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 : 21.03-1.0  :השבועכונן  :משלחן המזכירות

 113-0130251: בני יצחק

 

 "חוויה עברית"שירה בצבור עם 

ירה בש" חוויה עברית"את להקת  אנחנו מארחים

 .שירים ישראלים ולועזים וכל מה שביניהם ,בציבור

אור , פרשת בא, תתקיים במוצאי שבת" חוויה"ה
  .כ הרימון"בביה 31:11בשעה  05.0.02, שבט' לט

 ₪ 31:  מחיר

 רכזת קליטה –חנה שוסטר !!        כולם מוזמנים

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il  /6שלוחה  - 7941679 

 
 :קרובב

 :סדנאות להורים לגיל הרך
התמודדות עם , עיבוד סוגיות משמעותיות בהורות 

 .קונפליקטים יומיומיים ומתן כלים רלוונטיים
פסיכולוגית , מפגשים עם חני שטיין  2סדרה של 

, טבת' ה, ביום רביעיהסדרה תתחיל  .חינוכית
 . בתנאי שנרשמים מספיק הורים, 00.0.02

ניתן להתחיל . ליחיד₪  011/  לזוג₪  011: עלות

 .להירשם אצלי במשרד

' ה, ביום רביעי" טוני קרטוני"  :הצגת ילדים

 .פרטים בהמשך. במועדון נוער 00:01בשעה , 00.0, שבט
 

********************************************* 
 גלי עטריכרטיסים למופע של למי שהזמינה 

בשעה , 0.0.02, טבת ט"י, במודיעין ביום שלישי)
יהיו אצלי בכניסה להיכל  הכרטיסים :(31:21

 .התרבות בערב האירוע
***************************************************** 

 !חשמונאים" העצמה נשית"תכנית 
 

ס בנימין נקיים כמה "במסגרת התכנית של מתנ
 –ינואר ), אדר-תכניות לנשים במהלך חודשי שבט

 :בישוב פה( פברואר

, 1.0, ה טבת"כ, ביום שני בערב: סיפור מהחיים

 :בספריית הישוב 31:11בשעה 
ציירת ומשוררת צעירה , סיפור חיים של אורה ניסים
עלות . פרטים בשבוע הבא. שנולדה למשפחה חרידית

 ₪  01: השתתפות

בין , 02.0, שבט' ג, ביום שני בערב: הגנה עצמית

א לנשים של עמותת תתקיים סדנ, 31:11-33:11השעות 
בה נלמד , מרכז לאומנות לחימה לנשים, "אל הלב"

להעצים את עצמנו דרך כמה תרגילים פשוטים של הגנה 
ז תזדרזו להירשם אצלי המקום מוגבל א. עצמית ועוד

 . במשרד
 ₪  31:  מחיר

, 0..3, ז שבט"י, ביום שני בערב  :נשים בקלנוע

 . בספריית הישוב  31:11בשעה 
בימאית ותסריטאית תדבר , "מעלה"בוגרת , עינת קאפח

 . על הנושא עם דוגמאות מסרטים
 ₪ 01: מחיר

 !פרטים בהמשך... ח אדר בגלנווד"בר  :ערב נשים

 

 

 

 התרמת דם

 
בין השעות , 3.0, טבת' כ, תתקיים ביום רביעי

כ רמת "באולם יפה של ביה 11-30:21:.0
 .נא להצטייד בתעודת זהות.  ש גלנווד"מודיעים ע

 

will take place on Wednesday,   Blood Drive:

2/1, between 6:00-9:30 pm in the Jaffe Hall of 

the Rammat Modiim , Glenwood shul. 

 

Please come with a teudat zhut or passport. 

