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 :ןבריינה הרטמ    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  4שלוחה  - 9761493 
 

פרח , פרח" –עם יפעת סגל : שעת סיפור
ג "י,  ביום שני,לגילאי גן, "אל תבכה

 . בספריית הישוב 62:61בשעה, 2.6, שבט
 

 ":לוקחות אחריות  על הבריאות"תכנית 
 

 לנשים סדנת ההליכה ותרגילי עצוב
 (22.1 ב שהייתה אמורה להתקיים)
, ו בשבט"ערב ט, ם ביום שלישיתתקיי

 .כ הרימון"באולם של ביה, 3.6
 

 סדנת אפיה בריאה לנשים
, 14.2,שבט א"כ, ביום שלישי, ה"בע, הסדנא תתקיים

שיירשמו  בתנאי, כ הרימון"באולם של ביה 20:00בשעה 

 ₪  20: עלות ההשתתפות. מספיק נשים

 !במזכירות אצלי ניתן להתחיל להירשם

 
 ..."וקחות אחריותל"ולסיום תכנית 

 :ס בנימין"יום האישה של מתנ
. ובאתר של הישובפרסום בתיבות דואר 

 !!המקום מוגבל !!בנות להירשם זדרזות

 ,בהר הצופים יום האישה של בנימין במרכז לרנר

 , 21.2.12, ח שבט"כ, בתאריך

 .כולל הסעהבלבד  ₪ 50

 
 

אהובה , של הרבנית רת סדנאות סד
 :צוקרמן

של " מעגלים"פורסמה כחלק מתכנית הסדנא לנשים 

" חינוך ילדים"בנושאי שתעסוק  ,הסדרה. ס בנימין"מתנ

, 28.2, אדר' ה, שלישיביום  ,ה"בע, תתחיל, "זוגיות"ו

 מפגשיםחמשת ה. כ הרימון"בביה  20:30בשעה 

ביום  סתיימוי ,(בחמישה ימי שלישי רצופים)הראשונים 

שיך בחמשת נמפסח האחרי חג . 27.3, ניסן' ד ,שלישי

תעלה , מפגשים 10כל הסדרה של  ..הנותרים מפגשיםה

הרשמה  ₪    40:  המחיר למפגש בודד . לאדם ₪ 250

הסדרה .  14.2, שבט' כ, עד יום שלישי .אצלי במזכירות

 .  נשים 25תתקיים בתנאי שנרשמות מינימום של 

 :משלחן המזכירות

 :איסוף והורדת נוסעים בכיכר

של הורדה ואיסוף נוסעים בתוך הכיכר ביציאה יש תופעה , לצערנו

מהישוב ובסמוך לו באופן שמסכנת את הולכי הרגל ובמיוחד את 

ל לגבי הורדת "כנ. וזאת כמובן מעבר לעבירת תנועה חמורה ,ילדנו

 למען ביטחון ושלום .446כביש / והעלאת נוסעים בצומת הכניסה

 .ילדנו והתושבים אנא הקפידו על נושא זה

  052-6521450:  בני יצחק :בועהש כונן

  .באתר של הישוב מופיע במלואו :תקצירית המועצה

 .דף מפורט מצורף לדף מידע :ולגני ילדים' רישום לכיתה א

 !!!מזל טוב
 ( רכזי הנוער שלנו)לאברהמי ונעה גרוס 

 .וארא' על הולדת הבת בשבת פר

 
 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 בטו בש"לכבוד ט           :מועדת תרבות
 

 "קליקיט"המשחק 
   62:02בשעה , 66.6, יתרו' ש פר"במוצ   

 (שבוע הבאמקום יפורסם ב)
 'למבוגרים ונוער מכיתה ז

 
ו בשבט ועל "ט, המשחק יכלול שאלות על ידע כללי

 !הישוב

 

לכל . השעשועון האינטראקטיבי שבו כל הקהל משתתף

שלט  ,(תלוי במספר המשתתפים –ביחד  2או ) משתתף

 !אלחוטי באמצעותו מתמודדים וזוכים בפרסים דיגיטלי

 לזוג 35/ ליחיד 20:  מחיר השתתפות



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 :מרכזת הקליטה
  0504054088  4שלוחה  9761493  חנה שוסטר

 chanaschuster@gmail.com 
 

THRIVE for Parents!    סדנאות להורי נוער באנגלית 
 20:00-הסדנאות להורי נוער באנגלית ממשיכים בימי רביעי ב

מפגשים מאור  4ישנם עוד .  בישיבת נר תמיד בחדר המחשבים

 . 1.2.12שבט ' לט

THRIVE for Parents, a 5 part workshop series in 

English for parents of teens continues this Wed. 

night Feb. 1
st
.  THRIVE will not meet on Feb. 8 but 

will continue on Feb. 15, 22, and 29 at Yeshivat Ner 

Tamid computer room (2
nd

 floor) at 8 pm.   At these 

workshops, parents learn the secrets to empowering  

their  teens to thrive.  The cost is 100 shekel for the 

series.  Please contact me for further information. 

