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 :מרכזת הקהילה
 !בחשמונאים  מרבים בשמחה –משנכנס אדר 

 !במשפחה
 :הרצאה להורים של מתבגרים

ר מיכאל "ד/ הרצאה של רב, 20.2', ז אדר א"ט, ביום ראשון

 20:30בשעה " תקשורת בין מתבגרים והוריהם"אבולעפיה על 

 .פרטים בהמשך
 

 !לנשים
 :  סדנת איפור לנשים

יתקיים סדנא , במועדון מפגשים  20:00בשעה  6.3  ',בח אדר "ר' א, ביום ראשון

שתלמד אותנו איך להתאפר בצורה  ,אלבז -לנשים עם המאפרת אסתר בן

איך לשמור על עור הפנים ואיך , מינימאליסטית ולשדרג את איפורי הערב השונים

נלמד על חומרי האיפור השונים ואף איזה שימוש נוסף ניתן . להתמודד עם הקמטים

ההדגמה תעשה על הנשים המשתתפות בסדנא . הם חוץ ממה שסיפרו לנולעשות ב

 .כולל טיפים לאיפור ילדים .ובנוסף שי קטן לכל משתתפת וייעוץ אישי לכל אישה

: במשרד  נא להירשם מראש אצלי   ₪ 20:  מחירשעה וחצי   : אורך הסדנא

 .22.2עד יום שלישי   vaad_bryna@012.net.il: או במייל 4שלוחה  9761493

 
 : פרישה מחוגים

נא להעביר את . 28.2התאריך האחרון לפרוש מחוגים השנה הוא 

 9761601: ניתן דרך פקס. )הבקשה בכתב למייל שלי או למזכירות

 

 : 'סמסטר ב – הקתדרה לותיקי בנימין

', ט אדר א"י, הקרוב ביום רביעי,  ה"בע, התכנית מתחילה אצלנו 

 .במועדון מפגשים
 

 :הכנס השנתי בנושאי משפחה וחברה בבנימין
 השלכות ואתגרים –המשפחה בעידן המודרני 

 .במלון לאונרדו בירושלים( 8.3)' אדר ב' ב, ביום שלישי

 , זיוה מאיר' וכוללת הרצאות מפי גב 17:00התכנית מתחילה בשעה 

 . 20:00ב קלה שתתקיים בשעה לפני ארוחת ער, והרב אלישע אבינר

 הרצאה מפי תמיר לאון 20:30לאחר מכן בשעה 

לזוג בהרשמה מראש עד יום ₪  35/ ליחיד₪  20: עלות השתתפות

 :או במייל 02-9977101: ס בנימין"במתנ( 1.3)' ה אדר א"כ', ג

Office1@matnas-binyamin.org.il 
 www.rammod.net:  פרטים באתר של הישוב

 
 !המשחקייה

בימים אלו עובדי התחזוקה של הישוב מסיימים שיפוץ נרחב של 

ימבורי לילדי גיל 'ג/ הספרייה הישנה והופכים את המבנה למשחקייה

 !בקרוב נודיע על מועד הפתיחה. הרך של הישוב
 

 :תרשמו את התאריך
 !ם השנתינשי" דיסקו"ערב 2  3.21, ש פרשת ויקרא"מוצ

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"ש יפה בביה"באולם השמחות ע

 

 14.2.11', אדר א' י, הקרוב נפתח מחזור חדש ביום שני:  שומרי משקל

, הקרוב 'השני ביום ב ניתן להירשם גם במפגש. במועדון מפגשים 17:00בשעה 

 .הרשמה במקום. 21.2
 

 

 :מהמזכירות
  
ניתן לקרוא גם באתר של   :תקצירית המועצה 

 www.rammod.netהישוב כל שבוע 
 :השבוע מתוך התקצירית  .יתאת כל התקציר

ביום שני הקרוב תתקיים : להורי ילדים עם צרכים מיוחדים

על " התבגרות מינית לילדים עם צרכים מיוחדים"ההרצאה 

מיני -מנהלת המרכז לחינוך חברתי, רעות מירום' הגב ידי

. 20:15בשעה , שער בנימיןב במרכז גוונים, ל"בשק

 די העמותהברישום מראש במשר יתמותנההשתתפות 

 02-9978231 . 

 
תושבים שלא הוחלף להם פח אשפה :  החלפת פחי אשפה

 .פקס/ בשנתיים האחרונות מתבקשים להודיע למזכירות בהקדם טלפוני 
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 !!עדלאידע יישובי

 
, לאור פניות רבות מתושבים 

החליטה ועדת תרבות לקיים שוב 

את העדלאידע היישובי  ביום 

.   18.3', ב אדר ב"י, שישי

מוסדות   !!!תתחילו להתכונן

בני , נוער, בתי כנסת, חינוך

 !!כולם משתתפים----עקיבא 

 

 :  ות יישובייםמשלוחי מנ

פרטים בתיבות דואר כולל עוד 

תושבים  !תכנית של ועדת חיבורים

חלוקה של /שמעוניינים לסייע באריזה

משלוחי המנות יצרו קשר עם חני טבק 

:052-6374602 

 .או עם בריינה במשרד

 

 

 

 

 

 :מרכזת הקליטה
 

ולכל מי , ועדת חיבורים, יעקב בן דרור,תודה ליוכי בליץ

עם !" איזה קטעים!  חשמונאים"שפרסם את ההופעה של 

הערב .  רשת תצוהפ, תיאטרון פלייבק באר שבע במוצאי שבת

תודה גם לכל מי שהגיע .  היה מאד מוצלח בגלל השקעתכם

 !והשתתף

THRIVE – Important notice…Next Wednesday, February 

23
rd

, THRIVE-teen workshops in English will not take 

place.  It will continue on Wednesday, March 2
nd

. 

