
 מזכיר הישוב –: מוטי רוזיליו משלחן המזכירות

 
   חופשה מרוכזת של המועצה:

 
עובדי המועצה יוצאים לחופשה.  21.8בשבוע של ה

לא יהיו שירותי משרד הפנים  22.8ביום שני, 
 בישוב.

 
 :  לרשות המיםדיווח 

עדיין לא כולם החזירו את טופסי הדיווח . 
נפשות  2להזכירכם, מי שלא מדווח מחשבים לו לפי 

כמו כן, אני שוב מדגיש שיש לצרף לטופס  בבית.
הדיווח צילום תעודת זהות ו ספח של שני בני הזוג 

 ומעלה. 18ושל ילדים מגיל 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 בס"ד

     
www.myhashmonaim.co.il 

  ושע"תאב ב דברים, שבת חזון, ערב ט' פר' שבת, ערב

 19:07  :שבת הדלקת נרות

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 חנה שוסטרמרכזת הקליטה והחברה: 

4054088-050 chanaschuster@gmail.com  
 

לנתי וליאורה שקד וילדיהם שעברו מכפר טרומן  ברוכים הבאים
(, ותאומים, אליה וינון, 3להם בן, הלל ) א. יש  20לרח' התבור 

 חודשים. פרטי הקשר הם:  10שהם בני 
  shakednati@gmail.com 0526007923נתי: 

   leora_m@hotmail.com 0526111308ליאורה: 

 
לאפרת ואילן ביטון שהגיעו מדולב עם משפחתם  ברוכים הבאים

( עולה 15ב'.  יש להם שבעה ילדים.  נבו )17 לרח' הארבל
( עולה לכיתה ט' באמי"ת.  נטע 13לכיתה י' באמי"ת. ניתאי )

( עולה לכיתה ה' בממ"ד, ו 10( עולה לכיתה ו' בממ"ד, נדב )11)
( נמצא 1( עולה לגן ונוה )2( עולה לכיתה ב' בממ"ד.  ניר )7ניצן )

 קשר הם: במעון בלפיד.  המשפחה דוברת עברית.  פרטי

 ilan@dolev4u.org.il 0528308378אילן: 
 2052300361אפרת: 

 
לריסי וג'וני פינקל, זוג צעיר שעלה לארץ לפני  ברוכים הבאים

כמה שנים ולאחרונה גרו בנתניה.  הם הגיעו עכשיו לגור ביחידת 
 .  פרטי הקשר שלהם:15דיור של הבית ברחוב הרימון 

 risiadler@gmail.com 0585201091ריסי: 
 jonny.finkel@gmail.com 0547071967ג'וני: 

 
to Nati and Leora Shaked and their  Welcome

children who have arrived from  
Kfar Truman to Rechov Hatavor 20 a. They have a 
son, Hillel, who is 3 years  
old and 10 month old twins, Elia and Yinon. Their 
contact details are : 

 
Nati :0526007923 shakednati@gmail.com  
Leora: 0526111308 leora_m@hotmail.com   

 
to Efrat and Ilan Biton who have arrived  Welcome

with their family from Dolev to Rechov Ha'arbel 17 b. 
 They have 7 children.  Nevo (15) is going into 10th 
grade at Amit, Nitai (13) is going into 9th grade at 
Amit, Neta (11) is going into 6th grade at the mamad. 
 Nadav (10) is going into 5th grade at the mamad, 
and Nitzan (7) is going into 2nd grade in the mamad. 
Nir (2) is going into gan, and Nave' (1) is at maon in 
Lapid.  The family is Hebrew speaking.  Contact 
details are: 

Ilan: 0528308378 ilan@dolev4u.org.il 
Efrat: 0523003612 

 
to Risi and Jonny Finkel, a young couple  Welcome

who made Aliya a few years ago and has been living 
in Netania.  They have arrived to the apartment 
below the house at Harimon 15.  Their contact 
details are as follows: 

Risi: 0585201091 risiadler@gmail.com 
Jonny: 0547071967 jonny.finkel@gmail.com 

 

 

 מרכזת הקהילה: בריינה הרטמן
 vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה  9761493

 
, תתקיים יריד 29.8ביום שני, כ"ה באב,   :חוגים

. החוברת תצא לפני זה חוגים במגרש של ביה"ס הממ"ד
בע"ה. בכל מקרה, רשימת חוגים יישוביים תופיע בשבוע 

הבא ביחד עם הדף מידע. הרשמה לחוגים תתחיל 
. 4.9ע של ה . חוגים מתחילים בשבו28.8בשבוע של ה

במידה שהאולם לא מוכן חלק מהחוגים יתחילו במועדון 
 הנוער.

