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 ממחלקת הספורט של מתנ"ס בנימין:
כרטיסים חינם למשחק של הפועל ירושלים בגביע 

תושבי בנימין מוזמנים ליהנות מחוויה   אירופה:
כרטיסי חינם למשחק  -יבית משפחתית ספורט
הפועל ירושלים מול רג'יו  -  20/12בתאריך ב' טבת, 

   במסגרת גביע אירופה. -אמיליה בארנה 
נלווה הץ בתקצירית המועצה בקובנוספים  פרטים

 ...כל הקודם זוכה   . למייל זה

 מרכזת הקהילה: בריינה הרטמן
 bryna@012.net.ilvaad_  4שלוחה  9761493

 

 תכנית אם לאם: – מועדון יולדות
 

, נפתח מועדון יולדות 29.11ביום רביעי, י"א כסלו, 
שיפעל פעם בשבועיים במועדון נוער בין השעות 

בבוקר. ניפגש על ארוחת בוקר קלה  10:00-12:00
 ומדי פעם תתקיים שיחה או פעילות מעניינת. 

במפגש הראשון תתקיים שיחה עם שלומית 
הקשר בין אברומוביץ, יועצת חינוכית, על חשיבות 

  א לתינוק:אמ
סגולותיו ותכונותיו  שיחה על" "אוצר קטן שלי!

המיוחדות של התינוק ואיך לקדמן באמצעות מגע 
 .ותנועתיות

 ₪ 10דמי השתתפות:  
 

 בקרוב!

מופע להטוטנות  ::  שמבוקימופע לכבוד חנוכה

הילדים יישבו  –היתולי המתאים לכל הגילאים 
 מרותקים והמבוגרים לא יפסיקו לצחוק.

באולם  17:00בשעה  6.12רביעי, י"ח כסלו, ביום 
  למשפחה₪  25לילד / ₪  10ספורט.  

 
 בחסות מחלקת תרבות מתנ"ס בנימין

 
 מדברים על קשב וריכוז!
 הרצאה של אשת החינוך תשריינו את התאריך:  

על ילדותה כילדה עם בעיות  קשב ורכוז  חן מילר 

 ועבודתה כמחנכת היום.

 ביה"ס הממ"ד. בחסות 6.2בכ"א שבט, 

   חשמונאים""חורף חם בספריית  מהספרייה:
 

 27.11ביום שני הקרוב, ט' כסלו, 
 

 שעת סיפור עם אורית ונדב יחדיו
 פרטים בפרסום הנלווה לדף מידע

 

 בחסות הספרייה האזורית של מטה בנימין
 במסגרת תכנית "מספרים בבנימין" 

 מרכזת הקליטה והחברה: חנה שוסטר:  050-4054088

chanaschuster@gmail.com  
 

 שבת חיבורים
 70-תודה רבה לכל מי שהשתתף בשבת חיבורים.  היו יותר מ

משפחות שהשתתפו!  אם הזמנתם משפחה, נא להודיע לי את 
מי הזמנתם.  מאד חשוב לנו לעקוב.  תודה רבה לבית כנסת 

הספרדי שאירח את העונג שבת.  תודה לנעמה חדד שהפעילה 
ל את המשתתפים.  תודה לכל מי שהכין כיבוד.  תודה רבה לכ

ועדת חיבורים ובמיוחד למיה דוגלן, היו"רית.  שנזכה להתחבר 
 בעוד הרבה הזדמנויות.

 
Crossroads for Teens 

English speaking teens in grades 7-12 are invited to 
join the first Crossroads event this year at the 
Moadon Noar at  8pm this Wednesday, November 
29th.  It is a Sushi and games night.  Crossroads 
Chashmonaim provides support for Anglo teens and 
their parents, including recreational moadonim, 
social activities, school support, individual and 
group therapy, mentorship, crisis intervention and 
educational assistance.  The professional staff  is 
engaging and actively reaches out to teens who 
enter our moadonim.  Activities include cooking, 
baking, art projects, musical instruments, BBQs, 
video games, movies, board games and more. The 
Moadon serves as a healthy, social, recreational and 
educational outlet, both as a means of prevention 
and intervention, for Anglo teens. 
Shabbat Chiburim 
  
Thank you to everyone who participated in Shabbat 
Chiburim.  There were more than 70 families 
involved!  If you invited a family, please let me know 
who you invited.  It is very important to us.  Thank 
you to Beit Knesset Haspharadi for hosting our 
Oneg Shabbat.  Thank you to Naama Hadad who 
prepared activities for the oneg and thank you for 
everyone who brought refreshments.  A big thank 
you to Vaadat Chiburim, and to Maya Douglen, the 
chairperson.  May we merit to have many more 

opportunities for Chiburim. 
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 שבת שלום!!
 

 

 ומעלה 55בני  ותיקים בקהילה: 
 

שעזרו   נשים המקסימותלכל התודה מכל הלב 
 למסיבת ר"ח כסלו שהייתהבארגון ובהכנת הכיבוד 

 .ביום שני
 

תיקים ווהצרוף  לישיבת נר תמיד עלתודה 
 חינוך פיננסילהשתלמות 

 
המשך  19:00שעה ב 26.11כסלו  'חביום ראשון 

 הבישיבהשתלמות ה
 

  19.30בשעה  28.11י כסלו ביום שלישי 
 הרצאה בנושא

 בעיות שמיעה ודרכי טיפול

 דורית ממכון ספקטור  מפי
 במועדון ותיקים
 כולם מוזמנים

 
 ביום שלישי,   :אירוע שנתי של ותיקים בקהילה

יל רטים בקובץ נלווה למי, בעפרה. פ26.12ח' טבת , 
זה.  הזמנות דרך בריינה במשרד. נא לציין עם או בלי 

 נוסף לכל אדם. ₪ 20הסעה. ההסעה תעלה 

 
 ממועדון גיל הזהב:

 על הופעתך במועדון אוהד חתוכה ל רבה תודה
 ח כסלו .בוד ר"כל

 
 
 

 

 טוב!מזל טוב! מזל טוב! מזל  פינת הברכות:

 

 

רזניקוב לרגל -לנחום ואירינה לידסקי * לידות:

 הולדת הנכד, בן לשאול ונוי לידסקי
*לעכסה ויחיאל ויינברג לרגל הולדת הנכדה, בת 

 לשירה ומתיתיהו קאהן
 

לבנימין וג'ודי מורדוקוביץ לרגל אירוסי * אירוסין: 

 בנם איתי לרות ברדה ממושב תרום
 

ולחיים דרעליך לרגל  לדבורה דרעליך *נישואין: 

 נישואי בנם אריאל לאביבה שייר ממודיעין
 

 דרך צלחה למיכאל טוברמתגייסים!  

 
 

 :לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל יש
vaad_bryna@012.net.il 

 

 
 

 ויצאשבת פרשת    :שיעור נשים
 

 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
 

 רב מאיר פרידמן :מרצה
 

 קריאת תהילים 51:31בשעה 
 03:31השיעור בשעה 

 

mailto:vaad_bryna@012.net.il
mailto:vaad_bryna@012.net.il

