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פקודי  ויקהל:   שבת פרשת שיעור נשים

 )פרה(
 

 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
 

 הרב שמעון בוחניקמרצה: 
 

 קריאת תהילים 13:15בשעה 
 13:30השיעור בשעה 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 מרכזת הקהילה: בריינה הרטמן
 bryna@012.net.ilvaad_  4שלוחה  9761493

 

ממבט של סבתא! בוקר יולדות:  
כלתי היקרה חזרה מחופשת לידה ללמד בבית הספר. את הנכד 

  המתוק הפקידה בידי למשמרת.
ראיתי את הפרסום על סדנא לאימהות שמטפלת בהרגלי השינה 

אפשר ללמודהחלטתי ללכת. מכל אחד . לתינוקות   
.ימקופ'ח מכב יועצת שינה ,אילנית אגמי, המנחה     

בריינה  לפני הסדנא .מהות צעירות עם התינוקותיא 8קהל היו ב
הדרכה מעשית ואז המשכנו להרצאה ול קלה דאגה לארוחת בוקר

?ומה לעשות עם תינוקות בנושא השינה של איך .  
יתה נעימה, כל אחת סיפרה מה קורה אצלה, איפה יהשיחה ה

היא מתקשה, ואילנית המנחה נתנה כמה שיטות, ונתנה לכל 
.אמא לבחור מה מתאים לה, ועם מה היא מרגישה בנוח   

  .הרעיון הבסיסי הוא בחירה, התמדה, ועקביות
צעירות.  אימהות 8ו שתתפכאמור ה    
!מהות נוספות להצטרףיאממליצה ל  

פולקרויטל   

 

משואות בטקס. מי  6כבכל שנה נדליק : יום השואהטקס 

שמעוניין להדליק משואה השנה לזכרם של קרובי משפחה 
 שנספו מוזמנים לצור קשר אתי.

 

 תרשמו ביומן:
 : הקרנת הסרט10.4יום שלישי, כ"ה ניסן, 

 "פלוגת האלוקים"
 ושיחה עם יוצרת הסרט, אביטל רייכנר

 

 : המופע15.4יום ראשון, ר"ח אייר, 

 "הקרב של חיי"
 עם ניר רובין

 

 22.4יום ראשון, ז' אייר, 

 הרצאות בנושא 2 "הורות לנצח"תכנית 

 פרסום יצא בקרוב
 תאריכי אירועים:

יש לכם אירוע פרטית מתוכנן לחדשים הקרובים? ניתן 
 natanmanor@gmail.comלשלוח את התאריך לנתן מנור: 

והוא יוסיף את התאריך ללוח אירועים באתר של הישוב 
 www.myhashmonaim.co.il)בלי שם( 

כך גם תוכלו לבדוק אם מתוכנן אירוע בתאריך שאתם 

 רוצים.

 מוטי רוזיליומשלחן המזכיר: 
 5שלוחה  9761493

motty@012.net.il_vaad 

 
אי"ה מבצע הגעלת כלים   הגעלת כלים:

בין  27.3.18יתקיים ביום שלישי, י"א ניסן, 
 ברחבת המזכירות. 9:00-16:00השעות 

לבקשת הרב דבש הנכם מתבקשים להגיע עם 
שעות האחרונות  24-כלים שלא בושל בהם ב

 מכל לכלוך.ונקיים 
 

ע"פ הנחיות מחלקת  דוכנים ליום העצמאות:
רישוי עסקים במועצת מטה בנימין לא 

תתאפשר מכירת אוכל ביתי בדוכנים בערב יום 
העצמאות.  המחלקה תפעיל מפקחים בליווי 

משטרת ישראל שיקנסו את מי שעובר על 
 הוראה זו וכן יסגרו לו את הדוכן.

 ים בהחלט.  מכירת ספריי חוטים וקצף אסורגם 
 

מי שמעוניין להעמיד דוכן בערב יום העצמאות 
. כל פנייה במשרד מוזמן לצור קשר עם בריינה

עלות העמדת דוכן: . תישקל לגופו של עניין
שישולם במזכירות הישוב. תתבקשו ₪  250

 .בזמן התשלום גם לחתום על טופס
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 שבת שלום!!

 

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

 
לדניאל וזהבה מארק לרגל הולדת הבת, נכדה * לידות:

 ומיכאל ודניה מארק לרובין ופרדי זמל
 *לאילן וטלי טרביץ לרגל הולדת הנכד, בן ליהונתן ושלומית
 *לירמי ומירה טאוב לרגל הולדת הנכדה, בת להלל ואושר

*לרב פלטי ואופירה גרנות לרגל הולדת הנכד, בן להדר 
 ואברהם מייטליס

*לחיה ואלון בן דוד לרגל הולדת הנכדה, בת לדוד ואפרת 
 לנדאו

 

*לרינת ואלחנן נחשוני לרגל בר המצווה של בר מצוה: 

 בנם אוריה, נכדם של שלום ולאה מדעי
*למשה ומעיין בן דרור לרגל בר המצווה של בנם לביא, 

 נכדם של יעקב וברוריה בן דרור
 

*לנפתלי וליסה באלסם לרגל בת המצוה של בת מצוה: 

 בתם מיכל, נכדה לג'פרי וזיניה כהן

 
קלינגר לרגל אירוסי בנם רביד *למיכאל וגילה אירוסין: 

 לתמר לוין
 *ליעל ומרק טייטלר לרגל אירוסי בתם יעל לגבריאל ויימן

 

לליבה זלצמן לרגל נישואי בנה אבי ליעל *נישואין: 

 ברקוביץ
למוטי ומיכל רוזנפלד לרגל נישואי בתם מעיין לאהוד *

 לפאיר
 לדוד וענת אביעזר לרגל נישואי בנם אהד לעדי לקס*
 

 דרך צלחה לאיתן סימקיס שמתגייס בשבוע הבא!  גיוס:

 

ברוכה הבאה לדבורה טאניס, בתה של אלי ארצה עלינו! 

ושרה ואחותה של אביגיל כותב אמת שעלתה ארצה השבוע 
 מארגנטינה ומתגוררת בינתיים אצל אביגיל.

 מהירה ומוצלחת! קליטהמאחלים לך 
 

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

 

 
 

 :  זרובבל שרעביהודעה מהרבש"צ
 

 תשע"ח-ביום שלישי, כ"ו באדר ה
 2018ב מ ר ץ    13

 לפנה"צ 11:05בשעה 
 בערב 19:05ובשעה 

במסגרת תרגיל העורף  תישמע אזעקה בכל הארץ
 "עמידה איתנה". הלאומי:

במידה ותופעל אזעקת אמת, תישמע אזעקה נוספת 
 לאחר מכן.

פרטים באתר של פיקוד העורף. כתובת האתר 
 למטה.

 
This coming Tuesday, March 13,  
at 11:05 am and at 7:05 pm 
sirens will be heard all over the country as 
part of a Home Front drill. 
In the event of an actual emergency an 
additional siren will be sounded. 
You can read more about the drill  by going 
into the Home Front site. 

 
http://www.oref.org.il 
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