
 : מהספרייה
               ! סדנא לאימהות צעירות בחינם

               ין ס בנימ"בחסות הספריה האזורית של מתנ
 

 34:91בשעה , 3.01,ט אדר"י, ביום שלישי
סדנא עם נעמה מאיר                    –גילגולו של סיפור 

ליצנית , שחקנית ומספרת סיפורים, בובנאית
 רפואית

איך הופכים *? כיצד מספרים סיפור עם בובות*
האם דמות מן האגדות יכולה *?סיפור להצגה

איך תעסיקו 000ו*? 000לקפוץ החוצה מן הספר
את ילדכם בפעילות יצירתית שהוא לא ירצה 

 ?להפסיק
בה , את כל זה ועוד נלמד בסדנא חווייתית

 מהגלילים0 נעבד סיפור לתיאטרון מגלילים
שניתן להכין גם בקלות , תיאטרון-ניצור בובות

-נלמד להפוך גליל לבובה דו0 עם ילדים
0 הי הדבק"מימדית ע-או לתלת, מימדית בציור

לאחר מכן נראה כיצד הופכים סיפור להצגה 
בשלבים פשוטים ואיך משפט קצר בספר יכול 

0                                                                   להפוך לסצנה מרתקת
י "מכיון שכל משתתף ייצור הצגה ייחודית עפ

יש להביא ספר ילדים , סיפור אהוב בו יבחר
 שמשתתפות, ה עם תמונותמאוייר או אגד
 0דמויות 2בהם לפחות 

ילדים  ספר: על כל משתתפת להביא
שברצונכם להמחיז וגלילי קרטון של נייר סופג 

 0                         ונייר טואלט
 .2ל מוגבלת0 משך הסדנא כשעתיים

יש להירשם אצל רינת בספרייה 0 משתתפות
 !וכהכל הקודם ז     4201.21: 301 ',יום א עד

 

 ד"בס

     
www.rammod.net 

 !!!!!!משנכנס אדר בחשמונאים מרבין בשמחה
 ה"תשע ,אדרו "ט, כי תשא שבת פרשת ערב

 

 :משלחן המזכירות
 
מניסיון של שנים קודמות קשה מאוד ו חג הפסח מתקרב30

ל משאיות לפינוי גזם בשבוע האחרון ולכן ככל לקב
שתקדימו להוציא גזם וגרוטאות לפינות הגזם יבטיח לנו 

 ישוב נקי בחג 
בשעה טובה סיימנו סלילת מגרש חנייה ליד המשחקייה 0 2

 0לטובת תושבי ואורחי הרחובות הסמוכים
כמו כן בנינו בסוף מגרש החנייה פינת מחזור וכבר     

איסוף הבקבוקים ומיכל הנייר  מתקןהעברנו לשם את 
 0גם קרטוניה בקרוב נוסיף פח כתום ואולי

 
 !בברכת פורים שמח

 מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו 

 

 
   
 
 

 

בשושן פורים כולם 

מגיעים לשוק פורים 

 של מטורף 

 !שבט ציון, בני עקיבא
 

במגרש כדור סל  9::0מתחילים בשעה *
 ד"ס הממ"של ביה

 
ע לכל המשפחה מופ 09:99בשעה **

 של ובשיתוף הקהל 

  שמבוקי
 

 !של אדם אחד מצחיק קרקס 

 ס בנימין"בחסות מתנ

 

  !תחנות !מתנפחים 

 !דוכני מזון

 ...ועוד
 

 !כל ההכנסות לצדקה
 

 בחסות ועדות תרבות ונוער
 

 

http://www.rammod.net/


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 !!פורים שמחבת שלום וש

:ממועדון גיל הזהב  

 'חגגנו  פורים  עם תלמידי כתות א ראשוןביום 
 0מחופשיםוהילדים  הגיעו עם משלוחי מנות  0ד"ממ

