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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 "מתנבמסגרת התכנית של 

 :פה בישוב( פברואר –ינואר ), אדר-במהלך חודשי שבט

 !השבוע

, 4.2, ד שבט"כ, הקרוביום שני ב: סיפור מהחיים

  :בספריית הישוב 22:22בשעה 

 :"אמונה ואמנות"
ומשוררת צעירה  ציירת, סיפור חיים של אורה ניסים

 . צורףדף מפרטים ב. דיתשנולדה למשפחה חר
 !כולל שתייה חמה  ₪  51: עלות השתתפות

 .דף מפורט מצורף לדף מידע
 

 ... בגלנווד ,55.2, ח אדר"ר' ב  :ערב נשים

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

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

 !תהיו אתי בקשר...( ציור וכאלה)
 

             
 
 

 !  לכבוד יום המשפחה
 

 53:62במועדון נוער בשעה , 2.2, ז שבט"כ, יום חמישי
 

 !סדנאות יצירה להורים וילדים – "משפחוג"

תמונת נוף של שדה  נכין יחד -לכבוד יום המשפחה 
 .פרחים

ועל משטח , נלמד שיטה להכנת פרחים יפים מפימו
 .נדביק ונצרף יחד חומרים מגוונים, נצבע  -עץ גדול

 
 (4-52גילאי )פעילות משותפת להורה וילד 

  7245476:  אצל בריינה במשרד –בהרשמה מראש 
 (הרשמה מראש יעזור לנו להיערך בהתאם)  4 שלוחה 

 
  ומעלה ילד שלישיל₪ 51, ילד שניל₪  22, ראשון לילד₪  21מחיר 

 
 ד וגם יופיע בלוחות "ס הממ"ביהפרסום יחולק בגנים וב

 www.rammod.net: המודעות ובאתר של הישוב
 

 

 :משלחן המזכירות
 052-6521490: בני יצחק: 22-23.5כונן השבוע 

 

המדשאה , 51.2 ,יום שישי עד, 6.2, מיום ראשון
של גן הבנים תהיה מרוססת בחומרי הדברה 

 !!אין לעלות על הדשא. למזיקים

 נעה גרוס :רנועמרכזת ה

450-0487805  rakchashmo@gmail.com    

 

בשבת פרשת משפטים אנו יוצאים לשבת נוער  :שבת נוער
 יציאה ביום שישי  -לכל מי שנרשם. במדרשת שומרון

יש . טיול בנחל קנהל בבוקר 2:22בשעה ( 2.2)כח שבט 
 מים ואוכל לארוחת צהרים, להביא איתכם נעלים

להביא  נא -יש מצעים במקום. משם נגיע למדרשת שומרון
 יש להביא אישור הורים ליציאה .מגבות

 :עים"הופעות של ילדי צב

 השבוע ביום שני נסיים את פעילות השיא שלנו

 !ג מוזמנים להגיע-הורי כיתות א. בהופעות הילדים

 52:51בשעה , בגלנווד 4.2, כד שבט, ם שנייו

ח "נפתח גמ' ח-'ביוזמת נוער ז  :ח תחפושות"גמ

בתאריכים  התושבים תלרווחבמועדון נוער תחפושות 
 :הבאים

  56.2, אדר' ג, יום רביעי          /55.2, אדר' א,יום שני

 54.2, אדר 'ד, יום חמישי

 .₪ 11: תשלום להשכרת תחפושת  .19:11-01:11בין השעות 

 החזרת תחפושות אחרי שבועיים

 

 

 

 

 "להפליג עם הגיל" :הימהספרי
 

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 (22.5-4.2)

 
ציור עוסק במשפחה המתמודדת עם מעבר -הסיפור

במקומה של , הסבתא לבית אבות וברובד נוסף
 .האמנות בחיינו

 !אל תחמיצו!!  כולם מוזמנים

http://www.rammod.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 !שבת שלום

 :שיעור נשים בשבת

 יתרו:  פרשת השבוע 
 רב שמעון בוחניק: מרצה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה     52:62:  בשעה

  י הנשים לפני השיעור"קריאת תהילים תיערך ע
 

 : פינת הברכות

 

  מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב
 

לאבישי וטלי פז לרגל אירוסי בתם נועה עם : אירוסין

 יצחק כהן צמח

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

 

 :ומועדון גיל הזהב ותיקים בקהילה

 
במסגרת פרויקט  ,ד"ממס ה"של ביה בנות כתה ו

גיל הזהב את מועדון מאמצות  ,בת מצוה
 !חברי המועדוןשל  פורי חייםיומתעדות ס

 
הייתה מאוד  תה עם חני שומכריהסדנא שהי

מוצלחת והשאיר את חברי מועדון גיל הזהב עם 
  !טעם של עוד

 

 לאה מדעי 

 :ד"ס הממ"מביה

למופע  שמח להזמין את כולם" רמת מודיעים"ד "ס הממ"ביה

 תיאטרלי ייחודי ומרגש

 "לראות את האור, לגעת בחושך"

 ישי ומביא את סיפורה הא ליאת שטרןהמוצג על ידי 

 .ולוקח אותנו למסע של אמונה ושמחה

 /0121/2/10, בשבט' ל', המופע יתקיים ביום א

 ".גלנווד"ס "באולם ביהכנ 1:11/בשעה 

 .הכניסה חופשית

 
 

 :ס בנימין"מתנ –ממחלקת ספורט 
של נבחרות יתקיים מפגש כפול  3/2, ו שבט "ביום רביעי כ

 .ישראל בכדורגל באצטדיון החדש בנתניה
 

נא להיות אתי  –אילו שהזמינו לקבלת הכרטיסים של 
 .                                  בקשר ביום ראשון

 בריינה                                                                   

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

 .5-2.2, פרשת יתרו שבתהלשתי הרצאות מפי רב יונה גודמן 
 

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

 עולים במשפחות הורים בפני שעומדים ייחודיים חינוכיים

 )ותיקים וגם( חדשים
לם באו 01:01בשבת בבוקר תתקיים הרצאה בעברית בשעה *

 :בנושא יפה

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

 בלוחות המודעותפרסום 

mailto:vaad_bryna@012.net.il

