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 !השבוע
 

 :ועדת תרבות מזמינה את הצבור ל

 ו בשבט מוסיקלי"סדר ט
 אודי מילואעם 

 

, מרצה /מדריך טיולים/אקורדיוניסט
 ,מנחה ערבי זמרמלווה ו

 ומדריך סיורים בנאות קדומים 
 

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

  02:02בשעה 
 לזוג₪  03/ לאדם₪  02         

 !כולל כיבוד קל
 

 
 

 
  :לנוער ומבוגרים

 :'להורים ובנים מכיתה ט
 :0081812, א שבט"כ, יום רביעי

 "קשר חופשי" הקרנת הסרט
 םורים ולבנילאחר הסרט סדנאות נפרדות לה

 :לנוער ומבוגרים
  : 0080812',ב אדר א"כ, ויקהל' ש פר"במוצ 

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

 !תתחיל בקרוב
 

 !ס בנימין"בחסות מתנ ל"אירועים הנה כל

 
 

 

 :משלחן המזכירות

 
 ה"תשע -ולגנים ' הרשמה לכיתות א

 
ותמשך עד יום  081812ההרשמה התחילה ביום חמישי 

 02128בינואר  00חמישי 
הודעות בגנים ובפעוטונים ונתלו הודעות בלוחות חולקו 

אנא קראו את פרטי הרישום בהודעה ובצעו את 8 המודעות
 8ההרשמה לפי ההוראות דרך האינטרנט

רשם יבמידה והרישום באינטרנט לא מתאפשר יש לה
 8ד אך ורק בתאום מראש"ס הממ"במזכירות בי

 232-221220.8 -לתאום נא להתקשר 
 שרה ברנר

 םרשמת גני
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

  :יתרו פרשת שיעור נשים בשבת
 אמיר שרעבי  :מרצה
    22:01:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 10:23לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

 
. 
  
 

 :ההצגה 280812', אדר א' ד, ביום שלישי :לנשים

 "חלומה של כל אישה"
 (גלנווד)כ רמת מודיעים "באולם יפה של ביה

דרך כרטיס אשראי  רך התיאטרוןהזמנת כרטיסים ד
 !(₪  5להצגה בחשמונאים לא תחויבו בעמלה של )

 0756562-260:  להזמנות 
 

 ₪ 02: (0582), ז שבט"כ מחיר כרטיסים עד תאריך
 ₪ 52המחיר עולה ל  0.82מ

 
  !!האחרון אל תחכו לרגע! תרכשו כרטיסים עכשיו

 
 

 
 ! שעת סיפור פעם  בשבועיים :מהספרייה

 0-0לגילאי  13:02בשעה :  משבוע הבא
 8עברית ובאנגליתב

הילדים ישמעו סיפור בעברית ובאנגלית ויכינו 
המספרות הן מתנדבות והכניסה 8 יצירה קטנה

 !להתראות  !בחינם
 נאוה גלבנד והספרניות
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 !שבת שלום

תודה לצוותי גן הרימון *  :מועדון גיל הזהב

ו "ירה על מסיבת טוגן מירב ולאסתר שושי וש( לאה)
ביחד עם 8 בשבט יפהפה שהכינו לחברי המועדון

תודה ! שרו ורקדו, הילדים הכינו עציצים לכבוד החג
רבה לרחל אשוואל שיוזמת פעילויות מקסימות כאלו 

 !ועוד

שוב תודה לדבי נידרברג ושרינה שטיין שמארגנות **
 ! הסעות למועדון

ימי הולדת  נחגוג, 0181, שבט' כ, ביום שלישי הבא***
                               8 של חברי המועדון

 לאה מדעי                            !כולם מוזמנים

 
 

 
 

 

 
 

 

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

 

בספרייה בשעה  ,0981, ו שבט"כ, רביעי יוםב
02:02: 

 :  "יום המשפחה"לכבוד  
זה קורה במשפחות " –" המשפחה בקולנוע"

, הצצה אל יחסים בתוך המשפחה :"הכי טובות
מפי עינת  הרצאה 8דרך קולנוע ישראלי ועולמי

בליווי  ,"מעלה"ס "בביה המרצה בכיר, קפאח
 בוריפתוח לכלל הצ .קטעי סרטים

 לאדם₪  13

 !!אל תחמיצו
 

, הסיור יתקיים  :תאריך חדש –למתנדבים סיור בכנסת 
תוכנית מפורטת  8 בשעות הבוקר 1180בתאריך , ה"בע

מי שנרשם לסיור הקודם ורוצה מכל  8תבוא בהמשך
בבקשה להודיע ללאה מדעי , סיבה שהיא לבטל

 8 בהקדם

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

 

  ..232-22322:  נייד - חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

 chanaschuster@gmail.com:  מייל

-יתקיימו בימי שני ויתחילו השבוע ב סדנאות לנוער עולים

0281812   

THRIVE Workshops for English Speaking Teens 
THRIVE starts on Monday of this week!!! Another 

cycle of the original 8 THRIVE workshops for 
English speaking teens grades 9-12 with Liza 
Kramer will begin on Monday, January 20, 8:00 – 
9:15 PM and will go through Monday, March  
10th.  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 
families who for teenagers from English speaking 

live in Israel. THRIVE empowers them and guides 
discovering their own -them in discovering or re

voice, who they are, what they are passionate 
about and how they can make a difference and 

After the first workshop the cost is 200   “thrive.”
els for 8 meetings (you must commit to the shek

Teens are welcome to try the first   series).
workshop at no cost if they choose not to 
continue.  REFRESHMENTS including Mike and 

  Ikes and Twizzlers will be served. 
 

 שיעור באנגלית בנושא של תרומות ומעשרות
 8בספרייה 02:13בשעה ' ו אדר א-'יתקיים באור להשיעור 

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

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

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

fresh fruit and  taking truma and maaser from
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*מזל טוב*מזל טוב

 

בן למרדכי , לדניאל ואסתר בכר לרגל הולדת הנכד*: לידות

 ורחל
 בן לאליענה ואיען קינג, למנוח ושרון גרוסקין לרגל הולדת הנכד*
 

 : לשרה וצבי ברנר לרגל הבר מצוות של הנכדים*  :מצוה רב

 דוד יחיאל ברנר הבן של אבינח ומרב ברנר
 נעם הירש הבן של גיתית ואסף הירש

 
: רכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למיילניתן לשלוח ב

vaad_bryna@012.net.il 
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