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 !!משנכנס אדר מרבים בשמחה כפולה
 

 ! בקרוב
 
 : 92:02בשעה , 2.9', אדר א' ט, יום ראשוןב*

 נערות הישוב מזמינות את נשות הישוב לערב עם

 (שעליו מבוססת הסדרה" )מקימי"מחברת הספר , נעה ירון 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"באולם יפה של ביה
 לנערות₪  52/ לנשים₪  51

 

 (51.9)', אדר א' טו, כי תשא' בשבת פר**
 המקהלה המיוחדת, ה"בע, תתארח בישוב

 בניצוחו של רפאל ביטון "קולות מן השמיים"

 !פרסום מפורט יגיע לתיבות הדואר בקרוב
 

בספריית הישוב ( 9..5) ',ז אדר א"י, ביום שני***
 92:02בשעה 

 עם יהל חזן "סיפורים מלוא החבית"

 !כניסה חינם מופע למבוגרים      

 
 

 :לנוער ומבוגרים
 :22.2.22',ב אדר א"כ, ויקהל' ש פר"במוצ

 !!!!!!!!!!!!!מופע אנדרדוס

 !פרסום בתיבות הדואר !!התחילה רכישת כרטיסים 

 /ליחיד₪  02: מחירים ברכישה מוקדמת
 לנוער₪  01 /!!(בעל ואישה)לזוג₪  2.

 
 לנוער₪  02/ לזוג₪  22/ ליחיד₪  12: בערב המופע

 

הזמנה טלפונית לבעלי   .מספר הכרטיסים מוגבל

רכישת כרטיסים  -ק "הו למי שאין. בלבד הוראות קבע
 ערב  לאסוף את הכרטיסים לפנייש . במזכירות במזומן
 !המופע בכל מקרה

 

   !ס בנימין"בחסות מתנ

 
 

 

 :שמירה כהלכה :משלחן המזכירות

 
בשעות הבוקר נתקבלה קריאה  21.2.2.22ביום ראשון ה 

ים המסתובבים ביישוב שניסו לגבי שני אנשים חשוד
 .להיכנס לאחד הבתים

באסל סגנו דרור , צ זרובבל"הסיור בראשותו של הרבש
בעזרת  ,והסייר ריאד הגיעו במהירות למקום והצליחו ללכוד

 .את שני החשודים ,איל קאהן ואיתן זיוון
ל בביצוע תפקידם והסיור בתוך "אין ספק שהרצינות של הנ
הנני להביע את , ת החשודיםהיישוב תרמו רבות לתפיס

הוקרתי לכל גורמי הביטחון ביישוב על עבודתם החשובה 
 .והמועילה

 
 ,בברכת ביטחון

 יצחק שטיינברג
 ר ועד היישוב"יו

 

  
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

  2.52.44-.5.:  נייד - חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

 chanaschuster@gmail.com:  מייל
 

 שיעור באנגלית בנושא של תרומות ומעשרות
 .בספרייה 25:.2בשעה ' ו אדר א-'ר להשיעור יתקיים באו

 

A Practical Guide to Trumot U’ma’asrot 
A Shiur in English will take place on Wednesday, 

at 8:15 PM in the yishuv library. As  
th

February 5
Olim, we were not raised with the concepts of 

uit and taking truma and maaser from fresh fr
vegetables. We are often confused as to the 

What is teruma? When and how is it   following:
taken? What is ma’aser? When and how is it 
taken? Uriel Nachum from Midreshet HaTorah 
Ve’Ha’aretz will present background and a step 
by step guide to taking Trumot U’ma’asrot.  The 
Shiur is free of charge and will include 
refreshments. 

