בס"ד

www.rammod.net
ערב שבת פרשת נח ,ל' תשרי תשע"ה

שעות של המקוה :שעון חורף:

מרכזת הקהילה:

בריינה הרטמן:

 - 7980075שלוחה vaad_bryna@012.net.il /0

כרטיסים למופע של רמי קליינשטיין ב :05.00
כל יום בין השעות 03:51-00:11
מוצ"ש וחג:
שעה לאחר צאת השבת עד השעה .00:11
ערב שבת וחג :בתאום מראש עם אילנית:
130-3038308

המופע ,בחסות מפעל הפיס ,הוענק לתושבי מטה
בנימין אחרי שירות צבאי ושרות לאומי .כרטיסים עולים
 . ₪ 51הפרסום הועבר במייל ו הוזמנו כל הכרטיסים
מהר מהצפוי .הוקצבו לכל ישוב מספר כרטיסים מוגבל
למכירה עד  .3.00אם יישארו עוד כרטיסים יש סיכוי
קטן שיקציבו לישוב שלנו עוד כרטיסים .כעת ניתן
להירשם לרשימת המתנה אצלי במשרד.

הצגת ילדים:

לותיקים בקהילה (גיל  33ומעלה):
במוצ"ש פר' לך לך 0.00 ,בשעה 01:51
באולם של ביה"כ הספרדי:
התכנית" :שירה ודיבור"
מפגשי שיח ושירה בצבור בעקבות משוררים,
מועדים ואחרים

"הטיפות הקסומות"

של מלכי קלכהיים תתקיים במועדון נוער ביום שני,
ג' חשון ,09.01 ,בשעה  .08:03לילדים בגילאי
-5.3כיתה א ₪ 03 .לילד
ראו פלייר מצורף
שיעור נשים בשבת פרשת :נח
מרצה :יגאל מה טוב
בשעה03:51 :
בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
שימו לב :קריאת תהילים לפני השיעור בשעה 03:03

"רוח סתיו והתחלות חדשות"
מפגש שיח ושירה בצבור
ליאורה וברק ברנע (אם ובן מאלון שבות)
מזמינים אתכם לבוא ולחוש איתם את קסם הסתיו
ואת ההתחלות החדשות הנלוות אליו
נשיר שירים ונטעם מהסיפורים העומדים מאחוריהם

מרכזת הקליטה והחברה :חנה שוסטר
chanaschuster@gmail.com 131-0130133

מחיר כניסה ₪ 03 :לאדם
יוגש כיבוד קל

בשבת פרשת וירא1188 ,

שבת חיבורים יישובי!!

תנחומים:
למישל ג'ייקובסון על מות אימה

פרטים במהלך השבוע הקרוב

לאתי כהן ולכל משפחת כהן על מות חברינו
שלמה כהן ,ז"ל ,מותיקי הישוב חשמונאים

,

חיסוני כלבת:
ממועדון מפגשים:
לימודים בבית מפגשים  -כולכם מוזמנים

יבוצעו בחשמונאים ע"י וטרינר
המועצה ,ד"ר אפרים קרן
ביום שני ,י' חשון ()5.00.0100
בשעה  ,08:51במזכירות הישוב

לימודים במקצועות הבאים :
*המורה ברברה גילאור כל יום רביעי
בשעה  3:11בבוקר אצלה בבית
*המורה מיכל שטינמץ  -אנגלית  --כל יום
רביעי בשעה  03:11בספריה היישובית
* הרב מאיר פרידמן  -נושא יקבע
הלימודים יתקיימו בספריה היישובית
כל יום רביעי בשעה 07:11

מומלץ להירשם מראש במזכירות
יש לשלם את אגרת החיסון מראש .לכלבים
שרשומים במועצה,
ניתן לשלם בכרטיס אשראי באינטרנט דרך
מחשב או : Iphone
http://petclick.co.il/Payment.aspx
לביצוע תשלום ,תכניס את מספר שבב של
הכלב וסיסמה הישוב0955 :
לגורים חדשים ,חתולים או כלבים שלא
רשומים ,אפשר לשלם במקום.

פרטים נוספים  :ציונה 13-7980300
נשמח לראותכם
בברכה ,ציונה שרוני

ממועדון גיל הזהב:

ביום ראשון ,ט' חשון,1188 ,
חברי המועדון יצאו למרכז
בגין בירושלים ולאחר מכן
ייסעו לכותל המערבי1

פינת הברכות:

מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב

לידות* :לאריה ורחל אמרנט לרגל הולדת הנכדה ,בת
לניסן ואילה
*ליונתן וד"ר פיי טורצקי לרגל הולדת הנכד ,בן לדבורה
ומרום
*ליואל ורחל מריליס לרגל הולדת הנכדה ,בת ליוני
ואביבה
*ללני ובברלי גרינבלום לרגל הולדת הנכד ,בן לידידה
ואלישע פורת
*לאהרון ועדינה צוקר לרגל הולדת הבן ,נכד לארני ודבי
צוקר ולמיץ' וסנדי קניסבכר
*לדניאל ובת שבע פאוה לרגל הולדת הנכדה ,בת
לנפתלי וגילה אברמסון
בר מצוה* :לאלה וג'יי היימן לרגל בר המצוה של בנם
נחשון
אירוסין* :לסם ורוקסאן גמראן לרגל אירוסי הבת
איטה לדוד פרויידיגר

פרטים אצל לאה מדעי:
251-0192622

נישואין* :לשוקי ועוטיה הולנדר לרגל נישואי הבן
דביר לנעמי אלסטר
גיוס!

דרך צלחה לגלעד כץ!

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

שבת שלום וחודש טוב!!

