמרכזת הקהילה

 il.net.012@bryna_vaad  4 שלוחה 9761493

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

ימו סדרת הרצאות יתקי)  שבט–טבת (בחודש ינואר 
בקרב " חינוך למיניות בריאה"ומפגשי הדרכה בנושא 

ילדים ונוער. מומלצת לאימהות , גננות ומורות.           

                                                                       
ביום שישי, ה' בשבט, 15.1, תתקיים ההצגה "יעל 

להורים וילדים בשני גני , "לומדת לשמור על גופה
 11:00 בגן אסתי ובשעה 9:00 בשעה . החובה

אין להביא . אורך ההצגה והשיחה כשעה. בגן מורן
ההצגה והשיחה מיועדת לילדים של . אחים קטנים

   .הגני חובה האלו בלבד והוריהם

       ,מאור קפלן של הרצאה שנייה

בנושא הדרכה לחינוך למיניות בריאה 

לאימהות של גילאי 9-  מתבגרות, תתקיים ביום 
ראשון, ז, בשבט, 17.1, בשעה 20:00 במועדון 

!      נא לעשות מאמץ להגיע. התמר' ותיקים ברח
  10₪:  מחיר השתתפות                     

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

נושא, לאבות של מתבגרים  במועדון נוער.           
 ._  ₪  10:                    מחיר השתתפות

  )ךהמשפרסום נוסף ב( ! בחודש שבטבקרוב

 
              : הצגת ילדים של מלכי קלכהיים •

, ד שבט"י, ביום ראשון "השקדיה של נטע"

 .  !16:30במועדון נוער בשעה  , 24.1

 . ו בשבט"יישוביות בבוקר טנטיעות  •

 "קערות של אהבה":  הצגה לנשים ונערות •
ג "כ, ביום שלישי, עם מיכל פרץ וליאת יצחקי 

 .2.2, שבט
  ....  ועוד

  

 אם יש לכם אירועים –כאן המקום להזכיר לצבור 
 נא למסור לי –' שיעורים וכו, שמחות–מתוכננים 

את התאריך כדי שנשתדל לא נתכנן אירוע לישוב 
חודשי אדר בפתח ואנחנו סוגרים . ל תאריך זהע

  ...תאריכים של כל מיני אירועים

 

  מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו : משלחן המזכירות

תתחיל , 25.1.16, ביום שני, ה"אי:  אולם ספורט
.  ימים4-5מלאכת הרכבת אולם ספורט למשך 

בימים אלה יגיעו משאיות גדולות עם חלקי האולם 
ומנופים וסביר להניח שעלולה להיות הפרעה 

  .נא קבלו זאת בהבנה. בתנועה
  

, מאחר ולשוכרים אין תיבות דאר:  הודעות לשוכרים
יע אליהם כגון יש לעיתים מקרים שמידע חיוני לא מג

המשכירים מתבקשים , לכן. רישום לגנים ולבתי ספר
  .להעביר ולעדכן לשוכרים במידע

  
 10:00בשעה , 1.2, ב שבט"כ, ביום שני:  חיסוני כלבת

  :  ר קרן"נא לקבוע תור מראש עם ד. במזכירות הישוב
052-5666246  

                                                                       

בימים אלה מתחיל הרישום לגני  :רישום לגנים
אי הדואר בת .ז"ל תשע"לשנה' הילדים ולכתה א

, כפי שתקראו בחוברת .חולקו חוברות עם הסברים
   .מתבצע באינטרנט הרישום

מי שלא מצליח לבצע את הרישום באינטרנט יוכל 

, ד"הממס "אצל שרה ברנר במזכירות ביה רשםילה
  :בנייד, אך ורק לאחר תאום זמן עם שרה

 054-4414428.  
  

