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myhashmonaim.co.il 

  ושע", תניסןב פרשת קדושים, כ"ח ערב שבת

 19:05  :הדלקת נרות

 בריינה הרטמןמרכזת הקהילה:  

 vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה  9761493

 
 

כרון ויום העצמאות פרסום טקסי יום הזי
 פרדים.מצורפים בקבצים נ

 

  תרשמו לכם:

 
  20:00בשעה  18.5יום רביעי, י' אייר, 

 

מציג סיטואציות של   "סתם בצחוק"המופע 

סכנות ברשת ובסלולר בחיי מתבגרים צעירים 
קטעי מידע ניהן י)בדגש על פגיעות ועלבונות( וב

והדרכה להתמודדות עם מצבים הדורשים שיקול 
דעת, שיתוף מבוגר ואמפטיה. המופע ודיון לאחר 

  ח והוריהם.-מכן לתלמידים בשכבה ז'
 

, בשעות אחה"צ 7.7ביום חמישי, א' תמוז,   שימגול!

ומזמינה  ב"שימגול" ועדת ספורט פותחת את הקיץ
מנופח  לשחק על מגרש כדורגלילדים, נוער וגברים 

 ורטוב! פרטים בהמשך!
 

לרכזי הנוער, נעמי ונתנאל יאנג,   תודות:
עם  לנוער תזרושע)יסטים ולטלי פז לשמינ

! ומרשים על טקס יום השואה מרגש (הטקסים
מי שהשתתף בהדלקת משואות  תודה לכל
פרופסור אלמר אופנבכר, אילנה סטון, : המרגשת

מר יעקב  ורדה קראוס קאופמן ומש' סבתו,
 רייכגוד, מר שלמה וייג ודינה טובר. 

ל מלא -לרב פלטי גרנות על אמירת אתודה 
 רחמים ולאילן טרביץ שאמר קדיש.

 
לזאב וינדיש ומקהלת הבנים של רבה  התוד

נראה אותם גם  !ביה"ס הממ"ד וישיבת נר תמיד
 בשבוע הבא!

 
, עדן תודה לחנה שוסטר, אלה היימן, מרים הלל

"ס הממ"ד ולכל מי ביהדידי נידרברג, , פלדמן
 שעמדה ברחבת ביה"ס. רם לפינת ההנצחהשת

תודה מיוחדת לבני יצחק וצוות עובדי התחזוקה 
שעובדים סביב השעון בהכנות לכל הטקסים 

 ואירועי יום העצמאות!
 
 
 
 
 

 

   מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו משלחן המזכירות: 

  :, איתמר אנטמןהודעה מהשוטר הקהילתי 

ביום רביעי האחרון, בשעות הערב, תושב 
הישוב עמד בכניסה לכפר נעלין והעביר ציוד 

לרכב אחר. בזמן זה הגיע אדם וגנב את רכבו. 
לא תושיית כוחות הביטחון, שבזמן קצר ול
איתרו  קותו את היציאה מהכפרים ובסריגרס

  היה מפורק., הרכב את הרכב

אני מבקש מתושבי הישוב לגלות אחריות ולא 
להגיע למצבים כאלה אשר הם מסכנים את 
עצמם וגם את כוחות הביטחון לשווא, ולא 
  לעמוד בצירים הראשיים ובכניסה לכפרים!

  תושבים יקרים:   הודעה מהדואר:

במסגרת שיפור שירותי הדואר לתושבי הישוב 
. על כל 8.5.16ל מתאריך יחולו שינויים הח

דבר דואר רשום/ חבילה שיתקבלו בישוב 
ויצויין עליהם מספר טלפון נייד, תישלח 

ההודעה באמצעות מסרון באופן מיידי ולא 
 באמצעות ההודעות אשר היו בשימוש עד כה.

דברי דואר אשר יתקבלו ללא מספר נייד או 
  יטופלו ללא שינוי. "כשר"עם מספר 

 
 :הממ"דביה"ס של גישה למגרש כדורסל 

 
לאור עבודות בניית אולם ספורט אין אפשרות 

לגישת עגלות או כסאות גלגלים למגרש 
 כדורסל. 