 

Thank you to Yochi Blitz, Yaakov Ben Dror, the Chiburim 

Committee, and to everyone else who helped promote and 

publicize for the performance of "Chashmonaim!  Have We 

Got a Story For You" by Playback Theatre of Beer Sheva 

last Saturday night, February 12
th

.  The evening was 

wonderfully successful due to your efforts.  Thanks also to 

everyone who participated. 
 

  

mailto:vaad_bryna@012.net.il
http://www.rammod.net/
http://www.rammod.net/
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 :הנהגה בית ספרית –ד "ס הממ"מביה
 . שנה לבית הספר 20בית הספר יוצא השנה בפרוייקט גדול בו הוא מסכם 

תמונות וסרטונים מאירועים שונים שהיו בבית הספר מטקס הנחת אבן הפינה עד ו מבקשים אנ 

  .מזכירות בית הספרלאת כל החומר יש להביא   .היום

 .חשוב לנו להקרין את הסרטונים לילדים על מנת לשתף אותם בחוויות

  

 תודה רבה 

 ר ההנהגה הבית ספרית"יו – אורנה אורבך
 
 

 

 :מרכזת הנוער
 

 -יתברך הננו מתכבדים להזמינכם ל' בשבח והודיה לה
 

 אירוע הכנסת ספר תורה
 לסניף בני עקיבא חשמונאים 

 
 תוקדש להכנסת ספר התורה  "ויקהל"שבת פרשת 

 
 :בערב שבת

" יפה"תפילת קרליבך סניפית  משותפת באולם 
 ,בגלנווד

 עונג שבת  ייחודי וחוויתי לזוגות צעירים 00:22 -ב
 לבוגרי הסניף ולנוער בגלנוודו, ביישוב

 
ע ותוכנית "לחניכי בנפעולות  ":ביום השבת"ו

 .אטרקטיבית
 
אשר נכתב לעילוי נשמת  טקס הכנסת ספר התורה

 ,ה"חברתנו היקרה רחל למפל ע
', ב אדר א"כ, "ויקהל"במוצאי שבת פרשת יתקיים 

 (.למניינם 01.20.00)
 

 :כל הציבור מוזמן לאירוע החגיגי
 

יציאת ספר התורה ברב עם  מבית משפחת  -00:22
 .למפל במעלה רחוב הארבל לכיוון  מועדון הנוער

 .הכנסת הספר בשירה וריקודים למועדון הנוער -00:91
 א"ב איתמר אורבך שליטברכה מפי מורנו הר -02:22

 .סעודת מצווה והרקדה 
 

 ,נרגשים לחגוג עימכם
 .צוות ההדרכה וגרעיני נחשון, חניכי הסניף

 

 !לידיעתכם  :א"ממד
 

 :החולים וקופות האמבולנס התחייבויות

 

 עבור תשלומים בדרך שינוי חל חודשים מספר לפני

 כעקרון. אמבולנס צוות י"ע טיפול/פינוי התחייבויות

. הקופות י"ע למועצה או/ו א"למד מתבצעים התשלומים

 בחלק משתתפת או ,התשלום כל את מכסה הקופה

 קבלשמי  חשבון על הוא התשלום כלש או ,מהתשלום

 קופה כל של תנאיםב תלוי הכיסוי גובה. הטיפול את

 הקופותמ חלק. שפזאו כן או לא נפגע/ם החולהוא

 מול ומתחשבניםאו למועצה /א ו"למד ישירות ותמשלמ

 או/ו א"למד משלם המבוטח אחרות תוובקופ ,המבוטח

הוא  לקופה התשלום אישור הגשת עם ואז מועצהל

 . לתנאיו בהתאם המבוטח את כהמז

 הגשת היא הקופה י"ע לכיסוי התנאים אחד

 על מקפידות די פותווהק, יום 03 תוך ההתחייבות

  .וההגשה הוא באחריות המבוטח,  זאת דרישה

 לקראת הכנסת ספר תורה  :מהקומונרית

 .יוצאים לטיול' וחבריא ב' חבריא א שי הקרובשלי ביום

הטיול מורכב מסיור בירושלים באזור הכותל המערבי 

 .'וכו תפילה, פעילויות ,בשילוב תחנות

 ונחזור ליישוב 16:00האוטובוסים יצאו מהכיכר בשעה 

 .20:30בסביבות 

ח לילד "ש 50ח לילד ראשון ו"ש 60מחיר הטיול הוא 

 .והלאה שני

 יא אצל צוות ההדרכה עד יום רביעי ההרשמה ה

 .16:00ב
טיולי +משפחה המעוניינת לקבל סיבסודים והנחות עבור חברות 

  .'אדר ב' כע חייבת למלא טופס ולהגיש לנאוה המזכירה עד "ב

משפחה שלא תמלא טופס לא תוכל לקבל הנחה נוספת מטעם 

 .הסניף
 !כל שאלה אשמח לענות על

 

 * יתקומונר -מרים   !יום נעים

 *סניף בני עקיבא חשמונאים*

*0523662633 


