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

 
 !!משנכנס אדר מרבים בשמחה כפולה

 
 !נערות ונשים, לילדות !יום ראשון הקרובב

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

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

 !!!קצבית ומשגעת, סוחפת

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

 בתיבות הדואר ובלוחות ז ומחיר"על הלו פרטים

 

 :!(כפי שפורסם בטעות ולא לילדים) מחנכיםו להורים
רמת מודיעים מזמין אתכם למופע ,  ד"ס הממ"ביה

 "אין כזה דבר ילד רע":  של אושי גרוס
  32:22בשעה , 3.3', אדר ב' ג, ביום רביעי

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

ת וחווישי גרוס מספר ברגש ובהומור על האו". האחר הוא אני"
 !!מומלץ מאוד. ס ובחיים"שלו כילד עם בעיות קשב וריכוז בביה

 !אל תחמיצו. הכניסה חינם
 

 : 3.6', אדר ב' ד, ביום חמישי

 "סיפור גמדי"ההצגה 
 ,במועדון נוער 3-6לגילאי 

.          66:32מתחילים בשעה . 66:63הקופה נפתחת בשעה 
 .דקות 32 -כאורך ההצגה 

 לילד₪  32

 
 :עדלאידע יישובי

 !פרטים בהמשך. 3..6', ב אדר ב"י, ביום שישי בבוקר
 

 :משלוח מנות יישובי
: ניתן לקבל טפסים במזכירות ובאתר  

www.rammod.net 

 טפסים דיין למסורניתן ע

יבוצעו : חיסוני כלבת :ממזכירות הישוב

קרן ר אפרים "ד, י וטרינר המועצה"ע  בחשמונאים
, במזכירות הישוב(  .326מרץ  3) 'א אדר ב, ביום שני

.  מומלץ להירשם מראש במזכירות        66:22בשעה 
לכלבים שרשומים . יש לשלם את אגרת החיסון מראש

ניתן לשלם בכרטיס אשראי באינטרנט דרך , במועצה
            : Iphone מחשב או

 http://petclick.co.il/Payment.aspx   לבצע כדי
: הישוב קודתכניס את מספר שבב של הכלב ו, תשלום
, חתולים או כלבים שלא רשומים, לגורים חדשים - 333.

 .אפשר לשלם במקום

 

  

 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

 
 

  :פקודי פרשת שיעור נשים בשבת
 תמר אדריאן  :מרצה
    22:36:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 3.:63לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

 
. 
  
 

 השתלמות רענון החייאה
 .יתקיימו השתלמויות רענון החייאה בישוב בבקרו

כולל , המפגשים מיועדים לרענון החייאה בסיסית
שימוש במכשירי החייאה אשר מוצבים בבתי הכנסת 

 .בישוב
 בעברית תתקיים הקורס ' אדר ב' ג .3/3/326' ביום ד
 באנגלית הקורס יתקיים ' אדר ב' י .63/3/326' ביום ד

שני הקורסים יתקיימו באולם יפה בגלנווד ויתחילו 
 33:22שוער בשעה סיום מ. 60:22בשעה 

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

 ihartman1@bezeqint.net  -חוזר אלי
 

 , בברכה
 יצחק הרטמן    
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   !!שלום וחודש טוב שבת

    

 :מתקצירית המועצה

בסוף השבוע אירע מקרה חמור  :נפצים
איבד את עינו  63ובו נער כבן , ביישוב אדם

ומצב עינו השנייה עדיין , בעת ששיחק בנפצים
וקל וחומר , גם לולא מקרה זה. לא ברור
חשוב להתריע שוב ושוב בפני הסכנה , שאחריו

במיוחד בימים , שבמשחקים מיותרים אלה
מידי שנה בשנה . אלה של ערב חג הפורים

מגיעים עשרות ילדים לבתי החולים בשל 
, משחק בנפצים וחומרים מסוכנים אחרים

הורים אנא הזהירו את ילדיכם והסבירו להם 
מנהלי בתי הספר יחדדו אף הם . ותאת הסכנ

את הנהלים הנוגעים לשימוש בחומרים 
 . מסוכנים אלה

 
 

