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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה
 vaad_bryna@012.net.il/  6שלוחה  - 7941679 

 
 !!משנכנס אדר מרבים בשמחה כפולה

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

 :22:22בשעה 

 !!!!!!!!!!!!!נדרדוסמופע א

 !!לא נשארו כרטיסיםלצערנו הרב 
 !תודיעו לי בהקדם אם הזמנתם כרטיסים ורוצים לבטל

 !אין להעביר כרטיסים לאנשים אחרים
 ',לאסוף כרטיסים שהוזמנו גם ביום ו( ועדיף)ניתן

 .במזכירות 01:11-00:11בין 
 

לפני המופע יעמדו בכניסה לאולם דוכנים של 
! קים של נוער הישובקפה ומאפה ומר

ההכנסות לטובת סבסוד מסע הפסח היישובי 
 !בואו בהמונכם. של הנוער

 

 :  תאריך אחרון לביטול חוגים השנה: ביטול חוגים

 21.2.22', ח אדר א"כ 
 
 !נערות ונשים, לילדות !בקרוב 

 !מסיבת ריקודים וזומבה: מסיזומבה
 , ורד קליין וענת שרעבי, ליטל הילמן: עם

  ( תושבות הישוב)זומבה וריקוד  ותמדריכ 3
מסיבת ריקודים מתאחדות כדי להרקיד אתכן  ב

 !!!קצבית ומשגעת, סוחפת

 'ח אדר ב"לכבוד ר
  2.3', אדר ב' ל, ביום ראשון
 (גלנווד)כ רמת מודיעים "באולם יפה של ביה

 בתיבות הדואר ובלוחות ז ומחיר"על הלו פרטים
 

 :להומע 9מחנכים וילדים מגיל , להורים
רמת מודיעים מזמין אתכם למופע ,  ד"ס הממ"ביה

 "אין כזה דבר ילד רע":  של אושי גרוס
  22:22בשעה , 3.3', אדר ב' ג, ביום רביעי

 כ הספרדי בישוב"באולם ביה
 של משרד החינוךהשנתית המופע מובא במסגרת התכנית 

ת וחוויאושי גרוס מספר ברגש ובהומור על ה". האחר הוא אני"
 !!מומלץ מאוד. ס ובחיים"לד עם בעיות קשב וריכוז בביהשלו כי

 !אל תחמיצו. הכניסה חינם
 

 

 :מועדון גיל הזהב

 על עזרה ראשונה תודה לשלום מדעי על ההרצאה *

דרכי מניעה וטיפול  הרצאה בנושא   :בשבוע הבא
 22:22 שעה 23.2-ב  י אידית שמואלי"ע  במחלות

סדנא : 22.32 בשעה   2..2', ז אדר א"כ, יום חמישיב
 רויטל מלכה  י השחקנית "מיוחדת לפורים ע

 מדעי לאה

  

 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 :בימשלוח מנות יישו

כמו בשנים קודמות הועדה עסוקה בימים אלו בתכנון משלוח 
 .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

ניתן לקבל טפסים  . אותם ולמסור אותם למזכירות הישוב
 www.rammod.net: במזכירות ובאתר

 '  ד אדר א"כ, יום שני: תאריך אחרון לקבלת הזמנות הוא
 22.2.22ד  "תשע

 

 
 השתלמות רענון החייאה 
 

 .יתקיימו השתלמויות רענון החייאה בישוב בבקרו
כולל , המפגשים מיועדים לרענון החייאה בסיסית

