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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

 !חשמונאים" העצמה נשית"תכנית 
                                           

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

 !השבוע

, 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, ום שני בערבינדחתה ל: סיפור מהחיים

  :בספריית הישוב 12:22בשעה , 481
 ":אמונה ואמנות"

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

יבים של נשים הערב יוקדש לעסקים ותחב
, שיכלול תערוכת עבודות אומנות מהישוב

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

 !תהיו אתי בקשר...( ציור וכאלה)
 

             
 

 :  תשריינו את התאריך

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

פרטים !  יצירה להורים וילדיםסדנאות  – "משפחוג"

 888בהמשך
 

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

 (מרכז לטיפוח יוזמות8 )י8ט8הודעה ממ
 

פתיחת קורס יוזמים עסק אנו שמחים להודיע על 
-22:.2בין השעות  2221שיתקיים ביום שני נוסף 

 !דתהינה מסובסעלות הקורס  8ביישוב נילי 12:22
- לפרטים נוספים והרשמה ימית

  550  220-6229149 
yifatgh@ariel.ac.il  

: פרטים נוספים באתר של הישוב
www.rammod.net 

  
 

 :ן המזכירותמשלח
 ..61...-211: אשר כהן: 12-1982כונן השבוע 

 :  חיסוני כלבת

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

 מומלץ להירשם מראש במזכירות
 

קבלה 2 לא ניתן לבצע חיסון בלי אישור
יש לשלם למועצה בכרטיס 8 תשלום האגרה

 8אשראי בלבד
 21-6622229: הגביה' מח: טל

 
 :282820גובה אגרת החיסון ורישיון מעודכן מ 

 8ניתן לברר אצל נאוה במזכירות 
  

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

 050-4054088 

 

 !בא' ש פר"לכל מי שהגיע לערב שירה במוצ תודה
 

Thanks to all those who came to the  
"Evening of  Song"  on Motzei Shabbat 
Parshat Bo! 

 
 

 

 

 

 

 :ס בנימין"מתנ –ממחלקת ספורט 
יתקיים מפגש כפול של נבחרות  921, ו שבט "ביום רביעי כ

 8ישראל בכדורגל באצטדיון החדש בנתניה
המשחק הראשון יהיה משחק של נבחרת ישראל הצעירה 

 22:22-22:028המשחק יחל בסביבות השעה 8 מול סרביה
המשחק השני יהיה של נבחרת ישראל הבוגרת מול 

 12:22-12:028המשחק יחל בסביבות השעה 8 פינלנד
 8מדובר במשחקי ידידות של הנבחרות

ף פעולה עם ההתאחדות לכדורגל קיבלנו כחלק משיתו
 8לתושבי בנימין -כמה עשרות כרטיסים חינם 
אין ( בריינה)רכזת הקהילה ניתן להזמין כרטיסים דרך 

 8הסעות למשחק
טרם ) על התושבים להתעדכן בשעות המשחק המדויקות

 8לאירוע  סמוך -( נקבעה שעה סופית

 כל הקודם זוכה -מספר הכרטיסים מוגבל 

http://www.rammod.net/
mailto:chanaschuster@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !שבת שלום 

 :שיעור נשים בשבת

 שלחב:  פרשת השבוע 
 הרב איתן הנה: מרצה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה     21:02:  בשעה

  י הנשים לפני השיעור"קריאת תהילים תיערך ע
 

 : פינת הברכות

 

  מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב
 

ודי ומיכאל הרמן לרגל בר המצווה של 'לג:  בר מצווה

 בנם נח

ליקי ומרים ברנד לרגל בת המצווה של בתם : הומצו תב

 רותם

אראל עם  בנםאירוסי רגל ליפתח ושרית רותם ל:  אירוסין

 תמר קירשנבוים מרבבה
 

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

 

 ן בחשמונאים"ות בנדלקורס יזמות והשקע

8 קורס ייחודי ומעשי ?כיצד להיות יזם ללא כסף מזומן
 02-11:22:.2מפגשי ערב בימי רביעי בין השעות  4

 981820: החל מ, בישיבת נר תמיד

כנסו לאתר מועצת ? רוצים להירשם? רוצים לדעת עוד
מייל  או שלחו לי אי www.efrat.muni.il :אפרת

 ואשלח לכם פרטים מלאים

   2126222141: נייד – אדמונד חסין : המארגן 

edmondhasin@gmail.com 

 
 
 

            
 
 

 :ומועדון גיל הזהב ותיקים בקהילה

ו בשבט חברי מועדוני גיל הזהב ומפגשים "לכבוד ט

שעה ב ,1.92 ,ח שבט"י ,יום שלישיסדנא במוזמנים ל

התבוננות פנימית  נפתח בתהליך בסדנא 9 21901

נמשיך בעיסוי  9תוך הרפיה ,בהשראת החג, יביתומדיט

 9ידיים ובכך נחוש את יכולת הנתינה והקבלה בחיינו

 9חני שומכרי "ע הסדנא תועבר

 על  הרצאה שהעבירה לבת של שרה טאניס ה רבהתוד

  !ין מאדינוס איירס היה מענאוהקהילה היהודית בב

ו "לכבוד ט שערכו טכסה על גן אסתיתודה לילדי 

 הולנדר  טיהותודה לע !מרשים ומושקע היה9 בשבט

ואחרונים  9גמלאית מתנדבת ,לגננות וליונה כתריאלו

 !לדים המקסימיםחביבים הלא הם הי

ו "תודה רבה לשרינה שטיין על עריכת השירון לכבוד ט
תודה גם לרחל אשוול על סידור הפרחים 8 בשבט

 !!המקסים

 
 

 לאה מדעי 

 :ד"ס הממ"מביה

למופע  זמין את כולםשמח לה" רמת מודיעים"ד "ס הממ"ביה

 תיאטרלי ייחודי ומרגש

 "לראות את האור, לגעת בחושך"

 ומביא את סיפורה האישי  ליאת שטרןהמוצג על ידי 

 9ולוקח אותנו למסע של אמונה ושמחה

 2121121120, בשבט' ל', המופע יתקיים ביום א

 "9גלנווד"ס "באולם ביהכנ 11:11בשעה 

 9הכניסה חופשית

 
 

 "להפליג עם הגיל" :היהספרימ
 

לכבוד יום המשפחה המתקרב הצבור מוזמן 
  נודדת ציור -בתערוכת סיפורלצפות 

  ,עם איורים של טליה אלון ,של סוניה צוק
 ד שבט "כ-ז"בשבוע של ט ת הישובבספריי
 בשעות הפעילות (1282-481)

 
ציור עוסק במשפחה המתמודדת עם מעבר -הסיפור

במקומה של , רובד נוסףהסבתא לבית אבות וב
 8האמנות בחיינו

 !אל תחמיצו!!  כולם מוזמנים

מזמינה את הצבור  ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"ביה

 2-1818, לשתי הרצאות מפי רב יונה גודמן בשבת פרשת יתרו
 

 *בליל שבת יתקיים עונג שבת באולם יפה, ונושא ההרצאה
 אתגרים -בארץ " ישראלים-אנגלו"גידול הילדים ה

 במשפחות הורים בפני שעומדים ייחודיים חינוכיים
 )ותיקים וגם( חדשים עולים

לם באו 21:01בשבת בבוקר תתקיים הרצאה בעברית בשעה *

 :בנושא יפה

על אתגרי חינוך " הורים ממאדים וילדים מנגה"
 .דתי -ייחודיים בישוב קהילתי

 פרסום נוסף יצא בשבוע הבא
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