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 !השבוע

 22.., ג סיון"י, ביום רביעי  !ילדיםהצגת 

 "הברווזון המכוער":  ההצגה
 ה'עם תיארטון צחוקל

 
2 בועז הברווז הוא עוף מוזר בחברת משפחתו וחבריו הברווזים

הוא לא נראה כמותם ובעיקר לא מרגיש  ,הוא לא חושב כמותם
 2כמותם

 2בועז מרגיש שהוא לא שייך ומחליט לעשות מעשה
לומד  ,ק מסביבת מגוריו ובדרך פוגש חבריםהוא יוצא למסע הרח

ובעיקר לומד להכיר את עצמו ואת תכונותיו  ,על החיים
 2המופלאות שמעולם לא זכו להערכה מצד משפחתו וקרוביו

הצגה סוחפת מלאת שמחה והומור ושופעת מסרים חינוכיים 
 2לגבי היחסים בחברה בין היחיד מול הכלל

פה מגלה בועז שהוא בכלל הצגה מלאת הפתעות וגילויים שבסו
 2לא ברווז אלא ברבור יפה תואר

 

 לילד₪  52:  מחיר2  'כיתה א – 3לילדים מגיל 
 2 במועדון נוער 53:31בשעה 

 
 

 :משלחן המזכירות
 

 :קייטנה יישובית
 

 דרושים מדריכים לקייטנת הישוב  :מכרז
  :כישורים

יכולת עבודה 2 ומעלה' כיתות י בוגרי – מדריכים 52
 2'כיתה ו-והדרכה עם ילדים בגילאים גן

 :מועד הקייטנה 2.
מיום : הקייטנה תתקיים בין התאריכים הבאים 2א

, 221., ח אב"י, יום חמישי-521, ג תמוז"כ, שני
 2ימים 51כ "סה –ללא ימי שישי 

 1:31-53:31שעות העבודה בקייטנה  2ב
 2דיםד וגני יל"ס ממ"בבי הקייטנה תתקיים 32
ג טופס הגשת "יפנו בכתב ע מועמדים מתאימים 42

את 2 מועמדות שניתן לקבלו במזכירות הישוב
ח "הבקשה יש להעביר למזכירות עד לתאריך י

 112:.5שעה ,  122., בסיוון
י "ייערכו במזכירות הישוב עפ ראיונות מדריכים 22

באחריות 2 הרשימה שתפורסם במזכירות
 2המועמדים להתעדכן על מועד הראיון

 

 ,בברכה
 מוטי רוזיליו
 מזכיר הישוב

 

 
מידע על רישום לקייטנה ומחירים יחולק בתיבות 

: הדואר ויופיע גם באתר של הישוב
www.rammod.net  

 

 

 

 :חיסוני כלבת בחשמונאים
 

 53:31בשעה  122.,  ח סיון"י, שניביום 
 2במזכירות הישוב

 

 
 

 

 :שיעור נשים בשבת
 נשא:  פרשת השבוע 

 מה טוביגאל  : מרצה
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה   52:31:  בשעה

 
 52:52לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב
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 *מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב:פינת הברכות
 

ליצחק ורינה שחרור ולשמעון וחני חכים לרגל הולדת * :לידות

 בן לאמיר והדס שחרור, הנכד
 בת לשירה ואלי בליץ, דהליואל וליבה זלצמן לרגל הולדת הנכ*
בת לאהרן ואלינה , כהן לרגל הולדת הנכדה-ויעל גינדי אליהול*

 גינדי-כהן
 

רוסי בתם שלומית עם אי לרגל אור-אשר ולאה ברל*: אירוסין

 דרור רויזנמן
 

דב  יצחק בנם וחיה בוחניק לרגל נישואי שמעוןלרב *: נישואין

 לצביה לופה
 למרק וסורא רוזנברג לרגל חתונתם*
 

 !בישוב מכל בתי הכנסתלקבל ברכות אשמח 
 

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

 

 "אמצע החיים"כנס : מעמותת ותיקים בקהילה

 
 522., ב סיון"י, כולם מוזמנים לכנס שיתקיים ביום שלישי

 בבית יד שרה בירושלים
 

 התכנסות ורישום 51:52: בתכנית
המרחב להיות אני בתוך ריבוי " עכשיו אני" 51:31

אחים , בני זוג, בנים, סבים, כהורים: התפקידים בחיינו
ס ומאמנת אישית ומנחת סדנאות "עו, דליה נקר' הגב2 'וכו

