
 בריינה הרטמןמרכזת הקהילה: 

 vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה  9761493

 
 טקס יום השואה:

מי שמעוניין להדליק משואה לזכר קרובי משפחה 
 מתבקש להודיע לי לפני חג הפסח. שנספו בשואה

 פינת הנצחה: –טקס יום הזיכרון 
כמידי שנה אנחנו מעמידים פינה לזכרם של קרובי 

משפחה של תושבי הישוב. אם יש מישהו שרוצה 
להוסיף תמונה נא להיות בקשר אתי או עם טלי 

 פז.

 
 העמדת דוכני מכירה בערב יום העצמאות:

 
מי שמעוניין להעמיד דוכן במידרחוב של 
יום העצמאות מתבקש להירשם ולשלם 

ניסן, במזכירות הישוב עד יום שלישי, כ"ה 
 במזכירות הישוב.  3.5

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 בס"ד

     
myhashmonaim.co.il 

  ושע", תתזריע, ערב ר"ח ניסן ערב שבת פרשת

 18:45  :הדלקת נרות

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו משלחן המזכירות: 

כמידי שנה גם השנה נקיים   :הגעלת כלים   
הגעלת כלים ברחבת המזכירות ביום שני, י' 

. נא 9:00-16:00בין השעות  18.4.16בניסן, 
להגיע עם כלים נקיים. לא תהיה אפשרות 

                                                   .לבצע ניקוי במזכירות

: רעות דולינסקי שעבדה בדאר מטעם דואר
הישוב בשעות הערב עזבה את העבודה 

לטובת עבודה במקצוע שלמדה. במקומה 
ת. החלה לעבוד תמר קירשנבוים באותן שעו

 נאחל לתמר ורעות הצלחה בעבודתן.
 
 
 

 תזריע : שיעור נשים בשבת פרשת
 מרצה: הרב איתן הנה

 
 קריאת תהילים.  15:00בשעה 

 15:15השיעור בשעה 
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 
 

 
 

 

 

 בס"ד

    מהספריה:
 

 מנקים את הבית לפסח
 רוצים גם מצפון נקי?

 אם יש ברשותכם ספרי ספרייה 
אנחנו מזמינים אתכם להחזיר את הספרים 

ללא קנסות, ללא שאלות ועם חיוך תודה 
 גדול.

את הספרים ניתן להחזיר בכל שעות 
 הפעילות.

 
 חג כשר ושמח
 צוות הספרייה

 

 מועדון גיל הזהב
 תודות :

 !היפה  הצגהלחברות תיאטרון רחובות על ה* 
  הצגה!האורית גהסי  על הנחית השיח לאחר ל*

 .משתף ומועיל   ,היה שיח ערני
שלומית אקוע  על העברת סדנה  "בוחרים  'בלג*

 נת והעניקהיתה מענייהסדנה הי. להרגיש בשמחה "
 למשתתפות כלים לחיי היום יום .

 
  10:00בשעה  ,12.4 ,ניסן' ד שלישי, לשבוע הבא ביום 

 סדנה  תזונה נכונה

לתאריך יוצאים לחופשת פסח עד  14.4בתאריך ו ניסן 
 1.5 ,ניסן כ"ג

 

 !!פסח כשר ושמח לכל החברות והמתנדבות
 לאה מדעי  

mailto:vaad_bryna@012.net.il
http://www.julieandpatrhodes.co.uk/pages/beaglepage.htm


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 

 

  !וחודש טוב ת שלוםשב

 מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב פינת הברכות: 

 

ללני ובברלי גרינבלום לרגל הולדת הנכדה, בת  *לידות: 

 לניצנה ובצלאל פרידמן
*לחנה ומשה סבתו לרגל הולדת הנכדה, בת ליעקב ומרים 

 סבתו
רם -*לחיים ורבקה כהן לרגל הולדת הנכדה, בת לתמר ושלום

 דערי
*לאלי וג'וש כהן לרגל הולדת הנכדה, בת לבתיה וישראל 

 קפלן
 

*לבנג'י ונעמי אקמן לרגל בר המצוה של בנם בר מצוה: 

 עקיבא אליהו
 

 לאריה וקסמן וגדעון וקסלר! דרך צלחהגיוס!  

 

לרגל אירוסי נדב  *ליעל ויוסי גבאי ולאסתר גודמןאירוסין: 

 ואריאלה
ייקוב וחדוה ולשמעון זיגדון לרגל אירוסי א*לראשל ומאיה ק

 אבי והילה
*לאפרים ורחל קרן לרגל אירוסי בנם שלומה ישראל )שי( 

 לשושי סנדובסקי מרמת בית שמש
*למיכאל ולואיז אדלר לרגל אירוסי בנם יונתן להודיה בן אבו 

 מפסגת זאב
 

*לאלן וג'ודי רוטשטיין לרגל נישואי בנם שימי  נישואין: 

 לעטרה שוורץ מגינות שומרון
*ליהודה ומיכל שווגר לרגל נישואי בנם אריאל לרחל רוזנפלד 

  מכפר עציון
*לאודליה ונועם זינר ולדורון ורבקה צדוק לרגל נישואי יהודה 

 לנעמי
 
 

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע 

 vaad_bryna@012.net.il: למייל

 
 

 :ותיקים בקהילה
 טיול:  עכו שטראוס ומאגר אשכול 

  
להלן פרטים ראשוניים על הטיול המתוכנן לחול המועד 

 פסח :
 )חול המועד פסח(.    25/04/16תאריך: יום שני 

)לא ממועדון ממועדון הנוער     06:50יציאה בשעה 
 מפגשים(.

)היציאה המוקדמת היא בגלל שקבעו לנו סיור מוקדם 
במפעלי שטראוס, ובגלל החשש לפקקים בכבישים 

 בחול המועד(.
ביקור במחלבות  שטראוס ע"י צומת אחיהוד. )מומלץ 

 לא להגיע "בשריים"(..
המאגר שמכין את המים  –ביקור במאגר אשכול 
נורות "המוביל להולכה בצי –שנשאבים מהכינרת 

 הארצי".
סיור בעכו. )נבחנת האפשרות לבקר גם בבית הכנסת 

הטוניסאי שמלא בפסיפסים וויטראז'ים. אנו יודעים 
שחלק ביקרו במקום.. גם בכותל ביקרנו יותר מפעם 

 נבקר גם במקומות נוספים. אחת..(
 ייתכנו שינויים..

גם למי  יכה ברגל:  ננסה להתאים את הסיורהל
 הטיול באחריות המטייל. בהליכה ממושכת.שמתקשה 

למעוניינים:  אפשר לשריין מקומות ע"י התקשרות או 
העלות תיקבע בהמשך,וניתן  משלוח מייל לציונה שרוני.

 כרגע להירשם על מנת לשריין מקום.
 

 

  מלווה מלכה:
 

 במוצ"ש פר' תזריע, ר"ח חודש ניסן,  
 

  עם עפר חתוכה ה מלכהותתקיים מלו
 

 ביה"כ הרימון ישראל של באולם 
 20:30בשעה 

בתכנית:  דברי תורה, מופע מוסיקלי, ארוחת מלוה 
 מלכה והרקדה!

 
 לאדם ₪ 20

 
 :כדי להיערך בהתאם נא להירשם אצל 

 
 970 0523260לאה /    089761824ציונה  

 

 סדנת זיכרון:
 

 9.30בשעה  13.4תתקיים  ביום ד  הניסן 
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