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 :שלחן המזכירותמ
 251-8889188:  אשר כהן: 6-21.21כונן השבוע 

 
 :ועדות

 :מ"יוקמו ועדות משנה בנושאים הר
 

 שות איל ברייטברטברא – ועדת נוער .א
 בראשות יוסי גבאי – ועדת בטחון .ב
בראשות ציונה  גיל הזהב ומוזיאון, ועדת גמלאים .ג

 שרוני
 בראשות חגי תם -  .ע.פ.ועדת ש .ד
 בראשות משה פולד – ועדת קליטה .ה
בראשות דב גילאור כאשר נאוה  – ועדת חינוך .ו

 גלבנד תטפל בנושא גני ילדים
 בראשות חני טבק – ועדת חסד .ז
 בראשות משה סלם – ועדת דת .ח
 י אקמן'בראשות בנג – ועדת ספורט .ט
 י אקמן'בראשות בנג – ערים תאומותועדת  .י

 ליפשיץבראשות יואל  – ועדה כלכלית .יא
 בראשות איציק שטיינברג – ועדת תרבות .יב
 בראשות חגי תם – ועדה לבנייה לזוגות צעירים .יג
בראשות מילטי  – ועדה לטיפול בדור ההמשך .יד

 לוינסון
 בראשות שמואל קופרמן – ועדת חסד של אמת .טו
 בראשות שמשון מהודר – ועדת איכות הסביבה .טז

 

תושבים המעוניינים להשתתף ולתרום באחת 
 ר הועדה"הועדות מתבקשים לפנות ליו

 
 מוטי רוזיליו
 מזכיר הישוב

 
 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il  /6שלוחה  - 7941679 

 
 :קרובב

 :סדנאות להורים לגיל הרך
התמודדות עם , עיבוד סוגיות משמעותיות בהורות 

 .קונפליקטים יומיומיים ומתן כלים רלוונטיים
פסיכולוגית , מפגשים עם חני שטיין  4סדרה של 

, טבת' ה, ביום רביעיהסדרה תתחיל  .חינוכית
 . בתנאי שנרשמים מספיק הורים, 26.2.21

ניתן להתחיל . ליחיד₪  222/  לזוג ₪ 252: עלות

 .להירשם אצלי במשרד
 

 !חשמונאים" העצמה נשית"תכנית 
 

ס בנימין נקיים כמה "במסגרת התכנית של מתנ
 –ינואר ), אדר-תכניות לנשים במהלך חודשי שבט

 :פה בישוב( פברואר
 !השבוע

, 1.2, ה טבת"כ, ביום שני בערב: סיפור מהחיים

 ":אמונה ואמנות" :ובבספריית היש 12:22בשעה 
ומשוררת צעירה  ציירת, סיפור חיים של אורה ניסים

 . דף מצורףפרטים ב. דיתשנולדה למשפחה חר
 !כולל שתייה חמה  ₪  25: עלות השתתפות

 
 :בהמשך

בין , 24.2, שבט' ג, ביום שני בערב: הגנה עצמית

תתקיים סדנא לנשים של עמותת , 12:22-11:22השעות 
בה נלמד , לאומנות לחימה לנשיםמרכז , "אל הלב"

להעצים את עצמנו דרך כמה תרגילים פשוטים של הגנה 
ז תזדרזו להירשם אצלי המקום מוגבל א. עצמית ועוד

 ₪  12:  מחיר                                        . במשרד

 
, 18.2, ז שבט"י, ביום שני בערב  :נשים בקלנוע

 . בספריית הישוב  12:22בשעה 
בימאית ותסריטאית תדבר , "מעלה"בוגרת , ינת קאפחע

 . על הנושא עם דוגמאות מסרטים
 ₪ 25: מחיר

 
 ... בגלנווד ,22.1, ח אדר"ר' ב  :ערב נשים

 !פרטים בהמשך
 

 :תרשמו את התאריך
 

' ה, ביום רביעי" טוני קרטוני"  :הצגת ילדים

 .פרטים בהמשך. במועדון נוער 26:22בשעה , 26.2, שבט

 

 :ור נשים בשבתשיע

 שמות:  פרשת השבוע 
 הרב איתן הנה: מרצה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה     21:12:  בשעה

  י הנשים לפני השיעור"קריאת תהילים תיערך ע
 

 :למוד הורים וילדים

 
 ברימון 28:12-29:12, 5.2.21, שמות' ש פר"מוצ

 

http://www.rammod.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :בומועדון גיל הזה ותיקים בקהילה
 
