
  ד"בס

      
myhashmonaim.co.il  

   ו"שעת, בשבטט "י, יתרו  פרשת,שבת ערב

  16:51  :הדלקת נרות

  בריינה הרטמן: : : : מרכזת הקהילהמרכזת הקהילהמרכזת הקהילהמרכזת הקהילה 

 il.net.012@bryna_vaad  4 שלוחה 9761493

  
  : נטיעות יישוביות

יתקיימו זג האויר הסוער בגלל מ נדחוש

 10:30ביום שישי הקרוב בשעה 
   !פרסום בתיבות. באזור רחוב הר נבו

  
 !בשבוע הקרוב

:הצגת ילדים של מלכי קלכהיים  

"השקדיה של נטע"                 

'ד כיתה –לגילאי גן יועדת מ  

   2.2,  שבטב"כ,  הקרוב שנייוםנדחתה ל
 

  16:30במועדון נוער בשעה 
  לילד ₪ 20

__________________________  
  

 : בוגרותהצגה לנשים ונערות
 

 "קערות של אהבה"
  ,עם מיכל פרץ וליאת יצחקי 

 

 2.2, ג שבט"כ, ביום שלישי
  ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"באולם יפה של ביה

  
   בערב20:30בשעה 

  
  מחיר כרטיסים בהזמנה מראש

   ₪ 30:  1.2, ב שבט"כ, עד יום שני 
   ₪ 40:  ביום המופע

בעלות הוראת קבע יכולות להזמין 
 או למייל 4 שלוחה 9761493: טלפונית

  )רשום למעלה(שלי 
  

   במקוםאחרות מתבקשות להגיע למזכירות ולשלם

       מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו : משלחן המזכירות

' כיתה א - הרישום לגנים ולבית הספר  :רישום לגנים
 רשםייש לה. לשנת הלימודים הקרוב נגמר ביום שישי

  . דרך האינטרנט

, רשם אצל שרה ברנריניתן לה, רק אם יש בעיה
בנייד  ורק בתאום מראש  בל אךא הספר מזכירת בית

   . 054-4414428 שלה
  

  : דרושה עובדת למקווה
בזמן פעילות  לשעתיים כל יום דרושה עובדת למקווה

 התפקיד הינו סיוע לבלנית והכנת .המקווה בלילה

תחילת עבודה  .חדרי האמבטיה לשימוש הטובלות
לנאוה  המעוניינים יפנו למזכירות הישוב .מיידית

   :אילנית וכן לבלנית .08-9761493בטלפון 
 054-8456516  

  

  : יסוני כלבתח

 10:00בשעה , 1.2, ב שבט"כ, ביום שני 
נא לקבוע תור מראש עם . במזכירות הישוב

  052-5666246:  ר קרן"ד
  

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

 להורים של בנים מתבגרים

  עם חשובהה שיחתתקיים 

  הרב אלי שיינפלד
  

  על התבגרות של בנים 
  עם דגש על היבטים פיסיולוגים

  
  00:21בשעה , 1.2, טב שב"כ, ביום שני

   נוערבמועדון
  

גם ולאבות פתוחה השיחה  –בהמלצת המרצה 
                               של מתבגריםאימהות ל

  

   10₪: מחיר השתתפות



 
 
  

 

 
 
 

 !!שבת שלום

    מועדון גיל הזהבמועדון גיל הזהבמועדון גיל הזהבמועדון גיל הזהב
    

  נו תקוה מאירי לחברתתנחומים 
  על מות אחותה

  
   וחברי המועדוןלאה מדעי

 
 

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

    
לשלמה ויוכבד שריידר לרגל הולדת *: : : : לידותלידותלידותלידות

בת לשושי ודב גרופר  ובן ליאיר ! הנכדים השבוע
  !!וצביה שריידר

בת , לאברהם וחנה פאר לרגל הולדת הנכדה*
  לליטל ונעם פאר

 נכדה ,  הולדת הבתלרגל לה שפיצר'לאפרת ודב *
  לצבי ושרה ברנר 

    
ניפר ומיכאל שטרן לרגל בר 'לג *::::בר מצוהבר מצוהבר מצוהבר מצוה

  המצוה של בנם יהושע
  

ליהודה ומיכל שווגר לרגל אירוסי *: : : : אירוסיןאירוסיןאירוסיןאירוסין

  בנם אריאל לרחל רוזנטל מכפר עציון
  

לשלום ופרומה קאהן לרגל נישואי *    ::::נישואיןנישואיןנישואיןנישואין

  בנם זמיר לשרה דנקברג מבית שמש
לסטיב וקים אטינגר לרגל נישואי בנם בן ציון *

  רזי'לניקול פולונסקי מטינק ניו ג
  

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל  

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

  

  

  יתרו: שיעור נשים בשבת פרשת
  מאיר פרידמןהרב  :מרצה

  

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

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

  

  11 - תחרות הסיפור הקצר ה
  

ס בנימין שמח להזמינכם לארוע הסיום של "מתנ
  ו"תחרות הסיפור הקצר תשע

  ל"ש רחלי לוין ז"ע
  

  :ולהצגה

  תהילה
  

  י עגנון"מאת ש
  

  8.3.16',  ח באדר א"כ, יום שלישי
   בתיאטרון החאן בירושלים19:30בשעה 

  
  התכנסות וכיבוד קל:  בתכנית

  ברכות וטקס חלוקת פרסים לכותבים הזוכים
  "תהילה"ההצגה 

  
  ליחיד ₪ 50כניסה במחיר 

  
  .הקודם זוכהכל .  מספר הכרטיסים מוגבל

  
  הרשמה דרך רכזות הקהילה בישובים

  


