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 !תרשמו ביומן
 
 :ה פורתההצגה של תיאטרון אורנ, 6.21, תמוז' ד
 "הנעליים של הדוד סימון"
 

ערב סיום שנה לותיקים בקהילה של , 21.., ו תמוז"ט
ארוחה קלה 2  כ הרימון"הישוב באולם ישראל של ביה

פרטים 2  והרצאה של גיל כהן מגן על חצר החסידים
 2בהמשך

 : ס יסודי"הרצאה להורי ביה:  121., ח תמוז"י
 2פשעי אינטרנט חוקר, עם גלעד האן"  סכנות האינטרנט"

 !!חובה לשמוע לפני תחילת החופש הגדול
 

על גירוש אנשי גוש " כזוהר הרקיע"הסרט ,  729, אב' ב
 קטיף

 
 

 :משלחן המזכירות
 

, 122., ז סיוון"י, ביום ראשון  :הפסקת מים
 7:99-60:99תהיה הפסקת מים בין השעות 

 2לרגל עבודות שוטפות
 2כםאנו מתנצלים על אי הנוחות שתגרם ל

 
רכז הקייטנה הוא יש טחויליאן  :קייטנה יישובית

 :ניתן לתקשר אתו במייל בינתיים2 מנריה
ishainoa@gmail.com 

 

 :רישום לקייטנה
מידע על רישום לקייטנה ומחירים חולק בתיבות 

: ופיע גם באתר של הישובמהדואר ו
www.rammod.net  

 
 

 

 :חיסוני כלבת בחשמונאים
 

 9.:61בשעה  922.,  ח סיון"י, שניביום 
 2ישובבמזכירות ה

 

 
 

 

 :הספר בספרייה שבוע
מתחילים ) 61:99בשעה , 22.., ט סיון"י, יום שלישי

 : שעת סיפור עם שולי גלעדי!( 61:69ב

 "הנקודות הצבעוניות של פיתי החיפושית"
 לילד₪  2:  מחיר           1-.לגילאי 

 
 :  'ח-'לבנות ז**

 על מודעות עצמית סדנת איפור חווייתית בספרייה
  02:.6בשעה  עם המאפרת אסתר בן אלבז 
 !"תתחברי לעצמך ותגלי את היופי  שבך"
 

 69:99ביום שלישי הספרייה תיפתח לקהל מ 
 61:99ולא מ 

 
 :ואילך 9.:69משעה , 922., א סיון"כ, יום חמישי

 בלבד לספר₪  9.-. –יריד ספרים יד שנייה כחדשים *

 

 צביעונים ושולחנות יצירה לילדים*
 
 'ג-'לילדי א" אותיות ומילים"משחקי שולחן *
 
 9.:9.הספרייה תהיה פתוחה להשאלות ספרים עד *
 
 

הספרייה , לשם מחשוב הספרייה בתוכנה חדשה: שימו לב
בימים , למשך כחודשיים, דבתיפתח פעמיים בשבוע בל

 2בשעות הרגילות, שלישי וחמישי
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 *מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב:פינת הברכות
 

ועזרא גנץ ( דה קייזר)ייקובס ולפרידה 'לסטיב ומריל ג* :לידות

 בת לאבינעם ואלישבע, לרגל הולדת הנכדה
 בן לאלעד ואורה, לאילן וחנה קורן לרגל הולדת הנכד*
 

למוטי ומיכל שטיינמץ לרגל אירוסי בנם יועד ליהודית *: אירוסין

 דיין
 

לסטיב ואהבה שטיין ולדב ונאוה אטנר לרגל נשואי *  :נישואין

 אביעד לשרה
יק לרגל נישואי יוני 'יי ואלה היימן ולישראל וליסה זייצ'לג*

 לדניאלה
לניל וברכה רוטנר לרגל נישואי הנכדה שירה פלסנשטיין לשוקי *

 שלמון

 
 לאלן ואבי ריפמן לרגל בר המצוה של בנם אשר*:  והבר מצ

 
 !בישוב מכל בתי הכנסתלקבל ברכות אשמח 

 
: ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל

vaad_bryna@012.net.il 

 

 :ממועדון גיל הזהב

 :כי"לגן החיות התננוסעים 

כי "נצא לגן החיות התנ, ט סיון"י, 22.. ,יום שלישי הבאב
נא להגיע 2 בבוקר 62:.נצא מהטרמפיאדה בשעה 2 בירושלים

 2ןבזמ
 2ירשם אצל לאהמשיך להניתן לה₪  29:  מחירה
 

 לאה מדעי
   

 
 

 , אורית גיהסי, 922., א סיון"כ, ביום חמישי
תעביר הרצאה במועדון , תושבת הישוב, עובדת סוציאלית

 –גורמים מעכבים ומקדמים : "בנושא 66:62בשעה 

 "מוטיבציה בגיל השלישי

 :ס בנימין"הספורט של מתנ' הודעות ממח
 

 !בשבוע הבא זה מתחיל   :גות בנימיןמשחקי לי
 :הישובים המשתתפים

, מעלה לבונה, גבעת הראל, 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 

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

 
 כרטיסים מוזלים לאליפות אירופה בכדורגל לתושבי בנימין

 
בחודש יוני הקרוב תתקיים בישראל אליפות אירופה 

 62.ות עד גיל בכדורגל לנבחר
, אנגליה, באליפות תשתתפנה מעצמות עולמיות כגון ספרד

הולנד גרמניה ועוד ויטלו בה שחקנים מקבוצות כמו , איטליה

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

 !בלבד לכרטיס₪  9.שיירשם דרכנו יקבל מחיר של 
ובר בהזדמנות מצויינת לכל תושבי בנימין להגיע עם מד

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

 מהרו להירשם –הכרטיסים לחלק מהמשחקים כבר נחטפים 
 0שלוחה  .791607: דרך בריינה במשרד

 :שיעור נשים בשבת 
 בהעלותך:  פרשת השבוע 

 אמיר שרעבי : מרצה
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה   9.:62:  בשעה

 
 62:62לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב
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