אנו מתנצלים על כך ובע"ה, לאחר גמר 
 עבודות הבנייה תהיה גישה סלולה ומסודרת.

 
 
 
 
 
 
 

mailto:vaad_bryna@012.net.il


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

 
 
 

 

 מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב פינת הברכות: 

 

בת ליצחק  ,לאבישי וטלי פז להולדת הנכדה *לידות: 

 ונועה כהן צמח
 *ליאיר ומינדי בן ישי לרגל הולדת הבת

 לרבקה ויוסי ורקר לרגל הולדת הנכד בן לתמר וישי ורקר *
לאורנה ויצחק פוגל לרגל הולדת הנכדה בת להדס ומשה  *

 רוזנפלד
*ללני ובברלי גרינבלום לרגל הולדת הנכדה, בת למיכל ונעמן 

 קם 
 

 לורד ודוד קליין לרגל בת המצווה של שירה *בת מצוה: 

 
 דינהלסוזן ויונתן כשדן לרגל אירוסי בתם  *אירוסין: 

 לניתאי רייש מכפר אדומים
 

רה דה רוס לרגל נישואי הבן יובל לאלחנן ועפ * נישואין: 

 רעות שרוןל
 

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע 

 vaad_bryna@012.net.il: למייל

 
 

 

 
 

 ומעלה 55 :ותיקים בקהילה

 

 : סיור עם חזקי בצלאל "מגש הכסף" 
 

נצא  14:30 השעב, 16.5 ,אייר  'ח שני,ביום 
נצא  -בעקבות אלתרמן ובן גוריון  מהישוב לסיור

לסיור בעקבות המשורר החד של ימי המדינה 
 שבדרך. 

בין הבוהמה התל אביבית והמלחמות נפסע 
במקומות בהם פעל וכתב נתן אלתרמן ונבקר 

בביתו של "הזקן" הלא הוא בן גוריון, נראה את 
ה יהבית על הריהוט והמטבח המקוריים, את הספרי

 הענקית ומסמכים מרתקים מאותם ימים.
 22:00חזרה משוערת בשעה 

 מדעי.לאדם. הרשמה אצל בריינה או לאה ₪  50מחיר:  

 
 טיול שלייקס:

 
יצא טיול   08:00בשעה  07/06/16ביום שלישי,  

 לבעלי כרטיס "אזרח וותיק".
לגליל: )מצפה נח, טירת צבי, תל שלם,  -הטיול 

 המושבה כינרת, קבוץ דגניה א'(
שקלים בלבד. )ההרשמה מלאה, ויש  35העלות: 

 גם רשימת ממתינים(.
התחייבנו לשלם לחברת "משקפת" עבור  אבל!!
לכן, נא לשלם עד יום שני הקרוב  מראש!! –הטיול 

09/05/06 
מלץ לתאם התשלום אצל ציונה שרוני בבית )מו

 –או אצל נאוה טלפונית(, או במועדון מפגשים, 
 מזכירת הישוב, במשרד.

 בהרשמה חובה לציין מספר תעודת זהות!!
צילום של כרטיס אזרח  -מומלץ להביא להרשמה 

 –)אפשר לצלם את התעודה באייפון  וותיק!!
ולשלוח ליעקב גוטליב  במייל 

yak2001@gmail.com    לא ב .SMS  ולא
נפתח את  10/05/16ביום שלישי  אפ(-סבווט

 לרשימת הממתינים. –הרישום 
 -למי שאין כרטיס אזרח וותיק, )או שביום הטיול 

 ₪.  95ישכח את הכרטיס בבית( יצטרך לשלם 
 הטיול יצא ממועדון הנוער. 

מובילי הטיול הם "משקפת", שמעמידים לרשותנו 
 אוטובוס + מדריך מקצועי.

 
   חוג ריקודי עם:

 
 8.5ביום ראשון הקרוב, ל' בניסן, 

במועדון  16:45החוג חוזר. נפגשות בשעה 
  יש לשלם מראש במזכירות הישוב.הותיקים.  

