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-253: אשר כהן :32-32213:השבועכונן  :משלחן המזכירות

8882388 

ביום ראשון התקיימה ישיבת ועד חגיגית בראשות ראש   :ר ועד"בחירת יו

חברי הועד הנבחר , איתמר אורבך המועצה מר אבי רואה ובהשתתפות הרב

 2  וחברי הועד היוצא

 ,מר יצחק שטיינברג, ראש המועצה ניהל את הישיבה שבה נבחר פה אחד

איציק הודה 2 הרב בירך את הועד הנבחר ואת ראש המועצה2 ר הועד"ליו

עד הנבחר על האימון שניתן בו ובירך את הועד היוצא על ההשקעה ולו

 2שנים 5במשך 

 !ועד הנבחרולחה למאחלים הצ

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il  /9שלוחה  - 2791922 

 
 :קרובב

 :סדנאות להורים לגיל הרך
התמודדות , עיבוד סוגיות משמעותיות בהורות 

 .עם קונפליקטים יומיומיים ומתן כלים רלוונטיים
פסיכולוגית , מפגשים עם חני שטיין  4סדרה של 

, טבת' ה, ביום רביעיהסדרה תתחיל  .חינוכית
 . שנרשמים מספיק הוריםבתנאי , 61.6.61

ניתן להתחיל . ליחיד₪  611/  לזוג₪  651: עלות

 .להירשם אצלי במשרד
 

 : ס בנימין מגיש"מתנ

" העצמת נשים"תכנית ... בקרוב
 מתחילים עם מופע של... ס בנימין"של מתנ

 גלי עטרי 
, ט טבת"י, במודיעין ביום שלישי

. (61אפשר בנות מגיל ) 05₪*במחיר , 1.....
 ! ו להירשם אצליכימשניינות יהמעו

 

 :ס בנימין"ממחלקת הספורט של מתנ
 

 41ישנם מדי צעדים מסובסדים לתושבי בנימין במחיר 
מדובר במדי צעדים  .(₪ 641במקום ! )בלבד₪ 

המודדים  ,(omron)" אומרון"של חברת , איכותיים
ניתן   .זכרונות שבוע אחורה ועוד, קלוריות , מרחק

 .במשרד( בריינה)י להזמין אצללהמשיך 
 

ישנה הצעה להקים : תיאטרון קהילתי לנשים

תיאטרון כזה פה בישוב עם השחקנית רחל קשת 
או  61אם יש נערות מגיל "(. מה את אומרת"מההצגה )

   .נא להיות אתי בקשר, נשים שמעוניינות
 

 :החוג התעמלות קרקע
הבנות הגדולות יתעמלו , 6.6ו  25.62, בימי שלישי

הבנות הצעירות בשיעורי אקרובטיקה מיוחדים ביחד עם 
הבנות קבלו  .65:11במקום בשעה  60:11בשעה 

 .פתקים בשיעור האחרון

 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"ביה
 מזמינה את הצבור

 למופע של לני סולומון 
 "שלוק רוק"ולהקת 

 21.62, ז בטבת"ט, ויחי' ש פר"במוצ
 באולם יפה           21:11בשעה 

 
 :ברכישה מראש  :מחירי כרטיסים

 (המיידית)למשפחה ₪  251/ ליחיד₪  51
 ברכישה מראש כ"לחברי ביה 61%הנחה של 

 
 למשפחה₪  111/ ליחיד₪  11: בדלת

 
 152-1101142: אריאל בלכר: כרטיסים דרךרכישת 

arielblacher@yahoo.com  
 
 152-1111221: או דרך סטוארט כץ

stuart@taltours.com 
 

 
 

 

 :שיעור נשים בשבת

 ויגש:  פרשת השבוע 
 אמיר שרעבי: מרצה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה     62:11:  בשעה
 

  י הנשים לפני השיעור"קריאת תהילים תיערך ע
 

http://www.rammod.net/
mailto:arielblacher@yahoo.com
mailto:stuart@taltours.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ומועדון גיל הזהב ותיקים בקהילה
 

תצא מהטרמפיאדה " ותיקים בקהילה"לאירוע  ותההסע
 5נא להגיע . 60:11בשעה , 24.62, א טבת"י, ביום שני

 !דקות לפני הזמן כדי שנוכל לצאת בזמן
אצל נאוה  אובתיבות דואר שלכם  יהיו הכרטיסים
 –למי שאין הוראת קבע  .בקופה במקום או במזכירות