תתקיים שבת  כי תצא""בשבת פרשת  :שבת חזנות

של שירה וחזנות בישוב עם מקהלת בנימין. פרטים יגיעו 
בהמשך אבל בינתיים אנחנו מחפשים משפחות שיארחו 

ללינה ולארוחה אחת או  את חברי המקהלה ובני זוגם
 זוג מתבקש לצור קשר אתי . מי שמוכן לארחשתיים

 .בינתיים
 

 :מופע לנשים ונערות –מופע להקת נגה 

 תקיים המופע:י 20.9ביום שלישי, י"ז באלול, 

 
 "הבית החדש של שירה"

 
ומעלה  4מופע מחול של להקת נגה לבנות בגילאי 

ש )בע"ה!( בישוב. באולם ספורט החד 17:00בשעה 
 ,פיסמפעל המתקיים במסגרת "ימי תרבות" של המופע 

 מחלקת התרבות של מטה בנימין והמועצה.
ניתן להתחיל להזמין דרכי. כל   ₪ 20מחיר כרטיס: 

 הקודם זוכה!!

mailto:chanaschuster@gmail.com


 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 !!צום קלו שבת שלום

 פרשת דברים   :נשים ישיעור

 
 יגאל מה טובמרצה: 

 
 קריאת תהילים. 15:00בשעה 

 
 15:15השיעור בשעה 

 
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 
 

 
 

 

 

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

 לאלידע ויונית ברק לרגל הולדת הבן*לידות: 

*לשרית ויפתח רותם לרגל הולדת הנכדה, בת לאמיתי 
 ואשחר לוין

 *לנעה ויהודה אטיאס לרגל הולדת הבת
*לאתי וברוך דביר לרגל הולדת הנכדה, בת למתנאל 

 וליעד דביר
ברדיס לרגל הולדת הבנים -לדנה ושמואל פרנקל*

ות שלנו, נירה פרנקל מנהלת חשבונהתאומים, נכדים ל
 ובעלה יחיאל

 *לגלילה ודוד יזדי לרגל הולדת הנכד, בן ליוסף ופאם
 יזדי

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

  

 

 9765025 פון:טלמס'        מהספריה:
 

 גם אנחנו יוצאים לחופשה!
 

 הספרייה סגורה 18.8 – 14.8
 

בשבועיים האחרונים של אוגוסט הספרייה פתוחה 
 רק בימים ראשון ושלישי:

 20:00 – 17:00  21.8א 
 סגור  22.8ב 
 19:00 – 16:00  23.8ג 
 סגור  24.8ה 
 20:00 – 17:00  28.8א 
 סגור  29.8ב 
 19:00 – 16:00  30.8ג 
 סגור   1.8ה 
 

הדקות  10-להזכירכם, לא ניתן לשאול ספרים ב
 האחרונות לפני הסגירה.

( נעבור ללוח זמנים 4.9*** ב"ה מר"ח אלול )
חדש לפתיחת הספרייה. שימו לב לפרסומים 

 ב!! ***בקרו
 

 להתראות בספרייה
  להתראות בספרייה!  

 רינת לאה ומלכה

  

 :בחודש אוגוסט המשחקייה
 

 שבוע הבא:
 

, המשחקייה 14.8בט' באב )נדחה(, יום ראשון, 
 בבוקר. 10:00-12:00תהיה פתוחה בין 

וביום חמישי, י"ד אב,  16.8ביום שלישי, י"ב אב, 
 .9:00-12:00היא תהיה פתוחה בין השעות  18.8

 המשחקייה לא תהיה פתוחה אחה"צ בשבוע זה.
 

 25.8ו 23.8בתאריכים י"ט וכ"א באב, 
 המשחקייה תהיה סגורה.

 

 חדשים 9 לילד מגיל₪  5מחיר כניסה:  

 ותיקים בקהילה:
 

, נצא לסיור במוזיאון ישראל 7.9ביום רביעי, ד' אלול, 
 שנקרא "חוויה בזהב". 

 
 13:30ונחזור בסביבות  9:15נצא מהישוב בשעה 

"מחרוזת המופע  + סיור קפה ומאפה + בתכנית: 
 . הר-עם יוליה ושאול בןהמנגינות" 

 
, לכן בעלי תעודת אזרח ותיקבמחיר מוזל לתכנית ה

נדרשת מספר בזמן ההרשמה במזכירות הישוב 
 תעודת זהות.

 
 לאדם כולל הסעה!₪  55מחיר השתתפות:  

ניתן להתחיל להירשם אצל נאוה או בריינה 
 במזכירות.


