
 בריינה הרטמןמרכזת הקהילה: 

 vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה  9761493

 
 בערב שבת פרשת קרח:

 קבלת שבת מוסיקלית בגן אודליה
 ובתיבות הדוארפרסום מצורף למייל 
 

, ועדת 7.7, א' בתמוז, הבא ביום חמישי! שימגול

לפעילות ( ו-א)ספורט מזמינה את ילדי הישוב 
 משחקי כדורגל על מים! –מיוחדת לפתיחת הקיץ 

הפעילות תתקיים במתחם ישיבת נר תמיד ולא 
פלייר שהילדים במגרש של הממ"ד כפי שפורסם ב

הפעילות תתחלק לשעות לפי קבוצות גיל   קבלו.
 . 16:00מהשעה 

להירשם  מומלץ. לילד₪  10מחיר השתתפות: 
 מראש אצלי במשרד. כל הקודם זוכה!!

 הפעילות בחסות מחלקת הספורט של מטה בנימין
 לו"ז הפעילות:

 ג בנים-: א16:00
 ו בנים-: ד17:00
 ג בנות-: א18:00
 ו בנות-: ד17:00

 .חשוב להגיע עם מים וקרם הגנה
 לוח חופש מסודר! , בע"ה,בשבוע הבא יצא

 

 
 
 

 
 

 

 בס"ד

     
www.myhashmonaim.co.il 

  ושע"ת בסיווןקרח, כ"ה  פר' שבת, ערב

 19:31  :שבת הדלקת נרות

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ומעלה 55ותיקים בקהילה: 
 
 :יום שלישי הקרוב ראש חודש תמוזב

  20:30עם שרה פלדמן בשעה  מפגשירבתוכנית  :    

 בארות ובורות בארץ ישראלהרצאה :               

 עיןיממוד–מרצה : חיים מזר    
 באולם בית הכנסת : עתרת שלום היכן :     

 .ל הציבור היקר מוזמןכ   . יוגש כיבוד קל    
 

 סיור בשכונות רחביה וטלביה בירושלים 
 עם חזקי בצלאל: דמויות, סיפורים והרבה נוסטלגיה 

 22:00 חזרה - 16:00ביום שלישי, י"ג בתמוז. יציאה 
 הרשימה מלאה. יש רשימת המתנה₪  50מחיר: 

 052-3260970 -הרשמה אצל לאה מדעי  

ט' אלול  –בח' נופשון בחודש אלול )ספטמבר(:  

ופשון מסובסד בגליל המערבי. בספטמבר( נצא לנ 11-12)
 לאה מדעי.ם והרשמה דרך פרטי

 
ומפגשיר. , דרמה,סדנת זכרון  ,השבוע סיימנו חוג ברידג

לניסים תודות מיוחדות  .תקבלו הודעה פעילות על המשך
על ההשקעה הסבלנות  והעקביות  בלימוד משחק  תפילין

 הברידג.
 על לקיחת יוזמה  בהובלת חוג דרמה . לאילנה שבח

 סבלנות והשקעה בלימוד החליליות .על ה ליונה וורנר
 על ערבי שירה ונגינה מגוונים . לשרה פלדמן

 יישר כח !            .אוי לציין שכל זה נעשה בהתנדבות ר

 מזכיר הישוב –: מוטי רוזיליו משלחן המזכירות

 
 דיווח לרשות המים:

 
על פי הוראת רשות המים אנו נדרשים לדווח על  .1

 מספר הנפשות המתגוררות בנכס
מכתב  של חודש יולי בביחד עם דפי החיו חולק2

 בצירוף טופס דיווח
נא לדווח בהקדם לפי ההנחיות שיעוברו אליכם.  .3

מודגש שע"פ הוראת רשות המים מי שלא ידווח 
 נפשות 2החישוב יהיה לפי 

 

   של הישוב:למקווה 
 

דרושה עובדת לסיוע לבלנית במקווה 
 לשעתיים ביום בזמן פעילות המקווה.

 תחילת העבודה מיידית.
 
 
 

 

 !(בערך!) 25-35גילאי  לזוגות
 

  "חלה לכבוד שבת"
 ,4.8ביום חמישי, כ"ט תמוז, אור לר"ח אב, 

 שמיועדבשעות הערב בירושלים אפיות סיור מ תקייםי
  במיוחד לכם.

