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 !!ש הקרוב"במוצ
 

 :מרכזת הנוער
 

 -יתברך הננו מתכבדים להזמינכם ל' בשבח והודיה לה
 

 פר תורהאירוע הכנסת ס
 לסניף בני עקיבא חשמונאים 

 
 תוקדש להכנסת ספר התורה  "ויקהל"שבת פרשת 

 
 :בערב שבת

 ,בגלנווד" יפה"תפילת קרליבך סניפית  משותפת באולם 
, ביישוב עונג שבת  ייחודי וחוויתי לזוגות צעירים 21:00 -ב

 לבוגרי הסניף ולנוער בגלנוודו
 

 .תוכנית אטרקטיביתע ו"לחניכי בנפעולות  ":ביום השבת"ו
 

אשר נכתב לעילוי נשמת חברתנו  טקס הכנסת ספר התורה
 ,ה"רחל למפל עהיקרה 

', ב אדר א"כ, "ויקהל"במוצאי שבת פרשת יתקיים 
 (.למניינם 21.02.11)

 
 :כל הציבור מוזמן לאירוע החגיגי

 
יציאת ספר התורה ברב עם  מבית משפחת למפל  -10:00

 .מועדון הנוערבמעלה רחוב הארבל לכיוון  
 .הכנסת הספר בשירה וריקודים למועדון הנוער -10:91

 א"ברכה מפי מורנו הרב איתמר אורבך שליט -20:00
 .סעודת מצווה והרקדה 

 
 ,נרגשים לחגוג עימכם

 .צוות ההדרכה וגרעיני נחשון, חניכי הסניף
 

 
 :מנעה

 

  ,עמכם' ה ,ב"הנוער וחב, לבוגרי הסניף

,התורה לקראת הכנסת ספר ,ינכםגרעין נחשון שמח להזמ   

הסניף בוגרילו' עונג שבת מרומם ומיוחד לחבריא בל  

21:00שעה של בית הכנסת גלנווד ב יפה העונג שבת יתקיים באולם  

 

,הישוב כמו גם את כל תושבי, נשמח לראות את כולכם ,כמו כן   

19:00ש בשעה "במוצ בשמחת הכנסת ספר תורה לסניף משתתפים   

 

 

 :ותמהמזכיר
  
, 1.3', ה אדר א"כ, ביום שלישי  :הפסקת מים 

אנו . לצורך טיפול בצנרת מים  0000-14000משעה 

 .מתנצלים על אי הנוחות שתגרם לכם

 

המועד הבא לחיסוני כלבת בחשמונאים  :חיסוני כלבת

  .7/3/2011',אדר ב' א, שניביום  ,ה"בע ,יהיה
 

ניתן לקרוא גם באתר של :  תקצירית המועצה
  www.rammod.netשוב כל שבוע הי

 

ת וסטיקרים להדביק על המכוני":  בנימין הבית שלי"

 .של תושבי מטה בנימין ניתן לקבל במזכירות הישוב

 
 

                                                                                                                                                                              
ב
ב
ר
כ
ה
, 

ש
ר
ה
 

ב
ר
נ
 ר
 

ר
ש
מ
ת
 
ג
נ
"
י
 
ו
ב
י
"
 ס

  
 

 !!עדלאידע יישובי
, לאור פניות רבות מתושבים 

החליטה ועדת תרבות לקיים שוב 

את העדלאידע היישובי  ביום 

.   18.3', ב אדר ב"י, שישי

מוסדות   !!!ונןתתחילו להתכ

בני , נוער, בתי כנסת, חינוך

 !!כולם משתתפים----עקיבא 

 

 :  משלוחי מנות יישוביים

פרטים בתיבות דואר כולל עוד תכנית 

שתצא לדרך רק אם  של ועדת חיבורים

  !יש מספיק משתתפים
תושבים שמעוניינים לסייע 

חלוקה של משלוחי המנות יצרו /באריזה

 052-6374602:קשר עם חני טבק 

נא למסור   .או עם בריינה במשרד

 'ח אדר ב"ר, טפסים עד יום ראשון

 

 

 

 

 

!!שבת חזנות  
 

ש "כ רמת מודיעים ע"וביה, כ הרימון"ביה

ועד מקומי חשמונאים  -בשיתוף ועדת דת, גלנווד

שמחים להודיע על שבת של חזנות קלאסית 

יץ'בשילוב ניגוני חסידות מודז   

, שקלים -פקודי' פרבשבת קודש , ה"בע,שתתקיים

 'שבת מברכין אדר ב

עם החזן העולמי יחזקאל קלאנג בליווי מקהלת 

בניצוחו של החזן דניאל " אנעים זמירות"

 .פיינגולד

 :לוח זמנים

013030 מנחה וקבלת שבת0 כ גלנווד"ביה  

 

20030(0 גלנווד)מסיבת עונג שבת באולם יפה     

 

05015 שחרית0 נ הרימון"ביכ  

http://www.rammod.net/
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 :מרכזת הקהילה
 בשמחה  מרבים חשמונאים – 'ב משנכנס אדר