 2חה במעלה החייםלצמי
 ם רוצים אתיש לציין א – שתי הרצאות במקביל: 51:42

 :הראשונה בעת ההרשמה
 "להתפתחות אישית תהליכי חשיבה כמנוף" 52
 "מוטיבציה לשינוי" 2.
 כיבוד קל:  54:42
 "פרלמנט ארוחת הבוקר: "הסרט:  1:52.
 סיום משוער:  5:31.

 ₪  41: במקום₪  31: עלות בהרשמה מראש אצל בריינה
 

 בה נא לציין אם מעוניינים –לאדם ₪  2.הסעה במחיר 
 
 

 :ממועדון גיל הזהב

כפי , ולא ביום שלישי) 322., סיון ד"י, חמישיביום : יום פינוק

 ,פדיקור ,תספורות, קוסמטיקה :  (שפורסם בדף האחרון
 !!מניקור ועיסוי 

 (:ולא לספארי)כי "לגן החיות התננוסעים 

 :עד ושעהשינוי י -מסיבות טכניות 

, כי"לגן החיות התנ, כנראה, תהיה סיורה, ט סיון"י, 122.בתאריך 
הודעה 2 צ"וזה יתקיים בשעות הבוקר במקום אחה, ולא לספארי

 2ה"בע, סופית תגיע במועדון בשבוע הבא
 2ירשם אצל לאהמשיך להניתן לה₪  21:  מחירבאותו ה

 
 לאה מדעי
   

 
 

 , גיהסיאורית , 3122, א סיון"כ, ביום חמישי
תעביר הרצאה במועדון , תושבת הישוב, עובדת סוציאלית

 –גורמים מעכבים ומקדמים : "בנושא 55:52בשעה 

 "מוטיבציה בגיל השלישי

 :ס בנימין"הספורט של מתנ' הודעות ממח
 

 !בשבוע הבא זה מתחיל   :משחקי ליגות בנימין
 :הישובים המשתתפים

, מעלה לבונה, לגבעת הרא, עלי, דולב, נעלה, נריה, אדם

, רימונים, פסגות, כוכב יעקב, נופי פרת, חשמונאים, עפרה

בהצלחה לכל  2עטרת ונוה צוף, כפר האורנים, כוכב השחר
 !הנבחרות

 www.rammod.netתכנסו לאתר של הישוב 
 ז המשחקים "כדי לצפות בלו, "רכזת קהילה"תחת הכותרת 

הישוב מוזמנים להגיע למשחקים כדי  תושבי
 !!לעודד את הקבוצה שלנו

 
 כרטיסים מוזלים לאליפות אירופה בכדורגל לתושבי בנימין

 
בחודש יוני הקרוב תתקיים בישראל אליפות אירופה 

 52.בכדורגל לנבחרות עד גיל 
, אנגליה, באליפות תשתתפנה מעצמות עולמיות כגון ספרד

ד ויטלו בה שחקנים מקבוצות כמו הולנד גרמניה ועו, איטליה

 .סטר יונייטד ועוד'מנצ ,ריאל מדריד, ברצלונה
בעקבות הסדר של מטה בנימין עם ההתאחדות לכדורגל מי 

 !בלבד לכרטיס₪  1.שיירשם דרכנו יקבל מחיר של 
מדובר בהזדמנות מצויינת לכל תושבי בנימין להגיע עם 

ציע לחוגי ניתן לה, המשפחה לחוויית כדורגל במחיר נהדר
 2מועדוני כדורגל ועוד/כדורגל

 מהרו להירשם –הכרטיסים לחלק מהמשחקים כבר נחטפים 
 4שלוחה  4135443: דרך בריינה במשרד

 
 :הודעה מהספרייה

ת שבועוחג ה אחרי, לשם מחשוב הספרייה בתוכנה חדשה
, למשך כחודשיים, דבהספרייה תיפתח פעמיים בשבוע בל

 2ות הרגילותבשע, בימים שלישי וחמישי
 

 2התעדכנו בפרסום נפרד מהספרייה
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