 

 :בשבתשיעור נשים 

 חיוי:  פרשת השבוע 
 הרב שמעון בוחניק: מרצה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה     03:21:  בשעה
 

  י הנשים לפני השיעור"קריאת תהילים תיערך ע
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 :ומועדון גיל הזהב ותיקים בקהילה
 

, 0.0 ,ט טבת"י ,הקרוב' ביום ג: מועדון גיל הזהב

סדנא בנושא שמן אטרים וצמחי מרפא עם מזל ים תקיי
 .01:21בשעה , מהישוב נעלה, רופתיתונט, כהן

המשתתפים מתבקשים להצטייד בצנצנות ריקות לצורך 
 ₪  01: מחיר השתתפות   .הכנת שמנים

 

מי שמעוניין לקבל את (: ניוסלטר)דף מידע 

מוזמן לשלוח  "עמותת ותיקים בקהילה"הניוסלטר של 
: רית המאירימייל לדו

vatikimbakehila@gmail.com 

  :חנה שוסטר: מרכזת הקליטה
   mchanaschuster@gmail.co  6 שלוחה 7941679-80

 050-4054088 

 

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 
9th of Shevat, January 19, 2013 at 8 PM 
at the Rimon synagogue. 

Entrance fee:  25 NIS 

  קבוצות לנוער דוברי אנגלית

  .יתקיימו השבוע בספרייהקבוצות לנוער דוברי אנגלית 
 

 eensTpeaking STHRIVE B for English  

THRIVE B will take place this week 
Monday, December 31st in the yishuv 
library.  Next week it will continue as 
usual at Yeshivat Ner Tamid’s computer 
laboratory on the 2nd floor.  If you have not 
yet paid or specified to be charged by 
hora’at keva, please send money or a note 
with your child on Monday. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 : פינת הברכות

 

מזל *מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב

 מזל טוב*טוב
 

ודי בלנקנשטיין ומשה ונעה לאש לרגל 'לחנן וג*: לידות

 .בת לאסף וענת, הולדת הנכדה
 ליואל ורחל מריליס לרגל הולדת הנכד בן לרינת ודן כבר*
 

: ה עד יום רביעי בכל שבוע למיילניתן לשלוח ברכות לבריינ
vaad_bryna@012.net.il 

 

 

 ...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

 :להורים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים
 

המועצה מעוניינת לתת מקום ומענים למשפחות אשר להם 
ילדים עם צרכים מיוחדים המבקשים לקבל מידע ותמיכה 

 .בחיי היום יום בנושאים המעסיקים אותם
בשנה שעברה הוקם בהצלחה רבה פרויקט דומה במזרח 

 :בו שמעו ההורים הרצאות בנושאים מגוונים, בנימין
 
 התמודדות הורית עם ילדים עם צרכים מיוחדים*
 התמודדות עם האחים והמשפחה המורחבת*
 קבלת המוגבלות של הילד*
של שילוב במסגרות חינוך רגילות לעומת שילוב בכיתות *

 החינוך המיוחד
 מיני –חינוך סביבתי *
 מיצוי זכויות *
 ...ועוד*

במהלך השנה יתקיימו מפגשים של ההורים עם בעלי , כמו כן
על , קבוצות תמיכה למעגל המשפחתי הקרוב, מקצוע בתחום

 .פי מיפוי צרכים שיעלה מההורים
 

משפחות אשר להם ילד בעל צרכים מיוחדים אנא פנו אלינו 
 hevra.org.il-zamid@binyamin: במייל

 

 :מהספרייה
 

, 2.0.02ג "א בטבת התשע"החל מיום חמישי כ: שימו לב
 01:21-31:21:  שעות הפתיחה בימי חמישי

 
בספרייה יש מכונת צילום לשימוש   :שירות לצבור

' אג 21: לוםעלות צי. התושבים בשעות פתיחת הספרייה
 לדף

 :כדי לשמוע את שעות הפתיחה של הספרייה ניתן לחייג ל
5101131 

 

 רינת !! להתראות בספרייה

mailto:chanaschuster@gmail.com
mailto:vaad_bryna@012.net.il
mailto:zamid@binyamin-hevra.org.il

