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  :מהספרייה
 

 : 7.02, אב' ד, ביום שני הקרוב
   

  7-5שעת סיפור ויצירה לגילאי 
 .03:6בשעה 

 !הכניסה חינם
      

    

 בריינה הרטמן: מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il 6שלוחה  0.-7230676

 
 : 00:11בשעה  0702, אב' ג, ביום ראשון

 
 ...!!מלגו !בונים את בית המקדש
 עם הסדנא היהודית

 ' ו –' פעילות לילדים שעולים לכיתות א
 

 כ הרימון"באולם ישראל של ביה
 

 לילד₪  5:  מחיר השתתפות
 

 
 

 :01:01בספרייה בשעה  ובערב
 "שלנו, שלי,שלה -אלצהיימר  "

 
מספר על ,הושעיה הישוב מ ,רנן אשכנזי

התמודדות עם מחלת האלצהיימר של אשתו 
מלמדת  , ומרתקת השיחה מרגשת0 ברברה 

ומתארת את שלבי המחלה מההתמודדות בבית 
 ,התמודדות אישית0 עד האשפוז בבית אבות 
0 כמטפל בברברה זוגית ומשפחתית של רנן

 רנן מתאר את ההתגייסות של הקהילה, בדבריו
  .והתמיכה בו ובמשפחתו

 הכניסה חינם

 
 :00.0, אב' ה, ביום שלישי

 :עשור לעקירת גוש קטיף

 "בין שמיים לחול"  :יוקרן הסרט
 למבוגרים ונוער

 לאדם₪  01
 

כ רמת מודיעים "באולם יפה בביה  01:01בשעה 
 . ש גלנווד"ע

, תתקיים שיחה עם יצחק ואזנה אחרי הסרט
 .פרטים בדף המצורף. תושב נצרים לשעבר

 
 !תודה לנתן מנור על העזרה עם הפלייר

 

 

 !!המסעדה החלבית חוזרת 
 

 שבט ציון מזמין אתכם 
 

 שלישי –בימי ראשון 
 ,07-7002, אב' ה –' ג

 למסעדה החלבית המסורתית

 
 :שתיפתח במועדון נוער בין השעות

02:6.-77:6. 
 

 

 !!בואו בהמוניכם

 

 
 

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


 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  !!וחודש טוב שבת שלום

0 בית אל עולה מדרגה במאבק על בתי דריינוף
ראש המועצה שי אלון העביר את לשכתו לבניינים 

וגם חברי הכנסת בצלאל , הריסההמיועדים ל
מהבית היהודי ואורן חזן מהליכוד ' סמוטריץ

 0העבירו את לשכותיהם
  –במסגרת המאבק הושק אתר חדש 

" עוצרים את ההרס בבית אל! תקיים? הבטחת"
www.oztrim.co.il 

כנסו והצטרפו לבית אל ויחד נבלום את כיבוש 
 0ה ושומרוןיהוד

 

 מזל טוב *מזל טוב* מזל טוב :פינת הברכות

 

בן , ודי קראון לרגל הולדת הנכד'לשמעון וג*: לידות

 לפנחס ואורטל
 

ביעי בכל שבוע ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום ר

                                               vaad_bryna@012.net.il :למייל

 מסעי-מטות: שיעור נשים בשבת פרשת
 הרב שמעון בוחניק:  מרצה

 
 0 קריאת תהילים ..:05:   בשעה

 05:05השיעור בשעה 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 :ותיקים בקהילה
 

  :קייטנת מועדון מפגשים
 

₪   .3: 7.02, אב' ד, ביום שניטיול לחברון   :סיורים
כולל הרצאה מפי נועם 0 לנלווה₪  .2/ לחבר מועדון 

 0 מיצג+ ארנון וסיור עם מדריך 
 :7202, א באב"י, יום שניבביקור בנמל אשדוד 

 לנלווה₪  .6/ לחבר מועדון ₪  .7
 הרשמה ופרטים אצל ציונה שרוני 

 :חוגים לותיקים בשנה הבאה
צ "בימים אלו אנחנו מתכננים חוגים בשעות אחה

דרמה , י'טאי צ', לותיקים של הישוב שכוללים ברידג
 0לנשים" מפגשיר"ובכוונתנו להמשיך עם 

 0פרסום בהמשך
אם אתם נרשמתם   !שימו לב  :ירועים וסיוריםהרשמה לא

יש לעשות כך יום יומיים , לסיור או אירוע  וברצונכם לבטל
יש סיכוי שנחייב  מראש אם לא בטלתם0 התאריך לפני

 לפעמים זה כרוך בעלויות של הזמנת מקום ואוכל או0 אתכם
לפעמים יש רשימת המתנה וכשאתם לא מבטלים מישהו 

 0אחר מפסיד

 :ו"חוגים תשע

השנה אנחנו מעוניינים להוציא חוברת שתפרסם 
לא רק את החוגים היישוביים אלא גם את כלל 

הפרסום יהיה 0 ים בישובהחוגים שמתקיימ
 0 בתשלום

 אם אתם מעוניינים נא לצור קשר עם בריינה

 :תרבותמועדת 
 קבלת שבת מוסיקלית:  בערב שבת נחמו

ביצוע וניהול 0 ..:02בגן הבנים בשעה 

 פרטים בפרסום  !הד חתוכהוא: מוסיקלי
 

:  פתיחת שנת הלימודים -"סגירת הקיץ"אירוע 

אם 0 7300, א אלול"י, מתוכננת ביום רביעי
אומנים מהישוב / בעלי עסקים יש 

ם שמעוניינים להעמיד שלחן ולמכור במקו

 0נא לצור קשר עם בריינה

 :הזכירכםל  :יהימהמשחק
 

 אין להכניס אוכל למבנה 

 ואין לנו אפשרות  אין כניסה ללא תשלום
מי שחייב 0 לתת לכם לשלם בפעם הבאה

כסף לא יורשה להיכנס עד שהחוב לא 
 0ישולם

  אין לשלוח ילדים עם מלווים מתחת לגיל

00! 

 ש גלנווד "כ רמת מודיעים ע"ביה
 

 צבי רימון יוסף להרצאה של הרב מוזמן הצבור
 

 ל"זצ, זוכרים את הרב אהרון ליכטנשטיין
 (הרצאה שנדחתה)

 

על דמותו של הרב בשילוב ספורים ודברי תורה 
 של הרב

 
 7602, מנחם אב' ז, ביום חמישי

  .6:.7בשעה 

http://www.oztrim.co.il/
mailto:vaad_bryna@012.net.il

