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 !ובקרוב אצלנ
 

צא חודש שבט שיפעילויות של  ומפורט שימו לב לפרסום מרוכז
 !לתיבות

 :טלכבוד חודש שב" טעימות"הצבור מוזמן לסדרת  
 :שניהמפגש ה

 " כושרות"הרצאה של ארגון : 1.31, ב שבט"י, ביום שני הקרוב
 : בנושא 2.:02במועדון נוער בשעה 

 !"לא רק חג לאילנות –ו בשבט "ט"
 לנוער₪  12/  למבוגר₪  11

 

 :ועדת תרבות מזמינה את הצבור ל

 : עם אודי מילוא ו בשבט מוסיקלי"סדר ט

  רימוןכ ה"ביהאולם ב ,1.31, יתרו' ש פר"במוצ

 לזוג₪  1./ לאדם₪  02              3   2.:02בשעה 
 !כולל כיבוד קל 

 
  :לנוער ומבוגרים

 :'להורים ובנים מכיתה ט
 :0031312, א שבט"כ, יום רביעי

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

 

 :לנוער ומבוגרים
  : 0030312',ב אדר א"כ, קהלוי' ש פר"במוצ 

רכישת כרטיסים  !!!!!!!!!!!!!מופע אנדרדוס

 !תתחיל בקרוב
 

 !ס בנימין"בחסות מתנ ל"האירועים הנ כל

 
 

 
 :ההצגה 230312', אדר א' ד, ביום שלישי :לנשים

 "חלומה של כל אישה"
 .(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
 

על הזמנת  תושבי חשמונאים לא אמורים לשלם עמלה ! הערה

 !כרטיסים

 :משלחן המזכירות

 
 ה"תשע -ולגנים ' הרשמה לכיתות א

 
ותמשך עד יום  031312ההרשמה התחילה ביום חמישי 

 02123בינואר  00חמישי 
ות בגנים ובפעוטונים ונתלו הודעות בלוחות חולקו הודע

אנא קראו את פרטי הרישום בהודעה ובצעו את 3 המודעות
 3ההרשמה לפי ההוראות דרך האינטרנט

רשם יבמידה והרישום באינטרנט לא מתאפשר יש לה
 3ד אך ורק בתאום מראש"ס הממ"במזכירות בי

 212-221220.3 -לתאום נא להתקשר 
 שרה ברנר
 רשמת גנים

 
 
 

  

 
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

 !שעת סיפור בספרייה   :מהספרייה

 עם יפעת סגל

 11:11בשעה , 1.31, ב שבט"ביום שני י

 1-.לבני 

 

 "מעשה בענן שלא רצה להיות קטן"

 לילד₪  1: הכניסה בתשלום

התאים  בבקשה לא להביא ילדים שאינם בגיל
 ולא להכניס אוכל וממתקים לספרייה

 רינת ,  להתראות

 

  

  :שלחבפרשת  שיעור נשים בשבת
  רב איתן הנה :מרצה
    1.:22:  בשעה

 ש גלנווד"ת מודיעים עכ רמ"בביה
 

 10:21לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

 
. 
  
 

http://www.rammod.net/
mailto:vaad_bryna@012.net.il


 

 
 !שבת שלום

 טיול לאשקלון    : ממועדון מפגשים

ב שבט "י ,ביום שני ,ה"אי ,יוליוצא לט בית מפגשים

 ניסים תפילין :ךהמדרי          1/0212/.1

 !הטיול בתפוסה מלאה

 הנוער מועדוןמרחבת  2.:0בשעה  ,ה"אי ,יציאה

ובגדים  ,נעלים נוחות ,שתי ארוחותויש להביא מים 
 3וירומתאימים למזג הא

 ציונה שרוני!  להתראות

 
 

 
 

 

 
 

 

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

 
  :1131, שבט' י, ש"במוצ

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

 
 :2.:02בספרייה בשעה  ,0931, ו שבט"כ, רביעי יוםב
 :  "יום המשפחה"לכבוד  

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

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

 המרצה בכיר, מפי עינת קפאח הרצאה 3ישראלי ועולמי
 בוריפתוח לכלל הצ .בליווי קטעי סרטים ,"מעלה"ס "בביה

 לאדם₪  11

 
 :תאריך חדש –למתנדבים סיור בכנסת 

תוכנית   3בשעות הבוקר 1130בתאריך  ,ה"בע, יםייתק הסיור
מי שנרשם לסיור הקודם ורוצה מכל  3מפורטת תבוא בהמשך

  3בהקדםללאה מדעי בבקשה להודיע  ,סיבה שהיא לבטל

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

 

  ..212-22122:  נייד - חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

 chanaschuster@gmail.com:  מייל

 סדנאות נוער עולים יתקיימו בימי שני ויתחילו 

   3מפגשים .-ל1.31312   -ב

THRIVE Workshops for English Speaking Teens 
Another cycle of the original 8 THRIVE 
workshops for English speaking teens grades 9-
12 with Liza Kramer will begin on Monday, 
January 13, 8:00 – 9:15 PM and will go through 
Monday, March 3rd.  It will take place in Yeshivat 
Ner Tamid, 2

nd
 floor-computer room. 

 

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 -re them in discovering or
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.”
Teens are   (you must commit to the series).

if welcome to try the first workshop at no cost 
they choose not to continue.  REFRESHMENTS 
including Mike and Ikes and Twizzlers will be 

  .served 
 

 שיעור באנגלית בנושא של תרומות ומעשרות
 3בספרייה 02:11בשעה ' ו אדר א-'השיעור יתקיים באור ל

ma’asrot’A Practical Guide to Trumot U 
A Shiur in English will take place on Wednesday, 

at 8:15 PM in the yishuv library. As  
th

February 5
the concepts of  Olim, we were not raised with

taking truma and maaser from fresh fruit and 
vegetables. We are often confused as to the 

What is teruma? When and how is it   following:
taken? What is ma’aser? When and how is it 
taken? Uriel Nachum from Midreshet HaTorah 
Ve’Ha’aretz will present background and a step 
by step guide to taking Trumot U’ma’asrot.  The 
Shiur is free of charge and will include 
refreshments. 

 
 
 

 פינת הברכות
  מזל טוב*מזל טוב*ובמזל ט*מזל טוב

 

בת לניצנה , ללני ובברלי גרינבלום לרגל הולדת הנכדה*: לידות

 ובצלאל פרידמן
בת לישראל , לרובין ושלמה ויינשטיין לרגל הולדת הנכדה*

 וברכתיה
 

להרבי ואסתר גאמס לרגל אירוסי בתם רני לרז * :אירוסין

 גרינברג מקבוץ בארות יצחק

 

 לרגל בר המצווה של בנם רפימישל ' ובת' לקנת  :מצוה רב

 

 לרויטל פולק ופנחס יששכר שהתחתנו בשבוע שעבר: נישואין

 
: ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל

vaad_bryna@012.net.il 
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