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 :מןבריינה הרט    :מרכזת הקהילה
 vaad_bryna@012.net.il/  6שלוחה  - 7941679 

 :(פרטים בהמשך) תאריכים לרשום
 להורים ומתבגרים 

 :41.1.4, שבט' ג, ש פרשת בא"מוצ, בשבוע הבא

של תיאטרון  "בצנועה מתמדת" ההצגה*

 02:02בשעה  רימוןאולם הב לאמהות ובנות "שחרית"
לבת נוספת מאותה ₪  3./ לאמא ובת₪  03/ לאחת₪  02

 1המשפחה
 

 :001.1.4, א שבט"כ, יום רביעי

 ובניםלהורים  "קשר חופשי" הקרנת הסרט**
 לאחר הסרט סדנאות נפרדות להורים ולבנים

 
ב אדר "כ, ויקהל' ש פר"במוצ  :לנוער ומבוגרים

 !!!!!!!!!!!!!מופע אנדרדוס : 00101.4',א
  

 :לכבוד חודש שבט" טעימות"וזמן לסדרת הצבור מ
 :המפגש הראשון

  3.:02 בשעה   .11, שבט' ה, ביום שני בערב  
 במועדון נוער

 סדנא בת שעתיים בנושא 

  "ארומתרפיה לחורף"
 ₪ 2.: דמי השתתפות              עם שולי סררו

 

 !ס בנימין"בחסות מתנ ל"האירועים הנ כל

   
 

 :ההצגה 4101.4', אדר א' ד, ביום שלישי :לנשים

 ."נשים-שח"של תיאטרון " חלומה של כל אישה"
 .פרטים בתיבות דואר. הזמנת כרטיסים דרך התיאטרון 

 
 :חודש שבט, הערות בקשר לחודש הקרוב

 
אנחנו פותחים בחודש עמוס פעילויות לכל הגילאים בחסות 

 1פרסומים מפורטים יצאו בהמשך1 ס בנימין"מתנ
 
של מדור  "מעגלים"תכנית סום על יוצא לתיבות פר*

ס בנימין עם תכנית לותיקים בקהילה "הקהילה של מתנ
 1 אבל הסדנאות פתוחות למי שמעוניין+( 33בני )
תכנית חלופית 1 לא תתקיים" השכונה"הקרנת הסרט : שימו לב 

 1"ותיקים בקהילה"מוזכרת בצד השני של הדף תחת 

 :משלחן המזכירות

 

 חיסוני כלבת יבוצעו בחשמונאים
 ר אפרים קרן"ד, י וטרינר המועצה"ע

 (02.0דצמבר  02)כו טבת , 'ביום א      
  3.:1.בשעה  ,במזכירות הישוב         

כל התיעוד הנדרש יקבל את שנרשם מראש במזכירות ומביא  מי
 1עדיפות בתור

1 לא ניתן לבצע החיסון בלי לשלם את האגרה
יש להביא את הקבלה  של התשלום למועצה 

  (1 20-2211.11: גביה 'מח)בכרטיס אשראי 
  
 

  

 
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

 :מועדון גיל הזהב
 

מפגש שלישי עם :  0.1.0, ח טבת"כ, ביום שלישי הבא
מה אני מעביר לדור , ערכים , ירושה: "יהודית בן מנחם

כולם מוזמנים ליטול חלק בסדנא ולקבל כלים "1 הבא
הסדנא 1 דשת בהתמודדות היומיומיתלראיה מחו

 2:021.תתחיל בשעה 

 תודה למחלקת הרווחה של מטה בנימין 
 !ותעל סבסוד הסדנא

  :ואראפרשת  שיעור נשים בשבת
 שלמה תמאםרב   :מרצה
    .22:0:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 0:43.לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

 
. 
  
 

  :מיגון רכבים   :מתוך תקצירית המועצה 
 

השבוע התבשרנו כי לאחר חודשים רבים 
שבהם לא התאפשר מיגון רכבים ביהודה 

שוחרר , ובעקבות מאמצים רבים, ושומרון
1 התקציב למיגון וניתן כעת למגן רכבים

ויש להתאזר , התורים ככל הנראה יהיו ארוכים
, א גלאס1המיגון יתבצע בא1 בסבלנות
תורים 1  ראשון לציון ובאר שבע, בירושלים

למיגון בכל המיקומים האלה יש לקבוע 
 : גלאס בירושלים1 א1טלפונית בא

 21שלוחה  20-1422222
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 !שבת שלום

 טיול לאשקלון    : ממועדון מפגשים

ב שבט "י ,ביום שני ,ה"יא ,יוצא לטיול בית מפגשים     

 ניסים תפילין :ךהמדרי          02.4/./0.

