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   4שלוחה  9761493 בריינה הרטמן מרכזת הקהילה:
 

 בספרייה!
 :  לכבוד שבוע הספרתשריינו את התאריכים**

 
 17:00, בשעה 30.5, ט"ז סיון, יום רביעי 

 בספריית הישוב  הצגת ילדים
 "מפתחות הקסם של דידי"

 זורית של מתנ"ס בנימיןבחסות הספרייה הא
 פרטים בהמשך

 
 בספריית הישוב: 20:15, בשעה 5.6יום שלישי, כ"ב סיון,  

 הרצאה מרתקת למבוגרים:

 
 בארץ ישראל מסעות מרק טוויין

 מפי אריאל שנבל, עיתונאי ובעל טור במקור ראשון
 פרטים בהמשך

 

 חנה שוסטר :מרכזת הקליטה והחברה

4054088-050 chanaschuster@gmail.com 
 

, עדת חיבורים, ובמיוחד למיה דוגלןותודה רבה לו
רייצ'ל פישהיימר, ונעמה חדד על ארגון וביצוע 

בערב ל"ג בעומר.  תודה רבה  השהתקיימ פעילותה
לבני יצחק ולעובדים על הכנת השטח.  תודה רבה 

לשרה פלדמן שהעבירה לנו מצגות של שירה 
בציבור, ותודה לדביר הולנדר ששר וניגן בליווי 

.בשירה בציבור  
 

Thank You’s for Lag Ba’Omer Events 
Many thanks to Vaadat Chiburim, and 
especially to Maya Douglen, Rachel 
Fischeimer, and Naama Haddad on organizing 
and running the activities that took place on 
Erev Lag Ba’Omer.  Thanks also to Benny 
Yitzchak and his workers for preparing the 
area.  Thanks to Sara Feldman who provided 
us with presentations for the Sing-a-long, and 
thanks to Dvir Hollander for singing and 
playing in accompaniment. 
 

 הרצאה באנגלית לכבוד  שנת ה-70 למדינת ישראל
כוללת סרטונים עם עדויות של אנשים שלקחו חלק 

 70-אנגלית לכבוד  שנת ההרצאה ב  בהקמת המדינה
 למדינת ישראל 

בספרייה.   28.5.18י"ד סיון, -תתקיים ב  
  

Save the Date: Special Program in English 
Join us for a program in English to continue 
the celebration of Israel’s 70

th
 Year called: 

“The Backstage to History: Stories from the 
Founding of the State of Israel.” Join us on 
the 14 of Sivan, Monday, May 28

th
 in the library 

for a series of short films produced by Toldot 
Yisrael, an organization recording the 
firsthand testimonies of the men and women 
who helped found the State of Israel in 1948.  
Time to be announced. 

 
 

 חוקותיפרשת ב:   שיעור נשים0

 
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 
 הרב שמעון בוחניקמרצה: 

 
 קריאת תהילים 14:45בשעה 

 
 15:00השיעור בשעה 

 

 הודעה מהמועצה:
 

ר"ח סיון,  –לידיעתכם, ביום שלישי הקרוב 
ילות מועצתית מחוץ תתקיים פע 15.05.18

למועצה , על כן ביום זה לא יהיה מענה טלפוני 
 )מלבד המוקד והמרכזייה( 

 ולא תתקיים קבלת קהל.
 

mailto:chanaschuster@gmail.com


 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
                  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

    
 

 
 

 

 !!וחודש טוב שבת שלום
 

                         

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

 
 

לברוס וקרן זיון לרגל נישואי בנם ארי לורד * נישואין:

 הרשקוביץ ממודיעין
לויץ  *לשמואל ורונית בונומו לרגל נישואי בנם אליהו לברכה

 מבית שמש
 
 

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

 

 
 

 ותיקים בקהילה
 

 :סיור מומחז עם זאב הולין

 יתקיים סיור עם זאב הולין: 30.5רביעי, ט"ז סיון, ביום 
 .08:00יציאה מחשמונאים השעה 

הסיור מתחיל במוזיאון החדש למורשת יהודי תימן, 
שנפתח לאחרונה ברחובות, שם רואים סרטון עם גלית 

 ועורכים סיור עם הדרכה מקומית. גיאת
לאחר מכן עורכים סיור בשכונת מרמורק, ברחובות  

ושומעים על הסבל שעברו, במקום, התימנים שגורשו 
מכנרת ועל תופעות מדהימות אחרות שגרמו לכך 

שהמקום שהחל את דרכו כמושב,  הפך להיות שכונה 
 ברחובות.

במכון וייצמן )כשרות  לאחר מכן נסעד ארוחת צהרים
בהמשך נערוך סיור מומחז ב"כרם ו רבנות רחובות(

 התימנים" עם הצגות שירים וסיפורים.
 .18:00חזרה לחשמונאים בשעה 

 לאדם ₪  140מחיר:  
 הרשמה דרך בריינה במשרד או דרך לאה מדעי

נא להסדיר תשלום אצל נאוה  -למי שאין הוראת קבע 
 במזכירות.

 

אתם מוזמנים להירשם לנופשון   נופשון בנוה צוף:

 .27-28.7ז אב, ט" –שתתקיים בשבת פר' ואתחנן, ט"ו 
 מהלך השבתטייל ונכיר את מערב בנימין. בביום שישי נ

  .שיחות עם תושבי נוה צוףארוחות, כיבוד ו 3נהנה מ
  ₪ 350.  יחיד:   ₪ 600: מחיר לזוג

עד יום שלישי, ח' סיון, אצל בריינה או לאה נא להירשם 
, כדי שנוכל לשריין את המקום. תזדרזו כי המקום 22.5

 מוגבל וכל הקודם זוכה.

 
 גיל הזהב:ממועדון 

 
גננת וכן ל גן התאנה לילדי תודה מכל הלב! 

חביביה שהגיעו וחגגו ימי הולדת סייעת אסתי ול

הקב"ה  !שמחתם אותנו לחברות המועדון .

                                      ישלם לכם בטוב .

 תודה על היוזמה והארגון . - לרחל אשואל

למחנך אוהד וממ"ד דוד אביטל הלמנהל  תודה 

 בעזרה בלימוד מחשבים .  ולתלמידים שהתנדבו

 
שניכם ביחד  ,סיםיליעקב ולנ  ממועדון מפגשים:

חברים וחברות  לנשים שרה ועליזה, ולכול אחד לחוד
  :יקרים 

 .ואזור בנימין ארגון טיול זבח השומרונים תודה על    
ד לא היינו בזכותכם הגענו למקומות שאליהן לב   

 . מגיעים
שבים נחושים באחיזתם בארץ האבות ללא ושמענו מת    

 . קיבלנו מהם תעצומות נפש וחיזוק . כול פיקפוק
ושבנו עם  מסביב על ארץ בראשית מדהימה צפינו    

 !טעם של עוד
 !תודה ,השוב תוד     

 ציונה בשם כול החבורה ששבה בשמחה   

 

 תנחומים:
 

 לטרי הירש על מות אמה
 7שבעה ברחוב יהלום  יםשבון יטרי ואחיה שלדו

 19:15מנחה ומעריב ב/ 7:30שחרית 
 13:30מנחה ביום שישי יתקיים ב

 ממשיכים לשבת במוצ"ש

 7:30מניין שחרית אחרון ביום א' בבוקר בשעה 
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