  שנה הראשון לפטירתו שללקראת יום ה

  
  ל"ז, מיכה קירשנבוים

  
  המשפחה מזמינה את הצבור לערב לכבודו

  23.1, ד שבט"אור לי, בשלח' פר, ש"במוצ
   20:15בשעה 

  באולם בית המדרש של ישיבת נר תמיד
  ידברו ויופיעו

  ח קפלן"מנהל טיפול נמרץ בבי, ר נמרוד עדי"ד
  חמי רודנרהזמר 

  חברים ואנשים שמיכה אהב ובני המשפחה
חברים ומכרים מכל , משפחה, חשמונאיםאנשי 

המעגלים מוזמנים בשמחה לכבד  את זכרו 
  .בהשתתפות בערב זה

ד שבט בשעה "י', יום א, לקברו תערך למחרתהעליה  
   בבית העלמין של נווה צוף12:30

   



 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 !!בת שלוםש

 
 
 

    מועדון גיל הזהבמועדון גיל הזהבמועדון גיל הזהבמועדון גיל הזהב
 :תודות

   ל ארגון יום פינוקליהודית חדד ע
   מניקור  -ליעל גילאור 

   'גאמס -שלדון סופי  ל
   לק -רותי רון ל
   עיסוי  - מזל אהרוניל
    תספורות-  מרים סבגל
    גבות- אסתר כהןל
    משחקיה- אתי ניסיםל
    סריגה -  חיה הורוביץל
   סיפור  -  רחל אשואלל

   !מודים לכם כל חברות המועדון

  
    בת ראש חודש נערכה מסישוןארביום 

למחנכת לתלמידים ולכל  תודה לכל השותפים 

  המתנדבות 
  ילאה מדע

 

    מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב* * * * מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב* * * * מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב: : : : פינת הברכותפינת הברכותפינת הברכותפינת הברכות

    
לדניס וברכה רוזנברג לרגל הולדת *: : : : לידותלידותלידותלידות

  בן לחן ונועם בינשטוק, מתן יוסף, הנכד
ואפרים ויינברגר לרגל הולדת ) פריש(לורדה *

   אנזלבן לאילת ונתנאל, הנכד
! הולדת הנכדה הראשונהרגל ליוסי ומיכל ויזל ל *

  בת לזיו וליאת רפפורט

    
לרב פלטי ואופירה גרנות לרגל בר *: : : :  מצוה מצוה מצוה מצוהברברברבר

  המצוה של רותם
  
  

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל  

    il.net.012@bryna_vaad: : : : שבוע למייל

  

  

  בא: שיעור נשים בשבת פרשת
    נעמה שטסמן:מרצה

  

  .  קריאת תהילים3:001       :  בשעה
  13:15השיעור בשעה 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 

 :מועדון מפגשים

ה "אי  למסיבת טו בשבט שתתקיםהציבור מוזמן 
       19:00 בשעה 18/1/2016שבט ' ביום שני ח

   עתרת שלום-באולם בית הכנסת 

 ארי שפר ' דר: מרצה

  ה יכולל כיבוד ושתי      

טיול לבאר שבע ומוזיאון חיל האויר ושדה תעופה 
  נבטים

  
  ולבנות זוגן שרה ועליזה, לניסים, יעקב לחברים 

והברכה  התודה –קבלת הפנים המיוחדת  על – לטיס רועי 
  .טיול מרומם מרנין ומעשיר. על טיול מהמם ונפלא

ו נביקר. התפעלנו מכל עשייה במדינה קטנה ונפלאה
  . במקומות שלא חלמנו שאליהם נגיע

, כיבוד,  קיבל את פנינו במאור פנים,  בן הישוב,הטיס רועי
ברוכים הבאים : "שתייה כיד המלך עם הכרזה על המסך

הבנו מהי . לנו את הגוף והנשמה חיממה –" מועדון מפגשים
  . הכנסת אורחים

 על חילוץ גם -יר של חיל האו פעולות  כל מיניעלרועי הסביר 
  .במקומות רחוקים וכדומה

  
  !תודה ענקית ולהתראות בטיולים הבאים

  
  ציונה שרוני בשם חברי המועדון

  

  

 !ח תחפושות"גמ
  

גמ״ח של  בביתי בע״ה השנה אני פותחת
 .תחפושות לזכר אבא שלי

 שנה ועיקר 50אבא שלי היה רב קהילה כמעט 
חשבתי  .לשמח ילדים תהיהי העבודה שלו

 ת תהיה דרך מתאימה לציין את זכרושזא
 האזכרה הראשונה  תתקייםראש חודש אדרוב

  .שלו
שאתם כבר לא  אם יש לכם תחפושות ישנות

  .צריכים אשמח להוסיף אותם לגמ״ח
   .תודה רבה ,שנדע רק בשורות טובות

  0085-878-050  אביבה אהרון

 



 

 
 