 כולל  ,₪  02וה ולנל/ ₪  12 מועדון לחבר עלות

      .כניסות לאתרים

  1 ימסרו לנרשמים  בהמשך  פרטים נוספים     

  1ל הקודם זוכהכ  -מעט מקומות  נותרו 

   1 הבטחת מקום עם התשלום 

    שרוני או ציונה  רישום ותשלום אצל

  במזכירות אצל נאוה 

 
 

 
 

 

 
 

 

 :בקרוב –לותיקים בקהילה בישוב 
 ס בנימין"של מתנ" מעגלים"במסגרת תכנית 

 
 :לאה וישנגרד' עם הגב סדנא ראשונה

בשעה , 021.0, ז טבת"כ, הקרוב יום שניב
 :בספרייה   2:02.

? באים מבחירה או מהכרח :שינוים  בחיי האדם המבוגר*

הדבר הקבוע ביותר בחייו של האדם המבוגר הם השינויים 
בתחום החברתי , בתחום הכלכלי, הפוקדים אותו בתחום הפנאי

להתמודד עם  על האדם לדעת חובה1  והמשפחתי וכמובן הזוגי
 ₪  02:  מחיר השתתפות  ?אך איך עושים זאת,השינוי 

 

 1רצוי להירשם לסדנאות
  :.1.., שבט' י, ש"במוצ

     02:22בשעה , "אני פנסיונר",  ההצגה של זאב הולין
 1פרטים בהמשך

 
שימו לב :  "יום המשפחה"לכבוד , .021, ו שבט"כ, רביעי יוםב

 :('שתוכנן ליום ב" השכונה"קום הסרט במ) לשינוי בתכנית
 

זה קורה במשפחות הכי " –" המשפחה בקולנוע"
דרך קולנוע , הצצה אל יחסים בתוך המשפחה :"טובות

מרצה בכיר , מפי עינת קפאח הרצאה 1ישראלי ועולמי
 בוריפתוח לכלל הצ .בליווי קטעי סרטים ,"מעלה"ס "בביה

 לאדם₪  3.

  232-4234200:  נייד - חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

 chanaschuster@gmail.com:  מייל
 

 סדנאות נוער עולים

 01.1.4. - ויתחילו ב( במקום ימי רביעי)יתקיימו בימי שני 

   1מפגשים 0-ל

E Workshops for English Speaking TeensTHRIV 
Another cycle of the original 8 THRIVE 
workshops for English speaking teens grades 9-
12 with Liza Kramer will begin on Monday 
(instead of Wednesday, as previously 
advertised), January 13, 8:00 – 9:15 PM and will 
go through Monday, March 3rd.  The location will 
be announced.  

 

We are starting our 4th year of THRIVE!  

THRIVE workshops were designed specifically 
for teenagers from English speaking families who 
live in Israel. THRIVE empowers them and guides 

discovering their own -ering or rethem in discov
voice, who they are, what they are passionate 
about and how they can make a difference and 

The cost is 200 shekels for 8 meetings   “thrive.”
  (you must commit to the series).

REFRESHMENTS including Mike and Ikes and 
Please reserve a place   ers will be served.Twizzl

me. by contacting by January 6 

 

 נדחה" צעירים"ערב טריוויה ל
 

להתקיים  שהיה אמור( 02-03גילאי " )צעירים"ערב טריוויה ל
 1נדחה, 001.01.0ש "במוצ

 

Trivia Night Postponed 

The Trivia Night for "young" people (ages 20-35) that 
was supposed to take place this Sat. night, Dec. 28th 
is being postponed.   

 
 

 הברכותפינת 
  מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב

 

בן לצבי ובורלי , לחיים וברכה ברמן לרגל הולדת הנכד*: לידות

 ברמן
בן לדקלה ויהודה , למשפחות טייכר וקורעין לרגל הולדת הנכד*

 טייכר
 ודי סיימון'נכד לג, ליקיר ודינה לוינשטיין לרגל הולדת הבן*
בן למנחם וריקי , נכדמן לרגל הולדת ה'לשמעון וזהבה תורג*

 מן'תורג
 

 :אירוסין
 ליוסי ומיכל ויזל לאירוסי הבת ליאת עם זיו רפפורט מבית חורון *
 

 לשלום ופרומה קאהן לרגל נישואי בנם איל לזואי*: נישואין

 לדוד ומישל קפלנסקי לרגל נישואי בנם איתן לפנינה*
 אביחי ברזילילרב איתמר וניצה אורבך לרגל נישואי בתם חנה ל*

 
 ייקובס לבר המצווה של הבן הלל'ודבי ג לדוד *  :בר מצוה

 
 

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