
 
 ממועדון מפגשים ומועדון גיל הזהב

 

, ו בשבט שתתקיים"הנכם מוזמנים למסיבת ט
א בשבט "כ, ביום שלישי, במועדון, ה"אי

 ..:.2בשעה ( 2.01)
 

 :בתוכנית
 הרב שמעון בוחניק –ג האילנות ח –ו בשבט "ט

 עפר חתוכה –אורח בהתנדבות  –הופעת אמן 
 

 צמיחה והתחדשות עם הטבע
 ו בשבט"מופע מוסיקלי לט

 
 יוגש כיבוד קל מפרי הארץ

 

 !בואו בשמחה
 

 
 
 

 

 ד"בס

     
www.rammod.net 

 
 ה"תשע ,שבטז "י, יתרו שבת פרשת ערב

 

 ,חברי הועד המקומי
 מזכירות הישוב ותושבי הישוב  

 משתתפים בצער
 תמר ונפתלי משפחת 

 קירשנבאום
  

 ,במות הבן
 

 ל"ז, מיכה אליעזר 
 

ינחמכם עם שאר אבלי ציון ולא תוסיפו ' ה
 לדאבה עוד

 
 

 
   
 
 

 

 בריינה הרטמן: רכזת הקהילה

 Vaad_bryna@012.net.il   4שלוחה / 08- 9761493

 

 ..חורף חם בחשמונאים
 :בשבוע הקרוב

 בקרוב

 !( לכל הגילאים)  עוד סדנא לנשים
 :סדנא של יעל זלץ תתקיים

שמבוססת על התפיסה  "העסק הנבחר –הבית "

שניהול בית כניהול ארגון ומנהלת הבית יכולה להשתמש 
, בארגז הכלים של ניהול מעולם העסקים והייעוץ הארגוני

( ות)הסדנא0 כדי לייעל את עבודתה וכדי להתמקצע
 0מבוססת על סדרת ספרים שיעל זלץ כתבה בנושא

 :קד בבסדנא הזאת נתמ

אמהות רבות מרגישות שהכל מוטל  :האצלת סמכויות

איך 0 על כתפיהן ויש מהן שאינן מנסות לקבל עזרה
להאציל סמכויות ולקבל עזרה בתשלום וגם מבני 

הפירמידה "הכל בעזרת כלים מעשיים על פי ?  המשפחה
כולל כלים לניהול קונפליקטים "0 של האצלת הסמכויות

 0ולהשגת שיתוף פעולה

 ,תתקיים ביום ראשון, בת שעה וחצי, אהסדנ
0                       בספרייה0 22:.1בשעה  201, ט שבט"י

 ₪  12:  מחיר השתתפות
אם יהיה ביקוש 0 אפשר להירשם לסדנא דרכי במשרד

 0לסדנאות נוספות של יעל אשמח לארגן אותן

 
כל הסדנאות לנשים בחסות מדור הקהילה של 

 "מעגלים"נית ס בנימין במסגרת תכ"מתנ
 

************************************* 
 !מופע למבוגרים! ח אדר"לכבוד ר

 
 :ועדת תרבות מזמינה אתכם למופע של נויה מנדל

 

 !"תסתדרו לבד -אני בחופש" 
 

 2201, ח אדר"ר, ביום רביעי
  .0:.1בשעה 

 מ של ישיבת נר תמיד"בביה
 לאדם ברכישה מראש₪  .4:  מחיר כרטיס

 בקופה ₪  42
 001, ד שבט"י, מכירת כרטיסים מיום שלישי

 במזכירות הישוב
 

 ס בנימין"המופע בחסות מחלקת התרבות של מתנ
 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 !שבת שלום

 מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב :פינת הברכות

 

בת , לדת הנינהלברכה וניל רוטנר לרגל הו*: לידות

 לשירה ושוקי שלמון
 לרינה ומיקי לב לרגל הולדת הבן*
בן לרננה ואבי , לשמעון וחני חכים לרגל הולדת הנכד*

 בוקשפן
  

לרחל וגלעד אבינעם לרגל בר המצווה *: מצווה בר

 של בנם נתאי
 

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

 

  רינת לאה ומלכהמ: מהספרייה
 !שעת סיפור ויצירה עם יפעת המספרת

 !"אין חיה כזאת"
 .23:0ב  , 201,כ בשבט, ביום שני
 402 – 102לגילאי  מיוחדת שעת סיפור

 בספרייה
 

ההרצאה  –בערב  ..:.1ובאותו יום בשעה 
 : שנדחתה משבוע שעבר

 :ו בשבט לאוהבי טבע"הרצאה לכבוד ט
 כולם בחכמה עשית' מה רבו מעשיך ה

 עם שחר כהן –צילום טבע ובעלי חיים 
0 ם בטבעסיפורים וחוויות של רגעי צילום קסומי

ההרצאה תלווה במצגות מרהיבות בנושא חיי חיות בר 
  0וציפורים

 מתאים לנוער ומבוגרים
 ₪ .2:  כניסה

 !בואו בשמחה
 ס בנימין"בחסות הספרייה האזורית של מתנ

 : גיל הזהב
א שבט מסיבת "כ, ביום שלישי, כפי שרשום בדף הראשון

כולל , ו בשבט במועדון ביחד עם חברי מועדון מפגשים"ט
על כך אנו מודים 0 מופע בהתנדבות של עפר חתוכה

 !! חויישר כ  0להופיע פר שנאות לבקשתנו לע ומעריכים  
 

 לאה מדעי

 

 יתרו: פרשת שיעור נשים בשבת
 

 חזקיהו חנימוב  :מרצה
 

 !(שימו לב לשעה החדשה) 20:22 :  בשעה
 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 ..:20בשעה לפני השיעור קריאת תהילים :  שימו לב
 

 :בני עקיבא

 

 .2:0:  ב "פעילות חב

 22:42:  מפקד

 מועדת חסד:  משלוח מנות יישובי

 

מי שלא קבל יכול לגשת 0 חולקו בתיבות טפסים
 0לנאוה במזכירות

 

 ! אל תחכו לרגע האחרון

 לאורי לוטן על מות אביו:  תנחומים

שהייתה " משקה משקר"ההצגה 
 0ש הקרוב בוטלה"מתוכננת למוצ

 0על מועד חדש תבוא הודעה

בתיאום  1001יתקיימו בישוב ב   :חיסוני כלבת
: בנייד 1001-.1ר אפרים קרן בין "מראש עם ד

: או במייל 21-2333143.

akorn@netvision.net.il 

 :ד"מבית חב
 נשים יקרות הנכן מוזמנות לערב נשים לזכרה של

 יובאוויטשמל אשת הרבי, ה"ע, הרבנית חיה מושקא
 

 פראדי ברוד בנושא ' הגבעם 
 זוגיות מוצלחת –" הדרך אל האושר"

 2201, ב שבט"כ, ביום רביעי, ה"אי, הערב יתקיים
 22:.1בשעה 

 1רחוב ערבי נחל , כוכבי' ד משפ"בבית חב

mailto:vaad_bryna@012.net.il

