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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

 !חשמונאים" העצמה נשית"תכנית 
  

 :אנחנו מתכבדים להזמין את נשות הישוב לערב מיוחד בנושא
 

 עסקים ותחביבים של נשות הישוב
                                          

 11.., ח אדר"ר' ב ,ביום שני        

 

 :3:81-11:02.בין השעות : בתכנית

, תצוגת ציורים ויצירות אומנות של נשות הישוב
סדנאות ופינוקים באולמות של בתי , מכירות

הספרדי , (גלנווד)הכנסת רמת מודיעים 
 1והתימני
 :באולם של גלנווד 11:.1בשעה 

 !בית קפה וקריוקי לנשים
 !תגלי את הזמרת שבתוכך
 ₪  11:  מחיר כניסה לבית קפה וקריוקי

 
אם את בעלת עסק או יש לך תחביב  :הזדמנות אחרונה

בבוקר ' עד יום אבמשרד  תהיו אתי בקשר111( ציור וכאלה)
(.111)! 

 

             
 

בשבוע הבא החוג יתקיים במקלט : חוג קרטה
 1מקום במועדון נוערד ב"ס הממ"ביה

 

 :משלחן המזכירות
 121-3339133: אשר כהן: 11..-1. כונן השבוע

 
המדשאה של , 211., עד יום שישי, 811, מיום ראשון

1 גן הבנים תהיה מרוססת בחומרי הדברה למזיקים
 !!אין לעלות על הדשא

 
יתחיל להופיע הדף  (בערך)עוד חודש ב:  דף מידע

קישור יופיע גם ברשימת 1 של הישוב  רק באתר
חלק ך לנמשיש בכל זאת מעונייניםתושבים ש1 רמוד

אותו לתיבה שלהם מתבקשים להודיע לנאוה 

 1במזכירות הישוב

 נעה גרוס :רנועמרכזת ה

450-0487805  rakchashmo@gmail.com    

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

בתאריכים  התושבים תלרווחבמועדון נוער תחפושות 
 :הבאים

  811., אדר' ג, יום רביעי          /11.., אדר' א,יום שני

 011., אדר 'ד, יום חמישי

 .₪ 11: תשלום להשכרת תחפושת  .19:11-01:11ין השעות ב

 החזרת תחפושות אחרי שבועיים

 

 

 

 
שמח " רמת מודיעים"ד "ס הממ"ביה  :ד"ס הממ"מביה

 למופע תיאטרלי ייחודי ומרגש להזמין את כולם

 "לראות את האור, לגעת בחושך"

 ומביא את סיפורה האישי ליאת שטרןהמוצג על ידי 

 .ולוקח אותנו למסע של אמונה ושמחה

 /0121/2/10, בשבט' ל', ופע יתקיים ביום אהמ

 ".גלנווד"ס "באולם ביהכנ 1:11/בשעה 

 .הכניסה חופשית

 

 :ל"מפגש חודשי לזכר ישראל אייל ז
 

מפגש נוסף , ה"בע, ש הקרוב יתקיים"במוצ
 בנושא החסידות לזכרו של

 ל"ז,ישראל שלום אייל' ר
 כ הרימון"ממייסדי ביה
 

 "ין'חסידות בית רוז": והפעם
 רטמפי אבי 

 משפטים ' ש פר"באולם הרימון במוצ
 11:02בשעה 

 יוגש כיבוד קל

http://www.rammod.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 :שיעור נשים בשבת

 משפטים:  פרשת השבוע 
 הרב פלטי גרנות: מרצה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה    1:81.:  בשעה

  י הנשים לפני השיעור"קריאת תהילים תיערך ע
 

 :ערב לימוד
משפחות וסטרייך והימלפרב מזמינים את הצבור לערב 

 :לימוד  לעלוי נשמות הבנים היקרים

 ל"ז,מרדכי דן הימלפרבו ל"ז,אמיתי יונתן וסטרייך
 

בשעה ( 111.), אדר' אור לג, שיתקיים ביום שלישי
 (1גלנווד)כ רמת מודיעים "בביה 11:11

 תלמוד ירושלמי –סיום מסכת חלה : בתכנית
 מרא דאתרא, א"שליט, הרב איתמר אורבך: דברי תורה

 המחלקה לכלכלה, בר אילן' אונ, יעקב רוזנברג' פרופ
 

 פנינה וסטרייךשרון הימלפרב        דוד ו:    הורי הבנים

 ל"ז, יחיאל הימלפרב                 
  

 
 :ס בנימין"ממתנ  

Start Up יוצא לדרך, 6חברתי ! 