  :ותיקים בקהילה
 

 :בנילי 3.6אירוע איזורי ב
 מוזמנים לכנס אמצע החיים השביעי ותיקי בנימין ובית אל

 
 .3.6..' אדר ב' הכנס יתקיים ביום שלישי ב

 באולם התרבות בישוב נילי 60:22החל משעה 
 :תוכניתב

עתידן , סופר -ר יעקב בן שאול"עם ד" מגה חיים" 60:22
 וגרונטולוג

 :שתי הרצאות במקביל 60:22
, עד איפה נאפשר לילדנו להתערב לנו -גיל הביניים" 

 " ועד איפה נתערב להורינו
יועצת  -רחל רוטשטיין' עם הגב

 ומטפלת משפחתית
  "אין נייצר הכנסה בטוחה בתנאי סיכון ואי ודאות" 

 יועץ פנסיוני -עם מר שמעון מלכה
 עם מולי שפירא וחני דינור -בילוי נעים 32:63

עכבר 'אומר  -מרחבים ירוקים זה אולי טוב לפרות 
ואיש גלי צהל מולי שפירא ומזמין אתכם להרפתקה תל ' העיר

את סיפוריו מלווה בקולה בנפלא הזמרת חני . אביבית אמיתית
 ר כץבליווי מוזיקלי של עופ, דינור

הערב מתקיים בשיתוף המשרד לאזרחים ותיקים ויהיה ללא 
 . תשלום

ניתן יהיה לרכוש כריכים בדוכן , קפה ועוגה יוגשו במקום
 .במקום
 יתכנו בהרשמה הראש ובתשלום -הסעות

הזמנת כרטיסים בכתובת המייל 
vatikimbakehila@gmail.com  

 233-3026336או בטלפון 

 
 

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

 
סולומוט לרגל ' לארי ושרה בת* :אירוסין

 י ברגר מרעננה'נחמה לבנג, אירוסי בתם
בן , לברוס וקרן זיון לרגל הולדת הנכד* :לידות

 לנח ואלישבע

למשה ויעל אזנקוט לרגל נישואי * :נישואין

 ל פשטר-תנאאסתר לנ, בתם
אבישי  בנםנישואי רגל לאלי ואורנה אורבך ל*
 ניצן לוז מהושעיהל

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

 

  :מספריית הישוב
 :ביום שני הקרוב

 3-3לגילאי  66:32בשעה :  שעת סיפור
 3-.ובמקביל לגילאי 

 .סיפור בעברית וסיפור באנגלית ויצירה

 .כניסה חינם
 

 לא יתקיים : ביום שני  מפגש מיוחד לנשים

  :מועדון גיל הזהב
תודות לחביבה חתוכה וליהודית חדד על הפעילות *

יישר כח על  .במועדון העבירוועבודת אומנות ש
 .ההשקעה

 3.:62בשעה ,  3.. ',אדר ב' ב, ביום שלישי, בשבוע הבא** 

לכבוד חג  במועדון , ליצן רפואי, יופיע מר דני ניסים
לחלק  יגיעו ילדי כתות ב , כמו כן !כולם מוזמנים .פורים

  .מנות משלוחי

 . לכבוד פורים ( אסתי)יופיעו ילדי גן תאנה  6.3ביום ה***

 לאה מדעי                       !שמח חודשלכולם תודה ו 

 :ערב לימוד

 32:22בשעה  .3.6..' אדר ב' אור לג' ביום ג
ש גלנווד "ערמת מודיעים ים ערב לימוד בבית הכנסת נקי

 :לוי נשמות בננוילע שבחשמונאים

 ל"אמתי יונתן וסטרייך ז            ל"מרדכי דן הימלפרב ז
 סיום מסכת יומא

 :דברי תורה
 מרא דאתרא -א"הרב איתמר אורבך שליט

 "נר תמיד"ראש ישבת , הרב פלטי גרנות
  

 פנינה ודוד וסטרייך /ל "ז יחיאל הימלפרב, שרון הימלפרב
 

 
 

 :  תנחומים

 לעזרה שרם על מות אחותו

mailto:vatikimbakehila@gmail.com
mailto:vaad_bryna@012.net.il

