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 חנה שוסטרמרכזת הקליטה והחברה: 

4054088-050 chanaschuster@gmail.com  
 

 ברוכים הבאים
 

קולטון ומשפחתם שהגיעו מסיינט לואיס, ברוכים הבאים לרחל ויוסי 
( עולה 16ילדים.  שרון ) 2.  יש  להם 1מיזורי )ארה"ב( לרחוב הגפן 

( עולה לכיתה ט' בישיבת 14לכיתה י"א באולפנת כפר פינס, ודניאל )
 נר תמיד.  פרטי הקשר הם:

 
 jrachel.colton@gmail.com 0584559686רחל: 
 0586559686יוסי:

Welcome 
 

Welcome to Rachel and Yossi Colton and their family 
who have arrived from St. Louis, Missouri to Rechov 
Hagefen 1.  They have 2 children.  Sharon (16) is 
entering 11th grade in Ulpanat Kfar Pines and Daniel 

Their   (14) is entering 9th grade at Yeshivat Ner Tamid.
contact details are: 

 
Rachel: 0584559686 jrachel.colton@gmail.com 

Yossi: 0586559686 

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

 

. 4.9, החוגים מתחילים ביום ראשון הקרוב  :חוגים

. אחרי השיעור ניתן לנסות חוג בשבוע הבא בלבד
הראשון חייבים להירשם. פתיחת חוגים תלויה 

קחו בחשבון שעלולים להיות יתבהרשמה שלכם. 
שינויים קלים בלו"ז וחשוב להירשם בספטמבר כדי 

כרגע שנוכל לקבוע איזה חוגים ייפתחו סופית. 
חוגים שהיו אמורים להתקיים באולם ספורט יתחילו 

, טיסנאות, התעמלות קרקע, קונג פו –ועדון נוער במ
 על פילאטיס תבוא הודעה. ...התעמלות בריאותית

 אנחנו מחכים לאישורים סופיים לפתיחת האולם.
 

שעורי ניסיון בטניס יתקיימו ביום א' הקרוב במגרש 
 הצפוני ברחוב היצהר לפי החלוקה הבאה: 

. 16:00ג בשעה -/ כיתות א15:00ו בשעה -כיתות ד
המקום מוגבל ומי שעדיין לא נרשם לשיעור ניסיון 

מתבקש להירשם אצלי ביריד חוגים אצל דורון 
 .במשרד )תשאירו הודעה(

כדורגל מתחיל ביום ראשון בשעות שפורסמו 
 בחוברת וכך כל שאר החוגים.

 אין להיכנס לחוג בלי להיות 11.9מהשבוע של ה
 רשום.

חשבונות חודש ספטמבר יצאו  חיובים על חוגים:
בחשבון שעלולים להיות  בשבוע הבא אבל תיקחו
 ,שלא יופיעו בדף חשבון , חיובים נוספים על חוגים

 .למי שנרשם במהלך השבוע
 

 :מופע לנשים ונערות –מופע להקת נגה 

 

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

 

 שירה""הבית החדש של 

ומעלה  4מופע מחול של להקת נגה לבנות בגילאי 

כפי  ולא אצלנובישוב דולב  17:00בשעה 

 .  שפורסם
מפעל מתקיים במסגרת "ימי תרבות" של המופע 

מחלקת התרבות של מטה בנימין  פיס בחסותה
 והמועצה.

 ניתן להתחיל להזמין דרכי.   ₪ 20מחיר כרטיס: 
 זוכה!!כל הקודם  הסעה מותנית ברישום.