ס בנימין מזמין את תושבי בנימין "מדור קהילה במתנ

להגיש מיזמים חברתיים מקוריים וייחודיים ולזכות 

 . מתאיםבתמריץ כספי ובלווי מקצועי 

 

, ג"ג אדר תשע"את היוזמות יש להגיש עד לתאריך כ

 למדור קהילה  /10/./.3

kehila9@matnas-binyamin  

 224/7/3-/1או לפקס 

 

 !  היכונו! היכונו !מועדת תרבות
 

 !!השנה בגדול תחוזר תהעדלאידע היישובי
 

 0020, ב אדר"י, ביום שישי
 

למוסדות , אנחנו קוראים לבתי הכנסת
מועדון מפגשים ולכל ל ,לנוער, חינוך

להודיע ליעקב להתארגן  קבוצה שרוצה 
 !על הצטרפותם בן דרור

 

 

 :מהמועצה
 

במהלך השבוע הקרוב ניתן עדיין  :השתלמות לדוברי יישובים
שתתקיים , (שנדחתה)להירשם להשתלמות לדוברי היישובים 

במרכז המבקרים נחלת  1111.8., באדר' ז, ה ביום ראשון"בע
ל "מנכ, נמרוד פרידברג -בהשתלמות ירצו  1 בנימין

Feedmedia , ועמית , "מדיה ככלי להשפעה מהבית-הניו"על
"1 השפעת הדובר על העיתונאי"על , 1כתב ערוץ , סגל

וכן , ההשתלמות מיועדת לדוברים הרשמיים של היישובים
 1לתושבים שהנושא חשוב ללבם

  1באתר מטה בנימין –פרטים והרשמה 

 :מהספרייה
 פעילויות ראש חודש אדר

 באדר' א, ביום שני ה"אי

 מאפרת מקצועית, אסתר בן אלבזעם 

 

 איפור וסיפור   1:81. – 11:..

 'כיתה א – 0לילדי גן גיל 
 

 י הדמויות"סדנא חווייתית ומיוחדת מספרים ואז מתאפרים עפ
 

 טריקים כמו שילדים אוהבים  9:11. – 1:81.

 בליווי הורה' ו –' לילדי ב

ההורים עם הילדים ירכשו טכניקות שונו ומדליקות 
 פורלאי

 1מהחומרים שאנו מכירים מהבית
 

 1לילד₪  1. –לכל מפגש  עלות השתתפות
 !להתראות

 

 

 !מי שנכנס אדר מרבין בשמחה
 

 

 :תנחומים
 לשושי שטיינברג ודודו בלוך על מות אמם

 
 יימי ווילנס על מות אביה'לג
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 : פינת הברכות

 מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב 
 

לאבי ורובין שרייבר לרגל אירוסי בנם אהרון *: אירוסין

 מגינות שומרון למירי פרידמן

לשרון ואיל בן דוד לרגל בר המצווה של בנם *: בר מצווה

 עודד

בת , לשרה ויצחק מושכל לרגל הולדת הנכדה* : לידות

 לעדי ודוד סבתו
 

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

 

 :מועדון גיל הזהב

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

פורי יגיל הזהב ותעדו סאת מועדון אמצו  ,בת מצוה
  !של חברי המועדון חיים

 !היה מאוד מרגש
 1תודה למורה סמדר ולאתי דביר שהקליטה

 
 :111., אדר' ב, בתכנית ליום שלישי הקרוב

 יהודית חדד תדבר על ספור מגילת אסתר
ושרה פלדמן תנחה את כולם בניגון ושירה 

 !לכבוד חודש אדר
 לאה מדעי 

 

שלוחה  48-7741079:  חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

0 

0450488-454 chanaschuster@gmail.com  

 ברוכים הבאים

יש להם .  ברוכים הבאים לבריינה ועזרא גרוסקין שהגיעו לישוב ממעלות

הם גרים .  ן שנה וחציונמצא בגן ריקי ואלחנן ב /אלימלך בן .  שני בנים

עזרא הוא הבן של מנוח .  71היצהר , ביחידת דיור של משפחת דוגלן

 :אפשר להיות איתם בקשר.  ושרון גרוסקין

   13752/2252 –עזרא 
ezramgroskin@gmail.com 

 /33/42/-137  –בריינה   

 

Welcome 
Welcome to Brina and Ezra Groskin who arrived to the 
yishuv from Ma’alot.  They have two sons.  Elimelech is 
3 and is in Gan Riki and Elchanan is one and a half.  
They live in the apartment of the Douglen family at 
Hayitzhar 40.  Ezra is the son of Manoach and Sharon 
Groskin.  They can be reached at: 

ezramgroskin@gmail.com 054 6939969 -Ezra  

054 355 2792 - Brina 

 

 !ערב נשים

Women's night! 

 

Don't miss a spectacular  evening  showcasing the 

businesses and talents of women of the yishuv 

followed by a coffee shop and Karioke . 

 

6:30 – 8:45 pm: art exhibits, sales,  workshops/ 

"mini spa"  in the Glenwood, Sepharadi and 

Teimani halls. 

 

9:00 pm in Glenwood:  Coffee Shop and Karioke 

Entrance fee to coffee shop, etc:  20 NIS. 
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