על כך תודה לילדים  0שרו ושמחו ,ה ם הציגו
ולרחל אשואל   ,כמו כן למוריה אליאסיוולמחנכות  

!שהפעילו  וארגנו     

מסיבה  לחגגנו מסיבת פורים  כש שלישיביום 
  0ו כל חברות המועדון והמתנדבות מחופשותהגיע

זכו בפרסים  ,דוןחברות המוע ,מתנדבות  הכשלוש
0על תחפושתן   

בהמשך המתנדבות הציגו את מגילת אסתר 
בימוי יהודית ולנילי וכן  דאגו לעיצוב  יפהפה של ב

!האולם  

 ,חביבה  - לכל השחקניות על המשחק המעולה
0ויהודית עליזה, נילי ,אתי   

!לכל המתנדבות מאחורי הקלעים הרבה תודה   

 משפחת מועדון גיל הזהב 

מדעי לאה  

 מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב :פינת הברכות

 

בת , דת הנכדהלאלדד ואתי דודקביץ לרגל הול*: לידות

 להדס ואריה פייגין
 
בן לליאורה ויואב , ייקובס לרגל הולדת הנכד'לסטיב ומריל ג*

 קטן

לישראל ורונית חמיאל לרגל אירוסי הבן חיים  *:  אירוסין

 0תמר גוטמן ממעלה גלבועלעמיחי 

 

 אסתי גלבנד  :מתגייסים בקרוב

 אבידן עקנין                               
 'רועי טרביץ                               

 אלי הלפרט                               
 אלידור דביר                               

 
: ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל

vaad_bryna@012.net.il 

 

 " מוזיקת כליזמר"הזמנה לקונצרט 
 ,ע"מרכז יב" כינור דוד"בביצוע של צוות מורים 

ד "ס הממ"בבי" מנגים בבנימין"אשר מלמדים במסגרת תכנית 
 0רמת מודיעים

 ,ח אדר "ב י ,בישוב חשמונאים ,ה"אי ,הקונצרט ייתקיים
בערב באולם בית הכנסת  ..:.2 שעהב,  401031

 0הספרדי
 :תכנית לקונצרט

 
קייטלין  0בן של משפ+ הערב מתחיל במנגינה משותפת של כל המורים

 0בכינור
 
 אידישע אינטרמצו30
 
 וק'אידשע קזצ0 2
 

 תצוגת כלי סולו
 

 חליל צד-אולגה קייטלין 
 
 הורה סטקטו מאת גריגוראש דניקו0 1
 
 0סקסופון-שמואל שגב  
 
 כליזמר בולגרי0 9

 
 חצוצרה-גרגורי פרוסין 
 קו'י מאת ואהיד מאטגטראוריגר טד0 1 
 

 קלרינט-קונסטנטין קיטלין 
 
 קלרינט סולו ללא ליווי-"שמע ישראל"ניגון עתיק 0 0
 
 קלרינט עם ליווי תזמורת-כליזמר רומני 0 2

 
 הרכבים קטנים

 
 0דואט לחליל צד וקלרינט מאת יורי פובולוצקי: זמר עצוב0 3

 
 וןבריט,קלרינט,חליל צד: כליזמר לשלישיית כלי נשיפה0 4
 

 הרכב של כל הצוות-קטע סיום
 

 כליזמר שפיל3.0

  !נשמח לראותכם בקונצרט
 
 

 ,בברכה
 מיכאל קרסנר

 
 מטה בניימין מנהל הקונסרבטוריון במועצה אזורית

 רכז מגמה למוסיקה בישיבת בני עקיבא כינור דוד

 כי תשא: שיעור נשים בשבת פרשת
 נעמה שטסמן:  מרצה

 
 !(שימו לב לשעה החדשה) 31:31:   בשעה

 
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 ..:31קריאת תהילים לפני השיעור בשעה :  שימו לב

mailto:vaad_bryna@012.net.il

