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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

 
 :השבוע

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

 6פרטים בהמשך6 במועדון נוער 11:.1בשעה , 1.61, שבט
 

 !חשמונאים" העצמה נשית"תכנית 
 

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

 !השבוע

בין , 1.61, שבט' ג, ביום שני בערב: גנה עצמיתה

תתקיים סדנא לנשים של עמותת , 01:11-00:11השעות 
בה נלמד , מרכז לאומנות לחימה לנשים, "אל הלב"

להעצים את עצמנו דרך כמה תרגילים פשוטים של הגנה 
ז תזדרזו להירשם אצלי המקום מוגבל א6 עצמית ועוד

                                    6וזמנות להירשםב מ"י, א"בנות כיתות י 6 במשרד
 ₪  01:  מחיר

 :בהמשך
, 0.61, ז שבט"י, ביום שני בערב  :נשים בקלנוע

 6 בספריית הישוב  01:11בשעה 
בימאית ותסריטאית תדבר , "מעלה"בוגרת , עינת קאפח

 6 על הנושא עם דוגמאות מסרטים
 ₪ 11: מחיר

, ד שבט"כ, י בערביום שננדחתה ל: סיפור מהחיים

  :בספריית הישוב 01:11בשעה , 60.
 ":אמונה ואמנות"

ומשוררת צעירה  ציירת, סיפור חיים של אורה ניסים
 6 דף מצורףפרטים ב6 דיתשנולדה למשפחה חר

 !כולל שתייה חמה  ₪  11: עלות השתתפות

 
 666 בגלנווד ,1160, ח אדר"ר' ב  :ערב נשים

של נשים הערב יוקדש לעסקים ותחביבים 
אם את בעלת עסק או יש לך תחביב 6 מהישוב

 תהיו אתי בקשר666( ציור וכאלה)
 

******************************************************** 

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

 .קונפליקטים יומיומיים ומתן כלים רלוונטיים
פסיכולוגית , גשים עם חני שטיין מפ .סדרה של 

ב "י, ביום רביעיהסדרה תתחיל  6חינוכית
עד  בתנאי שנרשמים מספיק הורים, 0261612,שבט

 6 1.61יום חמישי 
ניתן להתחיל 6 ליחיד₪  111/  לזוג₪  111: עלות

 6להירשם אצלי במשרד
 

 :שיעור נשים בשבת

 וארא:  השבוע  פרשת
 מרים וייס: מרצה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה     10:21:  בשעה

  י הנשים לפני השיעור"קריאת תהילים תיערך ע
 

 :למוד הורים וילדים
 

 ברימון 21-13:21:.1, 1061612 ,וארא' ש פר"מוצ
 

 "חוויה עברית"שירה בצבור עם  

" חוויה עברית"את להקת  אנחנו מארחים

שירים ישראלים ולועזים וכל מה  ,ה בציבורבשיר

 6שביניהם

, פרשת בא, במוצאי שבתתתקיים " חוויה"ה

כ "בביה 01:11בשעה  1361612, שבט' אור לט
 ₪ 01:  מחיר  6הרימון

 !!פרסום בלוחות!! כולם מוזמנים

 רכזת קליטה –חנה שוסטר 

 :שלחן המזכירותמ
 101.31.-110: בני יצחק: 12-13612כונן השבוע 

 
 :מתקצירית המועצה

 
בים קו פתוח לפניות תוש  :קו פתוח עם ראש המועצה

לראש המועצה מתקיים מידי יום שלישי בין השעות 
כל תושב הרוצה לשוחח עם ראש 6 11:.13:11-1

המועצה בעניין כלשהו מוזמן לפנות טלפונית בשעות 
 0106..10-33, .11..10-33: אלה

 
ניתן לקרוא את כל התקצירית מדי שבוע באתר של 

  www.rammod.net:  הישוב
 

 
 

http://www.rammod.net/


 

 

 

 

 

 

 

 : פינת הברכות

 

 מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב

 
חנן , לשלומית וגרשון רודיך לרגל אירוסי בנם*: אירוסין

 !טרי גאר ממלבורן אוסרליהל
 יילהלאריה ורחל אמרנט לרגל אירוסי בנם ניסן לא*
 

רי ואיריס מרסל לרגל בר המצווה של בנם 'לג*:הובר מצו

 אריאל
 לאריאל ואסנת קמסלר לרגל בר המצווה של בנם אלחנן*
 

בת , ויס ורובי מוריבר לרגל הולדת הנכדה'לג: לידות

 לאריאלה ועקיבא קליצנר
 

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

 

 
 :כ הרימון"מביה

כל הצבור מוזמן למפגש בנושא החסידות לזכרו של חברנו 

 באולם הרימון  , ש פר וארא"במוצ ,ל"ישראל אייל ז

 54.02    בשעה

 .החוזה מלובלין:ושא בנ  ההרצאה מפי אבי רט
 .בוד קל יוגשיכ

  

 לדבי סימקיס על מות אמה:  תנחומים
 

 :ומועדון גיל הזהב ותיקים בקהילה
 

מי שמעוניין לקבל את (: ניוסלטר)דף מידע 

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

mail.comvatikimbakehila@g 
 

 לאה מדעי 

  :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 

 
 

 

 

 

 

 

 ן"קורס להשקעות בנדל
סדרת מפגשים בחשמונאים לטובת ים לקיים נימעוני

 6 משתתפים 01במידה ויהיו מינימום , תושבי האזור

 21-00:11:.1הקורס יערך בימי רביעי בין השעות 
 0.60612, 0160612, 1260612, 60612.: בישיבת נר תמיד

 :ת אפרתכנסו לאתר מועצ? רוצים לדעת עוד
http://www.efrat.muni.il/ 

 11131.10.0: נייד – דמונד חסין א
edmondhasin@gmail.com 

 

 :כנסו לאתר מועצת אפרת? רוצים לדעת עוד
http://www.efrat.muni.il/ 

 

 'רישום לגנים ולכתה א
 

בהמשך לאגרת  להורים שנשלחה אליכם מהמועצה 
 :להלן פרטים נוספים לגבי הרישום, השבוע

 
גם השנה יתבצע הרישום ישירות דרך אתר 

ה ביום "האתר יפתח אי6 האינטרנט של המועצה
 12616126ראשון הקרוב 

 
את הרישום באתר יוכלו לבצע משפחות שרשומות 

 6במאגר משרד הפנים כתושבי מטה בנימין
 www.binyamin.org.il 6: תובת האתרכ

, רק במידה שלא הצלחתם לבצע את הרישום באתר
 תוכלו לפנות אלי לרישום בתאום מראש בנייד 

 0.6..1..-.11: 'מס
 

 :'רישום לכתה א
ס יעשו זאת "הורים שמעוניינים להגיע  לרישום בבי

 6ל"בתאום מראש כנ
 בברכת שנת לימודים פוריה

 ס"שרה ברנר רשמת גנים ובי
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