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פעילויות שימו לב לפרסום מרוכז של  :תאריכים לרשום

 !חודש שבט שיוצא לתיבות

 להורים ומתבגרים 
 :41.1.4, שבט' ג, פרשת בא ש"מוצהשבוע ב 

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

 

 : עם אודי מילוא ו בשבט מוסיקלי"סדר ט
בשעה  רימוןכ ה"ביהאולם ב ,.1.., יתרו' ש פר"במוצ

 !כולל כיבוד קל      לאדם₪  02           1   02:02
 

ב אדר "כ, ויקהל' פרש "במוצ  :לנוער ומבוגרים

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

 :לכבוד חודש שבט" טעימות"הצבור מוזמן לסדרת 
 :המפגש הראשון

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

 סדנא בת שעתיים בנושא 

  "ארומתרפיה לחורף"
 לנוער₪  2./ בוגרלמ ₪ 3.: דמי השתתפות         עם שולי סררו

 
 " כושרות"הרצאה של ארגון : .01., ב שבט"י, ביום שני

 : בנושא 02:02במועדון נוער בשעה 

 !"לא רק חג לאילנות –ו בשבט "ט"
 לנוער₪  2./  למבוגר₪  3.

 

 !ס בנימין"בחסות מתנ ל"האירועים הנ כל

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

 "החלומה של כל איש"
 .(גלנווד)כ רמת מודיעים "באולם יפה של ביה 

מחיר  .פרטים בתיבות דואר. הזמנת כרטיסים דרך התיאטרון 
 .₪  04המחיר עולה ל  2..1מ.  ₪ 04: 2..1: כרטיסים עד תאריך

 1706.64-461: הזמנת כרטיסים בכרטיסי אשראי
 
 

 :משלחן המזכירות

 
 ה"תשע -ולגנים ' הרשמה לכיתות א

 
ותמשך עד יום  01.1.4ההרשמה התחילה ביום חמישי 

 02.41בינואר  00חמישי 
לקו הודעות בגנים ובפעוטונים ונתלו הודעות בלוחות חו

אנא קראו את פרטי הרישום בהודעה ובצעו את 1 המודעות
 1ההרשמה לפי ההוראות דרך האינטרנט

רשם יבמידה והרישום באינטרנט לא מתאפשר יש לה
 1ד אך ורק בתאום מראש"ס הממ"במזכירות בי

 234-44.440.1 -לתאום נא להתקשר 
 שרה ברנר

 גנים רשמת
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

דף  תודה לדני ניסים על הדפסת * :מועדון גיל הזהב

יישר 1  הדף ערוך וכתוב בצורה יפה  לגיל הזהב  פעיליות
הנשים מאד נהנו  תודה לסוזי כהן על שיעור יוגה **  !! כח

יתה כבנות תודה רבה ל *** !!ומוסרות את תודתן

על הכנת והגשת  ,למורה אורליו, החוגגות יום הולדת 'ב
 !ארוחת בוקר לחברות מועדון

ן מנחם יהודית ב עם הגברת  אבשבוע הבא המשך סדנ
הסדנא פתוחה לכל  21021.בשעה   ,"ירושה ערכית"בנושא 

                                          1הותיקים

 לאה מדעי 

 

 

 
 

  :אבפרשת  שיעור נשים בשבת
  אליהו שץר "רב ד  :מרצה
    .22:0:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

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

 

 
. 
  
 

 :בישוב התרמת דם
 

 , .11, שבט' ה, הקרוב ביום שני
 02:.22-0:..בין השעות 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"של ביהבאולם יפה 
 

 !נא להצטייד בתעודות זהות
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 !וחודש טוב שבת שלום

 טיול לאשקלון    : ממועדון מפגשים

ב שבט "י ,יום שניב ,ה"אי ,יוצא לטיול בית מפגשים     

 ניסים תפילין :ךהמדרי          02.4/./0.

 כולל  ,₪  2.וה ולנל/ ₪  02 מועדון לחבר עלות

      .כניסות לאתרים

  1 ימסרו לנרשמים  בהמשך  פרטים נוספים     

  1ל הקודם זוכהכ  -מעט מקומות  נותרו 

   1 הבטחת מקום עם התשלום 

    או ציונה שרוני  רישום ותשלום אצל

  במזכירות אצל נאוה 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

 
  :.1.., שבט' י, ש"במוצ

      02:22בשעה , "אני פנסיונר",  ההצגה של זאב הולין
 לאדם₪  102  02:22כ הספרדי בשעה "באולם ביה

 
 :02:02בספרייה בשעה  ,.091, ו שבט"כ, רביעי יוםב
 :  "יום המשפחה"לכבוד  

שתוכנן ליום " השכונה"במקום הסרט ) שימו לב לשינוי בתכנית
 :('ב

רה במשפחות הכי זה קו" –" 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.

 
 :תאריך חדש –סיור בכנסת 

תוכנית   1בשעות הבוקר 10..בתאריך  ,ה"בע, יםיהסיור יתק
מי שנרשם לסיור הקודם ורוצה מכל  1א בהמשךמפורטת תבו

  1בהקדםללאה מדעי בבקשה להודיע  ,סיבה שהיא לבטל

  בריינה או  לאה אצל( נא לספק מספר תעודת זהות גם)רישום 

 

  ..232-42342:  נייד - חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

 chanaschuster@gmail.com:  מייל
 

 סדנאות נוער עולים

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

   1מפגשים .-ל

shops for English Speaking TeensTHRIVE Work 
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 -or rethem in discovering 
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   ll be served.Twizzlers wi

me. by contacting by January 6 

 

 נדחה" צעירים"ערב טריוויה ל
 

להתקיים  שהיה אמור( 02-03גילאי " )צעירים"ערב טריוויה ל
 1נדחה, 0.1.01.0ש "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.   

 
 

 פינת הברכות
  מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב

 

בן לאיתן , סתר ויוסף אייזיקוביץ לרגל הולדת הנכדלא *: לידות

 ומשי
 בן ליעל ובנימין טבדי, לבהירה איל לרגל הולדת הנכד*
ל -בן ליסכה ונתנא, זרובבל וכוכבה שרעבי לרגל הולדת הנכדל*

 שורתי
גל הולדת אמת וליורם ואריאלה סבאן לר-לשלמה ואביגיל כותב*

 !לאלי ושרה טאניס ונין  בן למרדכי ואביטל, הנכד
 

לאהרון ואסתי טי לרגל אירוסי בתם יעל למור * :אירוסין

 וייסטוך
 לאריה ונעמי שטסמן לרגל אירוסי הבת הדס*

 

 יי ואלה היימן לרגל בת המצוה של בתם אלישבע 'לג* :מצוה תב

 למיכאל וגילה קלינגר לרגל בת המצוה של בתם חן*
 ה של בתם אביטללשמואל ושלומית פורמנסקי לרגל בת המצו*
 לנעמי וצבי גרוסמן לרגל בת המצוה של בתם עליזה*
 
 

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