נא להשתדל לשלם במזכירות כדי שלא נצטרך להתעסק 
 .עם כסף באותו ערב

תתקיים , 25.62, הקרוב' ביום ג: מועדון גיל הזהב

 .61:11י אורית שרוני על סכרת בשעה הרצאה מפ

  :חנה שוסטר: מרכזת הקליטה
   6 שלוחה 50-794.671

  chanaschuster@gmail.com 4054088-050 

חשמונאים מתכבד  ":חוויה עברית"שירה בצבור עם 
 שירים ,בשירה ציבור"חוויה עברית"לארח את להקת 

" חוויה"ה.  םהישראלים ולועזים וכל מה שביני
, שבט' אור לט, פרשת בא, תתקיים במוצאי שבת

 .כ הרימון"בביה 21:11בשעה 61.6.61

A Night of Song with “Chavaya Ivrit” 

Chashmonaim is pleased to present the 
“Chavaya Ivrit” group in a night of song. Two 
singers will lead singing in Hebrew, English 
and everything in between.  The evening will 
take place on Motzaei Shabbat Pashat Bo, Or 
of 9

th
 of Shevat, January 19, 2013 at 8 PM at 

the Rimon synagogue. 

  קבוצות לנוער דוברי אנגלית

 בשעה 39213 קבוצות לנוער דוברי אנגלית מתחילים ב

  2יהיו חמישה מפגשים 2 32:22
 

:eensTpeaking STHRIVE B for English  
 

THRIVE B, a series of workshops with Liza 
Kramer for English speaking teens, grades 9-
12, will run on Monday evenings starting 
December 24th at 8:00 PM in the computer 
room of Yeshivat Ner Tamid (2

nd
 floor).  It will 

run for 5 weeks. THRIVE B is open both to 
those who have completed THRIVE A as well 
as to those who have not.  The series will build 
and expand on material covered in THRIVE A. 
 THRIVE B will empower teens and guide them 
in discovering their own voice, who they are, 
what they are passionate about and how they 
can make a difference and "thrive." Cost for 
series: 125 shekels.  

 
And of course, don't forget about the twizzlers, 
zours, and Mike and Ikes that are served to 
participants. 

 

 

 

 

 

 : פינת הברכות

 

 מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב
 

לרב איתמר וניצה אורבך לרגל אירוסי בתם רחלי לאורי *: אירוסין

 קירשנבאום
 פיי טורצקי לרגל אירוסי בתם אביטל לבנימין קליקשטיין 'ליונתן ודר*
 לאלן ואבי ריפמן לרגל אירוסי בנם נעם לסוזי גבאי*

  
 בת מצוה של בתם דבורההלורד ודוד קליין לרגל *: בת מצוה

 
נכד למינדי וסטיב , ליוסף ועדי פרנקל לרגל הולדת הבן *: לידות

 פרנקל           
 

 אריאלה אוגנבראון  !התגייסה

 
: ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל

vaad_bryna@012.net.il 

 

   :השתלמויות הסברה לדוברי שפות זרות ולדוברי יישובים
 

שנושא ההסברה , דוברי שפות זרות מכל היישובים
מוזמנים , ההתיישבותית חשוב להםהישראלית ו
מחלקת של " הסברה בלחיצת כפתור"להשתלמות 

ההשתלמות תתקיים ביום שלישי . תקשורת והסברה
ביישוב באולם גלנווד  25.62.62, ב בטבת"י, הקרוב

 . חשמונאים

סקירת פעילות  – 18:95; התכנסות והרשמה 18:22: בתכנית

ל של "חו-דוברת, דיהעוב-עם מירי מעוז -ל בבנימין "הסברת חו

מייסד , רמי גימפל'עם ג -!" ?די להסברה" – 12:22; המועצה

 – thelandofisrael.com ;32:22ערוץ הטלויזיה האינטרנטי  

2 יועץ מדיה והסברה, עם ניל לזרוס –עשה ולא תעשה מול העולם 

הרשמה באתר בנימין פרטים ו2 יש להירשם מראש

 www.binyamin.org.il  או , "ארץ בנימין"או בדף הפייסבוק

 (. מירי) 250-5126095 'בטל

 

 

 ...נשים, נשים, נשים
 

ח אדר "אם אתן מעוניינות להשתתף בתכנון ערב נשים בר
 .נא להיות אתנו בקשר

 

 רכזת קליטה, חנה שוסטר/  רכזת קהילה  , בריינה הרטמן

 :לימוד הורים וילדים
 

במוצאי שבת פרשת ויגש מתחיל שלב ראשון של החידון 

 !  על ספר בראשית

 .91:02עד  93:02 - כ הרימון מ"בואו לביה

 

mailto:chanaschuster@gmail.com
mailto:vaad_bryna@012.net.il
http://thelandofisrael.com/
http://www.binyamin.org.il/

