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 !!משנכנס אדר מרבים בשמחה כפולה

 

 (2.51)', אדר א' טו, כי תשא' שבת פרה*
 המקהלה המיוחדת, ה"בע, תתארח בישוב

 "קולות מן השמיים"
 בניצוחו של רפאל ביטון

 .21:2מנחה בשעה  –כ הרימון "ערב שבת בביה
 כ שערי ידידיה"בביה 12:02ענג שבת בשעה 

 לנווד ש ג"כ רמת מודיעים ע"שבת בבוקר בביה
 0:02בשעה 

 
 
 

בספריית הישוב ( 2151) ',ז אדר א"י, ביום שני**
 12:02בשעה 

 "סיפורים מלוא החבית"
 יהל חזן השחקן עם 

יינות עתיקים , במופע נפגוש שיכורים קדושים -סיפורי יין  
המתאימים  , סיפורים משעשעים ומרתקים...ים ריקיםובקבוק

 לחודש אדר

 !כניסה חינם       ונוער מופע למבוגרים

 
 :לנוער ומבוגרים***

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

 !!!!!!!!!!!!!מופע אנדרדוס

 !!הסתיימה כרטיסיםהת מכיר
 !תודיעו לי בהקדם אם הזמנתם כרטיסים ורוצים לבטל

 
 !לבשימו 

 ערב  לפני מהמזכירות לאסוף את הכרטיסיםיש 
 !המופע

 

                  !ס בנימין"בחסות מתנ
 

 :  תאריך אחרון לביטול חוגים השנה: ביטול חוגים

 21.2.22', ח אדר א"כ 

 
 

 
 

  050-2052011:  נייד - חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

 chanaschuster@gmail.com:  מייל

 
 ברוכים הבאים

' סיר שהגיעו ליחידת דיור ברח'ברוכים הבאים לאבן ומלני צ
 :אפשר להיות איתם בקשר . מניו יורק 1התמר 

   e.chesir@gmail.com  2550-220-055: אבן
 melaniechesir@gmail.com  2350-220-055: מלני

Welcome 
Welcome to Evan and Melanie Chesir who have 
arrived from New York (Washington Heights) and are 
living in a rental apartment at Rechov Hatamar 8. 

They can be reached at: 
e.chesir@gmail.com 1530-420-Evan: 053 

melaniechesir@gmail.com 1630-420-Melanie: 053 

 
' ברוכים הבאים לתמר זיסמן ושני בניה שהגיעו ליחידת דיור ברח

, ולומד בכפר נוער זוהרים 23אברהם אליעזר בן .  25הארבל 
 .ולומד בחינוך העצמאי 22ומשה אלישע בן 

Welcome to Tamar Zisman who arrived with her two 
sons to a rental apartment at Ha’arbel 23.  Avraham 
Eliezer is 16 and studies in Kfar Noar Zoharim, and 
Moshe Elisha is 12 and studies at the Chinuch 
Atzma’i. 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 :משלוח מנות יישובי

ה עסוקה בימים אלו בתכנון משלוח כמו בשנים קודמות הועד
 .מנות יישובי מושקע ויפה

אנחנו מעוניינים להמשיך את המסורת של הכנסת קופונים 
את /אם אתה. כדי לפרסם ולקדם עסקים של תושבי הישוב

נת להשתתף נא להיות בקשר עם נעמי /ת עסק  ומעוניין/בעל
  bneckman@aol.com : אקמן

נא להתחיל למלא . טפסים חולקו לתיבות הדואר השבוע
השנה ההכנסות . אותם ולמסור אותם למזכירות הישוב

 :יוקדשו ל

בישוב פועל מתן בסתר שמסייע  -מתן בסתר     2
 .לתושבים הנזקקים לכך

 ועדת חסד 2
 פעילות חינוכית לנוער 9

מתנדבים נוער ומבוגרים ביחד להכין ולשלוח את  גם השנה
 .₪ 200עלות המשלוח . המנות עבורכם

כל שעליכם לעשות הוא להעביר את הטופס למזכירות 
בתנאי שיש לכם , (1032302)אפילו דרך הפקס , היישוב

עם הפרטים  הספחניתן גם למסור את  . הוראת קבע
במעטפה  , (ק"אם אין הו)תשלום  כולל, הנדרשים לתשלום

 –או לציפורה הורנשטיין , 052-1220113 -לאביגיל ריפמן  
ד "תשע' אדר א' כ, עד יום חמישי , 052-1021221

ניתן גם לשים בתיבה הלבנה ליד הדלת של . 20.2.22
נא לא להשאיר , במקרה זה. )נאוה במזכירות משרדה של
   (כסף מזומן

דר ד א"כ, יום שני: תאריך אחרון לקבלת הזמנות הוא
 22.2.22ד  "תשע'   א
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 !שבת שלום

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

לשירות  ובו תהיה חשיפה למגוון האפשרויות, 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. ת סייעות על בסיס יומילהחלפו
טלפונים בגני הילדים  בבקשה השאירו, למעוניינות. בהתראה קצרה

 hadasb@binyamin.org.il  :ובמייל
 
 

  :כי תשא פרשת שיעור נשים בשבת
 הרב שמעון בוחניק  :מרצה
    00:52:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 22:25לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

 
. 
  