 
 

 נעמי ונתי יאנג    מרכזי הנוער: 

 
בשבוע שעבר נוער חשמונאים נפרד מרוני כהן, הקומונרית 

שמסרה את עצמה לסניף ולקהילה בשנתיים האחרונות. 
עשינו מסיבת פרידה שווה במועדון נוער, חניכים, נוער 

ומשפחות ביקרו, נתנו מתנות ושיחקנו משחקים על רוני ועל 
התרומה שלה לחשמונאים. אנו מודים לרוני על כל העשייה, 

נה והמסירות ומאחלים לה הצלחה רבה בהמשך הנתי
דרכה. אנו רוצים לברך את הקומונרית החדשה, הדס 

בנצויני, על הגעתה לסניף חשמונאים ומתרגשים להתחיל 
 שנה חדשה איתה בבני עקיבא.

בהמשך השבוע, חניכי ומדריכי בני עקיבא שיחקו מלחמת 
 הצבעים במשך יומיים מלאי צבע, ים יבשה ומלא כיף!

במוצאי שבת ערכנו מסיבת פרידה לשבט נאמן לפני תחילת 
השרות לאומי, ישיבה והצבא. אחרי פעילות סיכום והכנת 

פנקייקים טעימים, כל בוגר כיתה י"ב קיבל תיק גב, מתנה 
 מהמועצה.

בימים שני ושלישי השבוע, הנוער יצא ל"טיול בטטות" 
עשינו  בצפון הארץ בו בילינו במשך יומיים על חופי הכנרת,

פיינטבול, קאייקים ומתנפחים על הים. הטיול היה מדהים, 
 התחלה מעולה לשנה החדשה. -מרגיע ומגבש 

 
הלימודים  אנחנו מאחלים המון הצלחה לנוער שהתחיל את

 השבוע, שזו תהיה שנה פורייה ומלאה למידה ועשיה.
 

 שלכם, נעמי ונתי,
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 !!וחודש טוב שבת שלום

 

 ראה פרשת   :נשים ישיעור

 

 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
 

 נעמה שטסמןמרצה: 
 

 תהיליםקריאת  15:00בשעה 
 15:15השיעור בשעה 

 

 :בביה"כ הרימון

 
 עור פרשת השבוע יש 18:00בשעה 

 

 אלון בן דודמרצה:  
 
 

 
 

 

 

 

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

*לאברה ורוזי נתן לרגל הולדת הנכדה, בת לידות: 

 לאלישע וחוי נתן
*לשלמה ורבקה ויינשטיין לרגל הולדת הנכדה, בת 

 לאיזי וברכתיה ויינשטיין
 

ה של ובר המצורגל לדוד ודבי ג'יקובס ל *  בר מצוה:

 דניאלבנם 

 
וה של ולבארי ואיירין פרקר לרגל בת המצ*בת מצוה: 

 אורליבתם 

 
לאבא ודבורה הורוביץ לנישואי הבת מאירה *נישואין: 

 עם איתן רדליך
 למיקי ולואיז אדלר לנישואי הבן יונתן עם הודיה בן אבו*

*לשרה לאה וגרשון קפלן לרגל נישואי בנם ידידיה 
 לעטרה

 *לריצ'י וג'ולי רוטה לרגל נישואי בתם טלי לדני זריק
וקרול כץ לרגל נישואי בנם אילן למרגלית  *לסטוארט
 ברנשטיין

 
 :לשרות לאומי תיוצא

 יונינה ארנולד
 

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

 

 ותיקים בקהילה:
 בקרוב במועדון הותיקים:

 

 ר"ח אלול 
 תתקיים  19.30שעה , ב 4.9, אלול 'א ראשון,יום ב

עם  "מפגשיר”רפי חתוכה, לאחר מכן  מפיהרצאה 
. נא לדייק. השיעור יוגש כיבוד קל  שרה פלדמן .
 יתחיל בזמן!

 

וזיאון במ  שנקרא "חוויה בזהב" נצא לסיור  סיור: 
   7.9ביום רביעי, ד' אלול, ישראל 

 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 
נא להצטייד גם בתעודת אזרח ותיק  תעודת זהות.

 ביום של הסיור.
 לאדם כולל הסעה!₪  55מחיר השתתפות:  

 ₪  75למי שאין כרטיס ותיק המחיר 


