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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה
 et.ilvaad_bryna@012.n/  6שלוחה  - 7941679 

 
 !!משנכנס אדר מרבים בשמחה כפולה

 
 : 92:02בשעה , 2.9', אדר א' ט, הקרוב 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"
יינות עתיקים , במופע נפגוש שיכורים קדושים -סיפורי יין  

המתאימים  , סיפורים משעשעים ומרתקים...ובקבוקים ריקים
 לחודש אדר

 !מופע למבוגרים       כניסה חינם

 
 :לנוער ומבוגרים****

 :22.2.22',אדר אב "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
 

 !שימו לב
  .5.2וכבר נמכרו קרוב ל  מספר הכרטיסים מוגבל

 למי שאין. בלבד זמנה טלפונית לבעלי הוראות קבעה
לאסוף יש . רכישת כרטיסים במזכירות במזומן -ק "הו

 !המופע בכל מקרה ערב  את הכרטיסים לפני
 

                  !ס בנימין"בחסות מתנ
 

ח אדר "כ:   תאריך אחרון לביטול חוגים השנה: ביטול חוגים

 21.2.22', א

 
 

  050-2052011:  נייד - נה שוסטרח: מרכזת הקליטה

 chanaschuster@gmail.com:  מייל

התוכנית  :מידע לקראת גיוס ושרות לאומי-תוכנית באנגלית 

  .'א אדר א"תתקיים ביום שני בערב אור לי

Army and Sherut Leumi Informational Program -Pre  
Attention to English speaking parents and giyus age 
youth (Families with pre-army/national service-age 
children): 

Nefesh B'Nefesh, Lishkat Hagiyus and Yishuv 
Chashmonaim are presenting an informative 

on ‘Understanding Israeli  in English workshop
Army/National Service' to families with children who are 
tzav rishon or giyus age or are considering Sherut Leumi 
(national service). The program will take place 

on Monday evening, February 10 at the Rimon 
Synagogue at 7:30 PM. As the army/National Service is 
a large part of your children's future, it is important to 
understand how the system works, the options and 
opportunities. 

 Milty Levinson, yishuv resident and a great source of 
information on the topic, an army liaison from Nefesh 
B’Nefesh, and a representative from Lishkat Hagiyus will 
present.  Light Refreshments will be served. 

 

 

  
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
ברצוננו להזמין שוב את לאה * :ותיקים בקהילה

למסמכים הפעם בנושא סידור תיקים , וישנגרד לעוד סדנא
מי שהיה בסדנא הראשונה . בדיקת חשבונות ועוד, חשובים

אשמח אם תירשמו לסדנא !!  גם גברים מוזמנים. מאוד נהנה
₪  20: עלות   .בהתאם אצלי במשרד כדי שנוכל להיערך

 זוגל₪  55/  ליחיד
לא נוכל לערוך את הסדנא כפי שתוכנן ביום שני  

יע על תאריך חדש נוד. בגלל אירוע אחר 20.2, הקרוב
 .נפשות 20לפחות  ירשמולאחר שיבהמשך 

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

! נא להגיע בזמן. בבוקר ממועדון הנוער 1:00נפגשים בשעה 
לא יוצא מתבקש נרשם ומי ש .22:00חזרה משוערת בשעה 

 .להודיע ללאה מדעי בהקדם

 

  :הצות פרשת שיעור נשים בשבת
 טוב יגאל מה  :מרצה
    00:52:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 22:25לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב
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 !שבת שלום
 

 :מתקצירית המועצה
גם השנה יתקיים יריד שירות : יריד שירות לאומי בבנימין

ובו תהיה חשיפה למגוון האפשרויות לשירות , לאומי בבנימין
ט אדר "י, היריד יתקיים ביום רביעי. לאומי משמעותי בבנימין

לפרטים והרשמה באתר . במדרשת עפרה, 21/2/22', א
 .leumi.co.il-www.sherut:  האגודה להתנדבות

דרושות סייעות בכל הישובים : סייעות מחליפות בגני ילדים

החלפות לימים בודדים  מדובר על. להחלפות סייעות על בסיס יומי
טלפונים בגני הילדים  בבקשה השאירו, למעוניינות. בהתראה קצרה

 hadasb@binyamin.org.il  :ובמייל
 
 

    :מועדון גיל הזהב

המתנדבות  ולכל  מרים סבג , מזל אהרוני , תודות לגילה הולדר
  ".יום פינוק"ב ושתפו פעולה  המדהימות שעזרו 

ס "של ביה בנות' בנים וב' לילדי כתות ב, מכל הלב תודה גם
לחברי  שחגגו יום הולדת ועזרו בהכנת ארוחת בוקר ד"הממ

יקט שתורמת להצלחת פרותודה גם לרחל אשוואל     . המועדון

 .          ד"של כתות ב ממ עולם חסד 

 לאה מדעי

 

 :משלוח מנות יישובי
כמו בשנים קודמות הועדה עסוקה בימים אלו 

 .בתכנון משלוח מנות יישובי מושקע ויפה
אנחנו מעוניינים להמשיך את המסורת של 

י לפרסם ולקדם עסקים של הכנסת קופונים כד
ת עסק  /את בעל/אם אתה. תושבי הישוב

להשתתף נא להיות בקשר עם נעמי  נת/ןומעוניי

  bneckman@aol.com : אקמן

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

 כ רמת מודיעים"בביה   רב חנוך טלר  הרצאות של
  1:50 •פברואר  7• ' אדר א' אור לח ,ליל שבת

 אנשים מכובדים

 החפוש אחר אופי טוב יותר

 באנגלית, ההרצאה תתקיים באולם יפה

  20:25 •פברואר  1• ' אדר א' ח, שבת

 לחלום על התכנית הבלתי אפשרית

 יסוד הקהילה הישראלית הבלתי סבירה

 עבריתב, ההרצאה תתקיים באולם יפה

 מיץ ענבים לקדוש יהיה זמין במקום

  21:25 •פברואר  1• ' אדר א' ח, שבת

 הכנסה הדרגתית של הרמוניה לחיינו :תהליך הריצוי

 באנגלית, ההרצאה תתקיים באולם יפה

  21:50 •פברואר  1• ' אדר א' אור לט, מוצאי שבת

 הרב אלימלך ומורשת האחווה החסידית: סרט
 וניה לחיינוהכנסה הדרגתית של הרמ

 .עם כתוביות בעבריתהסרט דובר אנגלית . הסרט יוקרן באולם יפה

 נתן הקדמה לסרט על ידי הרב חנוך טלרית

 

 :מספריית הישוב

 :לספריה דרושים 
 בינונית-כוננית מדפים קטנה

 מחצלת גדולה
  

 :שעת סיפור
 בימי שני פעם בשבועיים

 21:50בשעה 
ובמקביל  לגילאי שנתיים עד שלוש

 2-5לגילאי 
 ה"המפגש הבא בעז

 (27.2.22)' באדר א' בים שני ג

  
 ,להתראות

 רינת לאה בהר
 

 

 :תנחומים
 

 לשלמה שריידר על מות אימו
 

 ודי פרידמן על מות אביה'לג
 

 נט גרוסברט על מות אביה'לג
 

 .ה.ב.צ.נ.ת

http://www.sherut-leumi.co.il/
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