
   :משלחן המזכירות
 

מ לזרז "ע, ציבורית במקרה של סתימת ביוב 
את הטיפול יש להתקשר למוקד בנימין 

 :בטלפון
במיוחד לאחר שעות .  20-0077729  

כ להודיע במזכירות כדי שנהיה "אח. העבודה
 .במעקב ולזרז את הטיפול

 מוטי רוזיליו
 מזכיר הישוב

 
 

 ד"בס

     
www.rammod.net 

 
 ה"תשע ,טבת' ד, ויגש שבת פרשת ערב

 

 

 

 

 

 
 

        חנה שוסטר: מרכזת הקליטה והחברה

4204244-202 chanaschuster@gmail.com 
 ברוכים הבאים

מבני ברק  ברוכים הבאים להוגט ומשה ישרוף שהגיעו
הגדולים .  יש להם חמישה ילדים.  17הכרמל ' ברח וגרים

, לומדת באולפנת צביה בבני ברק 77-בת ה, נשואים ונעה
  .לומד בישיבת הסדר מעלה אפרים 00-בן ה, ואריאל

 :אפשר להיות איתם בקשר
 24-4024440: בבית' טל

ymoshe5@walla.com 2009707227: משה  
 huguettey@walla.com    2027179040: הוגט  

Welcome 
Welcome to Moshe and Huguette Yasharoff 
who have arrived to their home at Rechov 
Hacarmel 31 from Bnei Brak.  They have 5 
children. The older ones are married, and Noa, 
age 17 studies at Ulpanat Tzvia in Bnei Brak 
and Ariel, age 22, is studying in the Hesder 
Yeshiva Maale Ephraim.  They can be reached   

 at: Home: 80-0884008  
Moshe: ymoshe5@walla.com   2009707227 

Huguette: huguettey@walla.com     2027179040 

 

 
 

 בריינה הרטמן: רכזת הקהילה

 yna@012.net.ilVaad_br   4שלוחה / 08- 9761493

 

ובחודש  פתוחהה יהמשחקי: משחקית הישוב

 :דצמבר תיפתח בתאריכים הבאים

על המשך . 12.70', יום ג/ 04.70', יום א 
 .הפעילות תבוא הודעה

  "גיבורים מהחיים" במסגרת סדרה של הרצאות
 :נפתח בשיחה מרתקת: - לנוער ומבוגרים

 סיפור אישי מלא גבורה ואמונה מפי

 קרוב סגן אהרן
 החתן שיצא מחופתו

 ונפצע קשה במבצע עופרת יצוקה
 4/7ג טבת "האירוע יתקיים ביום ראשון י

כ רמת מודיעים "ביהבאולם יפה ב 02:70בשעה  
 (גלנווד)

 
 י"ההרצאה בחסות צח. הכניסה בחינם

 יוגש כיבוד קל

:מהספרייה  

 
  דרושים מספרי סיפורים

 שתלב בהפעלת שעת סיפור לה
 . בהתנדבות בספרייה

 0790200  צרו קשר איתנו בספרייה -המעוניינים 

  
 0 - 0שעת סיפור לגילאי  

 (00.70)בטבת ' ז, ה ביום שני הקרוב"בעז
 בספרייה 79:12בשעה 

 
  

 !להתראות בספרייה
 

 ויגש: פרשת שיעור נשים בשבת
 

 הרב מאיר פרידמן  :מרצה
 !(שימו לב לשעה החדשה) 71:70 :  בשעה

 
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 71:22בשעה לפני השיעור קריאת תהילים :  שימו לב
 

http://www.rammod.net/
mailto:chanaschuster@gmail.com
mailto:Vaad_bryna@012.net.il


 : סדנאות של צביה בארי

 !עושים מהפך בגוף ובנפש! הגיע זמנך לפרוח

 
 ורוצה לגלות  +92או  02, 42את בגיל 

 ?וקיםאיך להיפטר מן התשוקה לבצקים ולמת
את מתוסכלת מהמשקל שלך וההורמונים משגעים 

 ?אותך
 !לרקוד עם האש באמצע החיים' בואי

  
סדנה מדהימה בה תגלי איך את יכולה לשפר את 

לאזן את ההורמונים , לרדת במשקל, בריאותך
תוך כדי , מצוין באמצעות תזונה לפני ולהרגיש

 !  ואחרי גיל המעבר
, כ טבת,'יום אב ,ה"בע, םתקייהראשונה תהסדנה 

  70:12-00:12 השעות בין 77.7.70
 בספריית היישוב חשמונאים

  ₪  70עלות הערב   
 

, ו טבת"ט, ניתן להירשם אצל בריינה עד יום שלישי
 !נשים 72הסדנה תתקיים בתנאי שיירשמו לפחות . 9.7

! מי ששמעה את ההרצאה של צביה מאוד נהנתה
 !הסדנה מומלצת

 
" אכילה ריגשית"נושא סדנה שנייה של צביה ב

באותם שעות  00.7, שבט' ה, מתוכננת ליום ראשון
 .ובאותו מחיר

בסבסוד מדור הקהילה , ה"בע, הסדנאות מתקיימות
 .חורף" מעגלים"ס בנימין כחלק מתכנית "של מתנ

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 !!שבת שלום
 

 
 

  

 מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב :פינת הברכות
 

, למוטי ומיכל שטיינמץ לרגל הולדת הנכדה*: לידות

 בת לנתי ויעל
 לבריאן ושירי רוזן לרגל הולדת הבן*
בנם של משה , לרגל הולדת הנכד, דני ואתי ניסיםל*

 .ורעות אנסבכר
 

לירמיהו ומירה טאוב לרגל בת המצווה  *: בת מצווה

 של בתם אור
 

, לרב מורי ודינה שוורץ לרגל אירוסי בתם*: אירוסין

 לאורה לנתן סבח מנתיבות

 
י קופלאן לרגל נישואי בנם יואב 'לסוזי ובנג* :נשואין

 !מזל טוב גם לסבתא רניי אוסטרי. לתמי
נח לניקול , ללארי ושריל קליין לרגל נישואי בנם*

 רוזנבלום
 

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

 

 :ותיקים בקהילה
 

הייתם ? עבודה מעניינת? יש לך סיפור מעניין
רוצים לספר לנו על זה על כוס ?בטיול מעניין

 ?קפה
  

אנחנו מעוניינים לקיים מפגשים כאלו פעם 
פעילויות  בחודש בשעות הערב בנוסף למגוון

 . שאנחנו מתכננים לותיקי הישוב
ניתן לצור קשר עם בריינה !  נשמח לשמוע מכם

 200-1092072: במשרד או עם לאה מדעי
  
 
    

 

 
 

  :מועדון גיל הזהב

 

ה "יוצאים בע ,04.70, ו טבת ,ביום ראשון
לא על "לראות את ההצגה " נא לגעת"לתיאטרון 

בבוקר חזרה  72-ב יציאה מהמועדון  ."הלחם 
 . 74:22בשעה  משוערת

 

 : מבני עקיבא
 70:40ב בליל שבת במועדון בשעה "פעולת חב

 70:70מפקד בשבת בשעה 

 כהן רוני: מהקומונרית

mailto:vaad_bryna@012.net.il

