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 :  "יום המשפחה" לכבוד

 
 , 1.92, ו שבט"כ, ביום רביעי הקרוב

 :12:02בספרייה בשעה 

 "המשפחה בקולנוע" 
הצצה אל יחסים  :"זה קורה במשפחות הכי טובות"

 הרצאה 9דרך קולנוע ישראלי ועולמי, בתוך המשפחה
 ,"מעלה"ס "מרצה בכירה בביה, מפי עינת קפאח

 פתוח לכלל הציבור .בליווי קטעי סרטים
 

 ₪   22: נוער/ לאדם₪  21

 !!אל תחמיצו

 
, 21:21בשעה  0292, ז שבט"כ, ביום חמישי הקרוב

 :במועדון נוער

 "ר מולקולה שומר על הסביבה"ד: המופע
 והורים' לילדים מגן חובה עד כיתה ו

 הורים בחינם, לילד₪  12
 21:02נתחיל את המופע בשעה 9 נא להגיע בזמן

 

ם לארוחת אתכ ןהנוער  מזמי 20:22בשעה 
 פרטים בהמשך השבוע! ערב קלה במועדון

 
 :לנוער ומבוגרים

 :1191922',ב אדר א"כ, ויקהל' ש פר"במוצ

 !!!!!!!!!!!!!מופע אנדרדוס

 !פרסום בתיבות הדואר !!המתחילרכישת כרטיסים  

 /לזוג₪  04/ ליחיד₪  04: מחירים ברכישה מוקדמת
 לנוער₪  53

 לנוער₪  04/ וגלז₪  04/ ליחיד₪  34: בערב המופע
 

הזמנה טלפונית לבעלי   .מספר הכרטיסים מוגבל

רכישת כרטיסים  -ק "הו למי שאין. בלבד הוראות קבע
 ערב  לאסוף את הכרטיסים לפנייש . במזכירות במזומן
 !המופע בכל מקרה

 

 !ס בנימין"בחסות מתנ ל"האירועים הנ כל

 
 

 

 :משלחן המזכירות

 
 :מתקצירית המועצה

 

  :מלגות מפעל הפיס
 

גם השנה מעניק מפעל הפיס מלגות חד שנתיות 
₪  22,222בסך , אקונומי-ולסטודנטים על בסיס מצב סוצי

 2-הסטודנטים שיקבלו את המלגה יתחייבו ל9 לסטודנט
 –ההרשמה למלגות 9 שעות שבועיות של תרומה לקהילה

 091922-עד ה, www.pais.co.il -דרך אתר מפעל הפיס 
פרטים נוספים ניתן לראות !(9 עוד שבוע בלבד, שימו לב)

 9גם באתר בנימין
 

היה הפסקת ת, 1092, ז שבט"כ, ביום שלישי  :סגירת מים 
9 לרגל עבודות שוטפות 22-22:22:.מים בישוב בין השעות 

 9אנו מתנצלים על אי הנוחות שתגרם לכם

 
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

  212-2212200:  נייד - חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

 chanaschuster@gmail.com:  מייל
 

 ל תרומות ומעשרותשיעור באנגלית בנושא ש
 9בספרייה 12:21בשעה ' ו אדר א-'השיעור יתקיים באור ל

 

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 

ing truma and maaser from fresh fruit and tak
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. 

 
 
 

  :משפטים פרשת שיעור נשים בשבת
 פרידמן רב מאיר  :מרצה
    22:02:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 21:21לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב
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 !שבת שלום

  :מועדון גיל הזהב

 לגננות והורים של ילדיויישר כוח תודה 
ד של גני מודיעין על "הממגן הרימון 
כולל , יום הולדת מקסימהמסיבת 
 !שהכינו לחברי המועדון  ,קרארוחת בו

 לאה מדעי                            

 
 

 
 

 

 
 

 

 ר אפרים קרן"ד, י וטרינר המועצה"ע    :חיסוני כלבת
 , ו שבט"כ ,ביום שני,  הישוב במזכירות ,בחשמונאים

 22:.2- 20:22משעה  ,ינואר 12
מי שנרשם מראש במזכירות הישוב ומביא את כל התיעוד 

 9הנדרש יקבל עדיפות בתור

לא ניתן לבצע חיסון ללא הבאת אישור תשלום בכרטיס     מי

  .למועצה אשראי
 22221-21..: הגביה לצורך תשלום' מספר מח

 

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

 

 להיידי ויונתן נתן לרגל הולדת הבן*: לידות

 

 ואילנה כץ לרגל בת המצווה של בתם ניצנהלאלי *  :מצוה תב

 לשמואל וברנדה לאער לרגל בת המצווה של בתם רינה*
 

לחיים ורבקה כהן לרגל נישואי בתם יעל לעידו *: נישואין

 בנימיני
 לעפרה ואלחנן דה רוס לרגל נישואי בנם אלעד לאיילת בורוט*
 ילילברוס וקרן זיוון ולסטיב ודינה טובר לרגל נישואי איתן ונ*
 

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

 

 :ההצגה 291922', אדר א' ד, ביום שלישי :לנשים

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

להצגה )דרך כרטיס אשראי  הזמנת כרטיסים דרך התיאטרון
 !(₪  3בחשמונאים לא תחויבו בעמלה של 

 3080462-406:  להזמנות 
 

, ז שבט"כ, יום שלישי הקרובעד מחיר כרטיסים 

(68.2 :)04 ₪ 

 ₪ 34 המחיר עולה ל 60.2,ח שבט"כ, יום רביעימ
 

 !! אל תחכו לרגע האחרון! תרכשו כרטיסים עכשיו
 

 :תנחומים
 בי על מות אחותו'ל חג-ליחזקא

 בעה בשכונת כפר חסידים ברכסיםל יושב ש-יחזקא

 212201.-212:  טלפון9  1הערבה ' ברח

 ד"בס

  "עשי זאת בעצמך"קורס : לנשים שמעוניינותהצעה 

 העצמה נשית במיטבה
 

 !שאנו יכולות לעשות הכול ובצורה הטובה ביותר  –דבר ראשון   ?מה נלמד בקורס לע
 

 מקדחה  - כלי עבודה חשמליים
 

 9למה משמשים ואופן השימוש בהם, סוגי הכלים -בוקסות ושוודי , סגור, מפתח פתוח, טסטר, מברג: כגון – מכאנייםכלי עבודה 
  החלפת תקרים, צילינדרים  ,אינסטלציה , תיקוני קיר וצבע   ,חשמל

 אימון להעצמה אישית – "ורסהבה"משחק 
 ת לאלו המעוניינות להקים עסק מהביתהרצאה מדרבנ -(כשעה)בנושא אימון עסקי למכירות  הרצאה מיוחדת

 
 הכול נלמד באופן עיוני ומעשי   9 הכול בהתאם לזמן...ועוד ועוד

 
 9סיליבוס הקורס אצלי! נשים שמעוניינות בפתיחת קורס כזה מוזמנות לצור קשר  אתי במשרד

 רכזת קהילה –בריינה הרטמן 
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