עונג שבת הוא הרעיון המפתיע שרוחניות מגיעה גם 
בליל חמישי, כשאווירת השבת מתקרבת,  דרך הבטן.

חושי בעקבות מאפיות כדי -נצא לסיור גסטרונומי ורב
לטעום את הרוח שבחומר. נטעם את סוגי הלחם ונשמע 

על מקור הלחם, על מסורות, אגדות, הלכות וסגולות 
שנקשרו אודותיו. נראה את הכנות השבת בשכונות 

 החרדיות ונקנח בקוגל שמוכן לכבוד השבת.
יור מתחיל בשוק מחנה יהודה ומסתיים במאה הס

 אורך הסיור: שלש שעות שערים.
נשים עם חצאיות וחולצה עם  *  הגעה בלבוש צנוע!! 

 שרוול.
הסיור יעלה )כדי להוזיל את המחיר(. בהגעה עצמית  .

מיום א', כ"ז  אצל בריינה במשרדשמה הר . לזוג ₪ 60
 . כל הקודם זוכה!!3.7בסיוון, 

 צבור הרחב.לבמידה שאין מספיק נרשמים אפתח את הסיור 

mailto:vaad_bryna@012.net.il


 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !!ת שלוםשב
 

 

 קרח   :נשים ישיעור
 

 נעמה שטסמן מרצה: 

 
 קריאת תהילים.  15:00בשעה 

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

 
 

 
 

 

 

 מזל טוב!מזל טוב! מזל טוב! פינת הברכות: 
 

ליקי ואסנת הימלפרב לרגל הולדת הנכדה, * לידות:  

 בת לשילת ורפאל כהן, נינה לשרון הימלפרב
*למרדכי ופרן ציק לרגל הולדת הנכד, בן למאירה 

 ושמעון הירש
 בת לאלעד וכוכב , ונינה לרחל גבאי. ,*ליוסי ויעל גבאי

 

למורי ואילנה סטון לרגל בר המצווה של  * בר מצוה:

 בנם גדעון
 

*ליעקב ואנה לי ברנשטיין לרגל נישואי בתם  נישואין:

 אסתי ליובל שי מצור יגאל
 שלמה לשושי*לאפרים ורחל קרן לרגל נישואי בנם 

 
ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע 

 vaad_bryna@012.net.ilלמייל: 
  

 

 תנחומים:
 

 לדוד דניס על מות אביו

 :בכדורסל ליגות בנימין
 

שלשום שוחק המשחק הראשון בשלב הבתים 
 השני.

 :להלן התוצאות שהושגו
 
 39-43גבעת הראל  -.דולב1
 47-57כפר האורנים  -. כוכ"ש2

 49-61עלי  -חשמונאים. 3
 33-59שילה  -. נריה4

 42-52פסגות  -גני מודיעין. 5
 40-49נעלה  -. עפרה6
 

 :משחקי המחזור הבא
 

  4/7יום שני כ"ח סיוון 
 בכפר האורנים 20:15עלי בשעה  -. נעלה1

כוכ"ש בשעה  -חשמונאים. 2
 בכפר האורנים 21:30

 בעלי 20:15פסגות בשעה  -. נריה3

גבעת הראל בשעה  -גני מודיעין. 4
 בעלי 21:30

 
 5/7יום שלישי כ"ט סיוון 

 בעפרה 20:30עפרה בשעה  -.כפר האורנים1

 בעפרה 21:45שילה בשעה  -. דולב2

 9765025 פון:טלמס'        מהספריה:
 

  בחודש יולי הספרייה תהיה פתוחה גם בימי

בנוסף על  12:30 – 9:30חמישי בבוקר 

 השעות הרגילות.

  תעצרו בספרייה! –בדרך למטוס או לבריכה  

  קחו אתכם ספר או שניים, ותיהנו כפליים 

לא רוצים לקחת אחריות על הספר, בואו קנו 

 יש ספרים טובים למכירה.₪,  10-ספר ב

 לקהל,  גם בחופשת הקיץ הספרייה פתוחה

בואו לבלות עם הילדים וכשבחוץ חם כל כך, 

 . בספרייה הממוזגת והנעימה

לצביעה  , ציוריםישיבהלרשותכם פינות 

 להכין סימניה.  יםוהמעוניינים יכול

  להתראות בספרייה!  
  