שימוש במכשירי החייאה אשר מוצבים בבתי 
 .הכנסת בישוב

תתקיים הקורס ' אדר ב 'ג 3/3/2222' ביום ד
 בעברית 

הקורס יתקיים ' אדר ב' י 22/3/2222' ביום ד
 באנגלית 

שני הקורסים יתקיימו באולם יפה בגלנווד ויתחילו 
 22:22סיום משוער בשעה . 21:22בשעה 

 .איש  32מספר המשתתפים מוגבל  ל 
או  08-976-1495ההרשמה אצל נאוה במזכירות 

 -במייל חוזר אלי
 ihartman1@bezeqint.net 

 
 , בברכה

 יצחק הרטמן    
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 !!שבת שלום

 :מתקצירית המועצה

בשל סיום פרויקט  :חלוקת ערכות מגן
חלוקת ערכות מגן בכל רחבי מדינת 

הצליחה מחלקת , 2.22..2-ישראל ב
לארגן חלוקת של מטה בנימין הביטחון 

 –ערכות מגן בשלושה מוקדים בנימין 
תושבי בנימין . עבור כל היישובים בסביבה

נקראים לתשומת לב מיוחדת למועדי 
, לא ערכהר לשאמי שיפספס יי –החלוקה 

באזור : שכן לא ניתן יהיה להשיגן אחר כך
 תתקיים חלוקה, מערב בנימין, שלנו

 2/22/.22-2בימים רביעי וחמישי  בטלמון 
(. ליד המעון היישובי)בספרייה הישנה 

ועד  23:32החלוקה תתקיים בשעות 
יש להגיע עם תעודת זהות וספח . 23:32

 (. לא צילום, מסמך מקורי בלבד)
 
 

  :ויקהל פרשת שיעור נשים בשבת
 איתן הנההרב   :מרצה
    22:32:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 22:23לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

 
. 
  
 

, ביום שני הקרוב, לעוד סדנא תגיע לאה וישנגרד * :ותיקים בקהילה

נושא סידור בהפעם . בספריית הישוב 23:32בשעה  22.2', ד אדר א"כ
מי שהיה בסדנא הראשונה . בדיקת חשבונות ועוד, חשוביםלמסמכים תיקים 

אשמח אם תירשמו לסדנא אצלי במשרד !!  גם גברים מוזמנים. מאוד נהנה
 לזוג₪  33/  ליחיד₪  22: עלות   .בהתאם כדי שנוכל להיערך

 

 :בנילי 3.4אירוע איזורי ב
 נס אמצע החיים השביעימוזמנים לכ ותיקי בנימין ובית אל

 
 2.3.22' אדר ב' הכנס יתקיים ביום שלישי ב

 באולם התרבות בישוב נילי 21:22החל משעה 
 :בתוכנית

 עתידן וגרונטולוג, סופר -ר יעקב בן שאול"עם ד" מגה חיים" 21:22
 :שתי הרצאות במקביל 23:22

ועד , עד איפה נאפשר לילדנו להתערב לנו -גיל הביניים" 
 " רב להורינואיפה נתע

יועצת ומטפלת  -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 22:23
ואיש ' עכבר העיר'אומר  -מרחבים ירוקים זה אולי טוב לפרות 

. מין אתכם להרפתקה תל אביבית אמיתיתגלי צהל מולי שפירא ומז
בליווי מוזיקלי של , את סיפוריו מלווה בקולה בנפלא הזמרת חני דינור

 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 
 322322.-232או בטלפון 

 
עמותת ותיקים בקהילה  :"ותיקים למען קשישים"השתלמות 

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

ההשתלמות . לעוסקים בתחום הזקנה הרוצים ללמוד ולהעשיר את פעילותם
. 23:22-23:22בין השעות  23.2.22', ג אדר א"כ, תתקיים ביום ראשון

 232-2.2.222מיכל לוי  -לפרטים נוספים ולהרשמה 
vatikim.mitnadvim@gmail.com  

 

 :ברכותפינת ה
 מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב

 
ליוסף ואסתר אייזיקוביץ לרגל *: דותיל

 בן לאביה ואסף רייס, הולדת הנכד
נכד , בןל וליאת פינק לרגל הולדת ה-לנתנא*

 .ינה ואשר בר דודלב
 

ף ושרון האוסדורף לרגל נישואי 'לג*: נישואין

 לירוחם ברקוביץ ,שני ,בתם
 
גל סיום קורס קציני ברכות לאמיתי אדלר לר*

 !שריון
 

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

 

 :תנחומים
 

 לאיריס מרסל על מות אמה
 לסטיב אטינגר על מות אביו

 
 .ה.ב.צ.נ.ת

: מפגש מיוחד לנשים :מספריית הישוב

, איך להכניס לבית רוח של שמחה בחודש אדר
איך , איך להכניס שמחה במשלוחי המנות

להכין משלוח מנות מקורי בשמחה ובסיפוק 
 .בפחות ממוןו

משחק , סדנה חווייתית וחד פעמית דרך פיסול
 שקיות:  חומרים דרושים.   ותחפושות

' באדר ב' ביום שני א, ה"הסדנה תתקיים אי
בספרייה ותיארך כשעה  22:32בשעה ( 3.3)

 ₪  22:  דמי השתתפות.  וחצי
 :בספרייה' ו אדר א"כ' הרשמה עד יום ד

3.23223 
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