 The Israeli Cinema for Dummies סדנאות  באנגלית

 קולנוע ישראלי

שתי סדנאות שיתנו טעימות של הקולנוע ישראלי לדוברי אנגלית 

' הידע על תרבות ישראלי יתקיימו באור לכ וירחיבו להם את

בספרייה של הישוב  20.2.12-ו 12.2.12ט שבט "שבט ואור לכ

 .20:15בשעה 

Want a crash course in popular Israeli films?  Save 

the evenings of Sunday, February 12 and Monday, 

February 20
th

 for a two-part enthralling workshop in 

that will give an overview of popular Israeli  English

films and how they were influenced by changes in 

Israeli society.  Einat Kapa, Film Director and 

lecturer will give us a taste of popular Israeli film by 

focusing on the ‘Zionist narrative’ in the Israeli cinema.  

She will explore the pioneers, the wars, the woman, the 
'Sephardi' and more in Israeli Cinema.  Please register 
with me by February 7

th
. 

 .פרטים בהמשך. אדר' ההרצאה על תזונה נכונה תועבר גם בעברית בד

 Health Lecture:  

"Who's Feeding Your Family?"   

Eat well, Feel well , Look well 

Food that  feeds the body, meals that enrich the 

family.  The glycemic key to proper nutrition. 

The lecture, in English,  by Barbara Schipper, 

B.A.S.W.,  M. Phil , and author, will take place 

on Sunday, February 5,  at 8:00 pm in the yishuv 

library. The lecture is for men and women! 

Entrance is free! 

 

 :מעמותת ותיקים בקהילה
 

ביום " אמצע החיים"הסעה לאירוע 

 :למי שנרשם, 1.03, שני

 31:31ההסעה תצא בשעה 

 לאדם₪  .03  מהטרמפיאדה

נא לא להגיע לאירוע אם לא . אין אפשרות להזמין עוד מקום

 .אשנרשמתם מר
 

תוכנית לאזרחים ותיקים 

 :ו בשבט"לכבוד ט
 

 במועדון נוער של הישוב 7.2, ד שבט"י, ביום שלישי

 ו בשבט"סדר ט: בבוקר 10:00בשעה 

דברי  !בליווי מוסיקה ושקופיות

 .אזרחים ותיקים בחינם0  תורה וכיבוד קל

 

 0וע הבאבשהזמנות יצאו ב

 
 

 שנה לחשמונאים   61
 ערב למקימי וותיקי הישוב

 
 . תושבים יקרים

המשפחות הראשונות של  30אנחנו שמחים להזמין את 

שיוקדש כל כולו , לערב מיוחד, הישוב חשמונאים

 . של הישוב קמה וראשית הדרךהסיפורי הל

בחדר  15:30בשעה , 5.2.12-ה, הערב יתקיים ביום א

 .ד"הממ ס"ים בביהורמה

לנער את מגירת הזיכרונות ולחשוב על סיפורים , זה הזמן

על הקשיים , הומוריסטיים ומרגשים מאותם ימים

ועל , על אופן ההתמודדות עימם, והטלטלות שהיו בדרך

 .  כל מה שאפיין וייחד את אותה התקופה

חשוב מאוד אם תוכלו להביא איתכם לערב , כמו כן

 –' מסמכים בעלי ערך וכד, קטעי וידאו, תמונות: עצמו

על מנת שנוכל לשלב אותם , מתקופת הקמת היישוב

מי . השנה לחשמונאים 25במופע המרכזי לציון חגיגות 

, ארגז/שיביא איתו חומר נודה לו על ריכוזו בשקית

 . מר יועתק ויוחזר לבעליוהחו. טלפון+ בצירוף שם מלא 

 , מצפים לפגוש אתכם ולשמוע את סיפוריכם

 . מגשימים הפקות – מני ושני, ו'ג

 magshmim_pro@walla.com 
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