 !!!עוד יותר
 !לנשים

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

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

איך לשמור על עור , ית ולשדרג את איפורי הערב השוניםבצורה מינימאליסט

נלמד על חומרי האיפור השונים ואף איזה . הפנים ואיך להתמודד עם הקמטים

ההדגמה תעשה על . שימוש נוסף ניתן לעשות בהם חוץ ממה שסיפרו לנו

הנשים המשתתפות בסדנא ובנוסף שי קטן לכל משתתפת וייעוץ אישי לכל 

 .כולל טיפים לאיפור ילדים .אישה

 ! נותרו עוד כמה מקומות  ₪ 20:  מחירשעה וחצי   : אורך הסדנא

או  4שלוחה  9761493: במשרד  נא להירשם מראש אצלי !! כל הקודם זוכה

 .  vaad_bryna@012.net.il: במייל

 
 :3.9', אדר ב' ג, יום רביעי

 : לכל המשפחהמופע לכבוד פורים /צגהה

 "אשליות מתוקות"
  .פרטים בהמשך. 16:00בשעה . אטרון החוויהישל ת

 
 : 9..3, ש פרשת ויקרא"מוצ

 !נשים השנתי" דיסקו"ערב 
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"ש יפה בביה"באולם השמחות ע

 
 !המשחקייה

חב של בימים אלו עובדי התחזוקה של הישוב מסיימים שיפוץ נר

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

 !פרטים בשבוע הבא! 'ח אדר ב"ר –מועד הפתיחה . הרך של הישוב
 

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

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

-02: 1.3ס בנימין עד "יש להירשם במתנ. בתיבות דואר

 :או במייל 9977101

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

 : פרישה מחוגים
נא להעביר את הבקשה . 28.2התאריך האחרון לפרוש מחוגים השנה הוא 

 9761601: ניתן דרך פקס. )כתב למייל שלי או למזכירותב

 
 ":מרימים את הדגל"רויקט פ
משלוח מנות מקהילה לקהילה על מנת שנהיה  – "משלוח מנות איש לרעהו"

, באופן פשוט מתבקש, פורים מאפשר לנו את ההזדמנות להתחבר. איש ורעהו

 .כחלק ממהותו של החג

מהערים נוער וסניפים ביחד עם קבוצות ע "ישמבוגרים ונוער מקבוצות  ה"בע

( שישי-ימים חמישי)יכנסו למשפחות בעיר לחלוקת משלוח מנות לפני פורים 

  .להמשך קשרולהזמין לדבר  ,לשמוח ביחד( ראשון-ק"מוצש)ובפורים 
או מבוגרים שמעוניינים להשתתף בפרויקט מוזמנים לצור קשר /נוער ו

 052-3003874 -עינתעם 

 

 
 :אישי לנשים קבוצת אימון

 
 .אחרי פסח עם שתי מאמנות מקצועיותמיד ניתן לפתוח קבוצה 

 .פעם בשבוע, שעתיים ותפגישות בנ 14האימון בקבוצה בנוי מ 

 .אין אפשרות להצטרף באמצע. למשתתפת₪  700 -כ:  עלות

או   4שלוחה  9761493:  נשים שמעוניינות יפנו אלי במשרד

 vaad_bryna@012.net.il: דרך המייל

:'ערב נשים לכבוד ראש חודש אדר ב  

  

02:22בשעה   77...1 ,'ח אדר ב"ר ,יום שניב  
 בחדר האוכל בקיבוץ שעלבים

 
:שלוש מקהלותעם  ערב שירה וזמרה  

  בניצוח רחל וילנר מקהלת חשמונאים

( בים ונוף איילוןענשים משל גם שרות בה)  
 

נעמי טפלובניצוח   ה מהשומרון-אורימקהלת ו  
בניצוח רחל וילנרשירת חוה מירושלים   מקהלתו  

נעמי ו רחל וילנר -וכן הזמרות  אשר ינעימו לנו משיריהן
!הפתעה............ו טפלו שיופיעו בפנינו  
 

יעל קבסה –כלי הקשה / רינת קיסר –ליווי בקלידים   
 

 שירה משותפת של הקהל ולימוד שיר חדש
  
נשות נוף איילון   הכיבוד מעשי ידי  
 

בכניסה לאולם ₪ 11ם ב כרטיסי  
 
 

 
 

 

 עדכון שעות פתיחה  :מהספרייה
 'ח אדר ב"עד ר שעות פתיחה

 01:11 – 00:11    'יום א

 01:11 – 00:11     'יום ג

  00:11 – 00:11    ' יום ד 

  00:11 – 00:11    'יום ה

 'אדר א' ל-החל מ שעות פתיחה
 01:11 – 00:11    'יום א

 00:11 – 00:11    'יום ב

  00:11 – 00:11    ' יום ג 

 00:11 – 00:11    'יום ה
 

 !הצגה

הצגת   "הרפתקת אוזן המן": מציג" אגדתא"תאטרון 

 .תיאטרון צבעונית עם בובות גדולות
חוויה מרתקת עליזה ומלאת חיים תוך שיתוף פעולה והפעלה של 

 : הילדים

 ,מעשה באוזן המן שברחה מהמטבח

 ,כולם אותה מנסים לתפוס

 .אל דאגה הסוף הוא טובאך 

  ,ה ביום חמישי"ותתקיים אי 6 - 3ההצגה מיועדת לגילאי 

 .בספרייה היישובית 16:15בשעה ( 3.3)' באדר א' כז

 

בבקשה לא הביא ספרים ישנים לספרייה ולא  - תרומות לספרייה

 5-אני מקבלת רק תרומות של ספרים מ ,להשאיר מחוץ לדלת ארגזים

 . השנים האחרונות

פופים או כריות , לקבל תרומות של שטיחונים טובים ויפים נשמח

 (.רק משחקים שלמים)ישיבה ומשחקי שולחן לילדים 

  

 

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