 ₪ 150העלות לכל השעורים:  
 

 :בספרייה היישובית

 
 הספרייה היישובית מזמינה אתכם ל: 

  

 שעת סיפור עם מיה סהר
 4 - 2לגילאי 

  
 ארנבת ממהרת נוסעת ב...

 תאטרון סיפור בהשתתפות הילדים
 מסע ברכבת ובו משתתפים הילדים וחבריהם:

 בובה, ארנבת ושני חתולים...
 

 (9.5ביום שני, ר"ח אייר )
 בזמן()בדיוק! בס"ד אצלנו מתחילים   16:30בשעה 

  
 לילד₪  10עלות כניסה : 

  
 נא לא להביא אוכל וממתקים.

 

  להתראות בספרייה!
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 שבת שלום , חודש טוב!!

 קדושים   :נשים ישיעור
 

 מר רפי חתוכהמרצה: 

 
 קריאת תהילים.  15:00בשעה 

 15:15השיעור בשעה 
 

 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
 

 
 

 

 

 

 חנה שוסטרמרכזת הקליטה והחברה: 

chanaschuster@gmail.com     -050
4054088 

 

 :מדורה יישובית

יום רביעי בערב, י"ז אייר,  שריינו את התאריך,
שובית שהשנה תלווה ילמדורה הי, 25.5.16

בפעם הראשונה בשני סיבובים של מעגל 
מתופפים, אחד לילדים ואחר כך אחד 

למבוגרים. נא לא לבנות מדורות פרטיות 
בשטח ליד המשחקייה מפני שהיא מיועדת 

למדורה היישובית.  בנוסף, נא לא לחנות 
 בחניית המשחקייה ביום זה.

 
Wide Bonfire-Yishuv 

Save the date, Wed. Evening, May 25th 
for the yishuv-wide bonfire that will be 
accompanied this year, for the first time 
with two rounds of a drumming circle, 
one for children and after one for adults. 
Please do not build private bonfires in the 
area next to the mischakia, as that has 
been reserved for the yishuv bonfire.  In 
addition, please do not park in the 
parking lot of the mischakia the day of 

the bonfire. 

 המשך: –ותיקים בקהילה 
 

 רמלה ומכון וולקניטיול:  

 
 להלן תוכנית הטיול :

 . 23/05/16תאריך: יום שני 
ממועדון הנוער  )לא ממועדון    08:30יציאה בשעה 

 מפגשים(.
)בגלל היציאה בשעה מאוחרת )יחסית( אין צורך 

 בהפסקה לארוחת בוקר(.
 

ביקור ברמלה: בריכת הקשתות, המגדל הלבן, גן 
ירושלים, נעבור על יד  –הנשיא,  הדרך הישנה יפו 

 המסגד הקטן. סיום בשוק רמלה. 
 הקברות הבריטי.אולי עצירה קצרה בבית 

ארוחת צהרים במסעדה של המכון הוולקני. ואחר כך 
 סיור במכון הוולקני.

 .18:30סיום משוער: 
 ייתכנו שינויים!!!

 
 עלות: 

 ציונה שרוני מבקשת להודיע:
מי ששילם דמי חבר ל"מפגשים" ישלם מחיר מסובסד 

 )כולל הכול(.₪.  50
ואם יבקשו לאכול ₪,  60בני הזוג, ואחרים ישלמו 

 ₪. 25צהריים במכון הוולקני, יוסיפו 
 הרשמה: )נותרו מספר מקומות!( 

אצל ציונה שרוני בטלפון או במייל,  או ביום שני 
 במועדון מפגשים. 09/05/16

אם  –ציונה תשמור מקום לאלה שכבר נרשמו אצלה 
כך תרשום גם , ואחר 09/05/16ישלמו  עד יום שני 
 מצטרפים חדשים.

 ציוד:
כובע, מים, נעלים נוחות, חטיפים? )מי שלא אוכל 

 במסעדה, יביא גם אוכל לצהרים(.
 

 הטיול באחריות המטייל.              

 הטיול לא מתאים למתקשים בהליכה.
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