 

מי שמעוניין לקבל את (: ניוסלטר)דף מידע 

מוזמן לשלוח  "עמותת ותיקים בקהילה"הניוסלטר של 
: מייל לדורית המאירי

vatikimbakehila@gmail.com 

  :חנה שוסטר: מרכזת הקליטה
   chanaschuster@gmail.com  6 שלוחה 7941679-80

 050-4054088 

 

A Night of Song with “Chavaya Ivrit” 

Chashmonaim is pleased to present the 
“Chavaya Ivrit” group in a night of 
song. Two singers will lead singing in 
Hebrew, English and everything in 
between.  The evening will take place 
on Motzaei Shabbat Pashat Bo, Or of 
9th of Shevat, January 19, 2013 at 8 PM 
at the Rimon synagogue. 

Entrance fee:  25 NIS 

 
 

 

 

 

 

 

 : פינת הברכות

 

 מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב

 
לאלן וניקי הלפרט לרגל הבר מצווה של בנם *: הובר מצו

 אורי
 ליעקב ואורית גיהסי לרגל הבר מצווה של בנם נעם*
 

לחנה ואילן קורן לרגל נישואי בתם מוריה לרפאל : נישואין

 שפיר

 

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

 

 !שלום לכולם
או )הסכמתי להתחיל , כחלק מעבודתי כחברת ועד הישוב

היה תהמטרה של הועדה . ועדת חסד יישובי( להפעיל מחדש
להעריך את מה , לסקור את הפרויקטים הקיימים ביישוב

מנת לקיימם ועד כמה צרכים אלו יוכלו להתממש  שנדרש על
ולכן אחלק  גדולה זו משימה. על ידי חברי הקהילה שלנו 

לעשות  המשימה הראשונה תהיה .אותה לתתי משימות
שפועלים כרגע ביישוב וחשיפת  רשימה מקיפה של פרויקטים

לכך  אני מודעת. המידע מעל במות שונות לתושבי היישוב 
אבל , חים במדריך טלפון היישוב"רשימה מקיפה של גמ שיש

יוזמות , למשל, לכלול שהיינו רוצים יש הרבה פרטים נוספים
  .חסד בבתי הכנסת בישוב אשר אינן רשומות במדריך

לעזור בפעולות  אבקש מחברי הקהילה, ראשון כצעד 
 :הבאות
מספק ה /האם את( ל"דוא טלפון או)נא להודיע לי         ·
 .טלפונים ח של ספר"שאינו מופיע בסעיף הגמ( חסד)שירות 
בבית הכנסת  ה מפעיל פרויקטים של חסד/אם את        ·
ארוחות לאנשים שיושבים , למשל, (עצמאי או באופן)שלך 

חולים בבית  שבעה או ארוחות לאמהות אחרי לידה או ביקור
על  לי פרטי קשר עם הסבר קצר י/נא שלח, או בבית חולים
 .החסד מהות פעילות

משפחה  על אדם או ת/ה יודע/נא ליצור קשר באם את        ·
ואיך ניתן  להבין מה הצורך מעוניינת אני .הזקוקים לעזרה
 למלא את החסר

ה רוצה /פרויקט שאת נא ליצור קשר באם יש לך        ·
 .להתחיל על בסיס צורך אישי

 קט חשוב זה שללפרוי לעבוד איתי ולהצטרף ת/כל המעוניין

אני . אנא צור איתי קשר, בקהילה באמצעות ועדת חסדחסד 

להרבה עזרה ותמיכה על מנת להפוך פרויקט זה  זקוקה
 !כםמצפה לשמוע מ! למציאות

/   9192441:  קטב חני               

stabakcpa@yahoo.com  

 "וויה עבריתח"שירה בצבור עם  

" חוויה עברית"את להקת  אנחנו מארחים

שירים ישראלים ולועזים וכל מה  ,בשירה בציבור

 .שביניהם

אור , פרשת בא, תתקיים במוצאי שבת" חוויה"ה
כ "בביה 12:22בשעה  29.2.21, שבט' לט

 ₪ 15:  מחיר  .הרימון

 !!        כולם מוזמנים

 רכזת קליטה –חנה שוסטר 

 : שעות פתיחת הספרייה היישובית

 

 01:11 - 00:11' יום א

 00:11 - 00:11' יום ב

 00:11 - 00:11' יום ג

 שינוי - 01:01 - 00:01' יום ה

 !להתראות
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