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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

 !חשמונאים" העצמה נשית"תכנית 
                                           

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

 !השבוע

חבל על ! היה כיף: "לפי המשתתפות :הגנה עצמית

  "!!!כל מי שהפסידה
 :!בקרוב

, 1.82, ז שבט"י, ביום שני בערב  :לנועונשים בק

 8 בספריית הישוב  12:22בשעה 
בימאית ותסריטאית תדבר , "מעלה"בוגרת , עינת קאפח

 8 על הנושא עם דוגמאות מסרטים
 ₪ 21: מחיר

, ד שבט"כ, יום שני בערבנדחתה ל: סיפור מהחיים

  :בספריית הישוב 12:22בשעה , 481
 ":מנותאמונה וא"

ומשוררת צעירה  ציירת, סיפור חיים של אורה ניסים
 8 דף מצורףפרטים ב8 דיתשנולדה למשפחה חר

 !כולל שתייה חמה  ₪  21: עלות השתתפות
 

 888 בגלנווד ,2281, ח אדר"ר' ב  :ערב נשים

הערב יוקדש לעסקים ותחביבים של נשים 
, שיכלול תערוכת עבודות אומנות מהישוב

 !סיומו בית קפה וקריוקי לנשיםוב,סדנאות ועוד
אם את בעלת עסק או יש לך תחביב  ,אז

 !תהיו אתי בקשר...( ציור וכאלה)
 

             
 
 
 

 1182', יום ג, אין חוגים ביום הבחירות
 
 

 :  תשריינו את התאריך

:  לכבוד יום המשפחה, 281, ז שבט"כ, יום חמישי

פרטים !  סדנאות יצירה להורים וילדים – "משפחוג"

 888בהמשך
 

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

 :סדנא להורים לגיל הרך
 888לא תיפתח בגלל חוסר עניין

  
 

 ":פעמון"משחקיית 
 1482, ג שבט"י, ביום חמישי הקרוב

   בחצר המשחקייה נטיעות נקיים

 
 !21:22משעה 

 
 !והוריהם וסביהם 1מיועד לילדים עד גיל 

 ז שבט"ט, 'במקרה של גשם נדחה את הנטיעות ליום א

 

             !נשמח לראותכם
  

 "חוויה עברית"שירה בצבור עם  

 "בריתחוויה ע" את להקת אנחנו מארחים

שירים ישראלים ולועזים וכל מה  ,בשירה בציבור 
 8שביניהם

, שבט' אור לט, פרשת בא, זו במוצאי שבת

2182821  

 ₪ 11:  מחיר  8כ הרימון"בביה 12:22בשעה 

 !!פרסום בלוחות!! כולם מוזמנים

 רכזת קליטה –חנה שוסטר 

 :שלחן המזכירותמ
 ..11...-211: אשר כהן: 12-1182כונן השבוע 

 :  חיסוני כלבת

 1.82, ז שבט"י, ביום שני
 22:22בשעה , במזכירות הישוב

 מראש במזכירותמומלץ להירשם 
 

קבלה תשלום / לא ניתן לבצע חיסון בלי אישור
 8יש לשלם למועצה בכרטיס אשראי בלבד8 האגרה

 21-1122221: הגביה' מח: טל
 

 :282821גובה אגרת החיסון ורישיון מעודכן מ 
 8ניתן לברר אצל נאוה במזכירות 

 

http://www.rammod.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :שיעור נשים בשבת

 בא:  פרשת השבוע 
 הרב מאיר פרידמן: מרצה

 ש גלנווד"רמת מודיעים עכ "בביה     21:12:  בשעה

  י הנשים לפני השיעור"קריאת תהילים תיערך ע
 

 : פינת הברכות

 

 מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב

 
לאהבה וסטיב שטיין ולדב ונאוה אטנר לרגל * :אירוסין

 מזל טוב גם לסבתא שרינה שטיין8 יניב ושרה ,אירוסי בניהם
 
למרדכי ופראן ציק ולסטיב וקים אטינגר לרגל אירוסי *

 אלישבע ואבי, בניהם
 

מן לרגל נישואי בנם מנחם 'לזהבה ושמעון תורג*: נישואין

 לריקי
 
 שני קרפללאייל ושרון בן דוד לרגל נישואי הבן יונתן *
 
 םחזקי לליע, לחיים וברכה ברמן לרגל נישואי בנם*
 
 

ליונה ורונדה לוויד לרגל בר המצווה של בנם *: הובר מצו

 רפי
 

למשה וחנה סבתו ולשרה ועמוס פלדמן לרגל *: לידות

 בן להרצת ואהד פלדמן, הולדת הנכד
 
 בן לדניאלה ורונן שנרב, לצבי ונעמי רוזן לרגל הולדת הנכד*
 
 
 

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

 

 

 :  תנחומים
 לזאב שטרנטל על מות אמו
 לאורנה אורבך במות אביה

 ני במות אביו'למשה זרנצ
 לאיסר אפשטיין במות אמו

 
 

     .ה.ב.צ.נ.ת          
 
 

 :ומועדון גיל הזהב ותיקים בקהילה
 

מי שמעוניין לקבל את (: ניוסלטר)דף מידע 

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

tikimbakehila@gmail.comva 
 

ילדי גן אסתי , 1482, ג שבט"י, ביום חמישי
 מיוחד ומושקע טקס  יערכו

 ו בשבט"לכבוד ט

 8במועדון גיל הזהבבבוקר  22:22בשעה  
 

 !כולם מוזמנים
 

 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 

 
 

 

 

 

 

 

 'רישום לגנים ולכתה א
 

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

 
גם השנה יתבצע הרישום ישירות דרך אתר האינטרנט 

ה ביום ראשון הקרוב "האתר יפתח אי8 של המועצה
21828218 

 
את הרישום באתר יוכלו לבצע משפחות שרשומות 

 8במאגר משרד הפנים כתושבי מטה בנימין
 org.ilwww.binyamin 8.: כתובת האתר

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

 214-442441.8: 'מס
 :'רישום לכתה א

ס יעשו זאת "הורים שמעוניינים להגיע  לרישום בבי
 8ל"בתאום מראש כנ

 בברכת שנת לימודים פוריה
 ס"שרה ברנר רשמת גנים ובי
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