 
 
 

  :תרומה פרשת שיעור נשים בשבת
 הרב איתן הנה  :מרצה
    32:..:  בשעה

 ש גלנווד"מודיעים ע כ רמת"בביה
 

 22:25לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב
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  :מועדון גיל הזהב

 ת הרצאותהעברדרושים מתנדבים מתחומים שונים ל
או כל נושא  תזונה   ,בריאות ,קוסמטיקה  אותאו סדנ

על בסיס של כמה מפגשים או   אחר לחברי המועדון
 .חד פעמיבאופן 

 לאה מדעי                            

 
 

 
 

 

 
 

 

 :ותיקים בקהילה
ברצוננו להזמין , .23:3בשעה , 2..2', אדר א' י, ביום שני*

הפעם בנושא סידור , שוב את לאה וישנגרד לעוד סדנא
גם  .מי שהיה בסדנא הראשונה מאוד נהנה. תיקים חשובים
אשמח אם תירשמו לסדנא אצלי במשרד   !!גברים מוזמנים

 לזוג₪  35/  ליחיד₪  .2: עלות.  כדי שנוכל להיערך בהתאם

 
 22.2', א אדר א"י, יציאה לסיור בכנסת ביום שלישי**

 .בבוקר 4:25בשעה 

 פינת הברכות
  במזל טו*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב

 

בת למיכל , להרבי ואסתר גאמס לרגל הולדת הנכדה*: לידות

 ושחר דוידוביץ
 בן לשושי ודב גרופר , לשלמה וחוי שריידר לרגל הולדת הנכד*
 למרדכי וסימה קרייטנברג להולדת הנכד*
 

רי ואיריס מרסל לאירוסי הבת בקי עם שמואל 'לג*: אירוסין

 בלאיש
 
 

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

 

  :לנשים

 
 :ההצגה 2.2.22', אדר א' ד, ביום שלישי

 "חלומה של כל אישה"
 (גלנווד)כ רמת מודיעים "באולם יפה של ביה

להצגה )דרך כרטיס אשראי  הזמנת כרטיסים דרך התיאטרון
 !(₪  1בחשמונאים לא תחויבו בעמלה של 

 971.5.2-2.9:  להזמנות 
 

 ₪ 12 :כרטיס מחיר
 

 :תנחומים

 לחנה אברהם על מות אחיה
 :מספריית הישוב

 מכירת ספרים בעוד שבוע. 2

 (3.2.22)' באדר א' ה ביום שני ג"בעז
 ספרים משומשים וכחדשים

 הספרייהממחסן 
 ח לספר"ש .2ח עד "ש 2
 

 .המכירה תדחה, אם יהיה יום גשום
  
 :לספריה דרושים. 2

 בינונית-כוננית מדפים קטנה
 מחצלת גדולה

  
 :פרסום לשעת סיפור. 3

 בימי שני פעם בשבועיים
 .21:3בשעה 

 .לגילאי שנתיים עד שלוש
 ה"המפגש הבא בעז

 (3.2.22)' באדר א' בים שני ג

  
 ,להתראות

 ת לאה בהררינ
 

 

  :בקרוב ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"יהבב
 : בשבת פרשת תצוה

 כ רמת מודיעים"בביה   רב חנוך טלר  הרצאות של
  .4:3 •פברואר  7• ' אדר א' אור לח ,ליל שבת

 אנשים מכובדים

 החפוש אחר אופי טוב יותר

 יתבאנגל, ההרצאה תתקיים באולם יפה

  25:.2 •פברואר  4• ' אדר א' ח, שבת

 לחלום על התכנית הבלתי אפשרית

 יסוד הקהילה הישראלית הבלתי סבירה

 בעברית, ההרצאה תתקיים באולם יפה

 מיץ ענבים לקדוש יהיה זמין במקום

  21:25 •פברואר  4• ' אדר א' ח, שבת

 הכנסה הדרגתית של הרמוניה לחיינו :תהליך הריצוי

 באנגלית, ים באולם יפהההרצאה תתקי

  .23:3 •פברואר  4• ' אדר א' אור לט, מוצאי שבת

 הרב אלימלך ומורשת האחווה החסידית: סרט
 הכנסה הדרגתית של הרמוניה לחיינו

 .עם כתוביות בעבריתהסרט דובר אנגלית . הסרט יוקרן באולם יפה

 נתן הקדמה לסרט על ידי הרב חנוך טלרית
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