 

, ברצוננו להזמין שוב את לאה וישנגרד לעוד סדנא* :ותיקים בקהילה

מי . בדיקת חשבונות ועוד, חשוביםלמסמכים הפעם בנושא סידור תיקים 
אשמח אם !!  גם גברים מוזמנים. שהיה בסדנא הראשונה מאוד נהנה

₪  20: עלות   .בהתאם תירשמו לסדנא אצלי במשרד כדי שנוכל להיערך
 לזוג₪  55/  ליחיד
בגלל  20.2, לא נוכל לערוך את הסדנא כפי שתוכנן ביום שני הקרוב 

 20לפחות  ירשמולאחר שייע בהמשך על תאריך חדש נוד. אירוע אחר
 .נפשות

 

 :בנילי 3.4אירוע איזורי ב
 מוזמנים לכנס אמצע החיים השביעי ותיקי בנימין ובית אל

 
 2.5.22' אדר ב' שי בהכנס יתקיים ביום שלי

 באולם התרבות בישוב נילי 21:00החל משעה 
 :בתוכנית

 עתידן וגרונטולוג, סופר -ר יעקב בן שאול"עם ד" מגה חיים" 21:00
 :שתי הרצאות במקביל 21:00

ועד , עד איפה נאפשר לילדנו להתערב לנו -גיל הביניים" 
 " איפה נתערב להורינו

מטפלת יועצת ו -רחל רוטשטיין' עם הגב
 משפחתית

 " אין נייצר הכנסה בטוחה בתנאי סיכון ואי ודאות" 
 יועץ פנסיוני -עם מר שמעון מלכה

 עם מולי שפירא וחני דינור -בילוי נעים 20:25
ואיש ' עכבר העיר'אומר  -מרחבים ירוקים זה אולי טוב לפרות 

. גלי צהל מולי שפירא ומזמין אתכם להרפתקה תל אביבית אמיתית
בליווי מוזיקלי של , ריו מלווה בקולה בנפלא הזמרת חני דינוראת סיפו
 עופר כץ

 . הערב מתקיים בשיתוף המשרד לאזרחים ותיקים ויהיה ללא תשלום
 .ניתן יהיה לרכוש כריכים בדוכן במקום, קפה ועוגה יוגשו במקום

 יתכנו בהרשמה הראש ובתשלום -הסעות
 vatikimbakehila@gmail.comהזמנת כרטיסים בכתובת המייל 

 052-0103522או בטלפון 

 בשעה טובה נפתח בשבוע הבא :'סמסטר ב, הרשמה לקתדרה

. ד"את הסמסטר השני של הקתדרה לשנת תשע (21.2', ט אדר א"י)
 .ל"פרטים והרשמה דרך המייל או הטלפון הנ

עמותת ותיקים בקהילה  :"ותיקים למען קשישים"השתלמות 

ותיקים "מזמינה את ציבור המתנדבים והפעילים בתחום הזקנה להשתלמות 
ומיועדת , ההשתלמות פותחת פתח לעולם הזקנה והזקנים". למען קשישים

ההשתלמות . לעוסקים בתחום הזקנה הרוצים ללמוד ולהעשיר את פעילותם
. 25:00-21:00 בין השעות 25.2.22', ג אדר א"כ, תתקיים ביום ראשון

 052-2030230מיכל לוי  -לפרטים נוספים ולהרשמה 
vatikim.mitnadvim@gmail.com  

 

 :מספריית הישוב

 :לספריה דרושים 
 בינונית-כוננית מדפים קטנה

 מחצלת גדולה
  

 :שעת סיפור
 בימי שני פעם בשבועיים

 23:50בשעה 
ובמקביל  לגילאי שנתיים עד שלוש

 2-5לגילאי 
 ה"בעז המפגש הבא

 (20.2.22)' באדר א' בים שני ג

  
 ,להתראות

 רינת לאה בהר
 

 

 :פינת הברכות
 מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב

 
ליצחק ואורנה פוגל לרגל הולדת *: דותיל

 בן למיכל ואברהם רוזנברג, הנכד
, ודי פרידמן לרגל הולדת הנכדה'ללארי וג*

 בת לעוזי ורחלי
, גל הולדת הנכדר פיי טורצקי לר"ליונתן וד*

 בן ליוסי ורותי
 

למרדכי וסורא רוזנברג לרגל *: נישואין

 נישואי הבת מישל לדוד סמורה
 

 
ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע 

 vaad_bryna@012.net.il: למייל

 

http://www.sherut-leumi.co.il/
mailto:hadasb@binyamin.org.il
mailto:vatikimbakehila@gmail.com
mailto:vatikim.mitnadvim@gmail.com
mailto:vaad_bryna@012.net.il

