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www.myhashmonaim.co.il 
 תשע"ח, תמוז כ"ג, פנחס ערב שבת פר'

  19:30 :שבת תהדלקת נרו

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

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

 

 בשבוע הבא!

 פותחים את הקיץ ביום שני 

 פעילות לכל המשפחה:עם  

 איקס עיגול

 באולם ספורט שלנו.  כניסה בחינם.

בחוץ תתקיים מכירת "פלאפל עדני" 

  )תושב דולב(

 בהכשר רבנות מטה בנימין

אין להיכנס לאולם ספורט עם   תזכורת:

 !!אוכל

 . פרטים בפרסום בקובץבחסות ועדת ספורט

סדנת פיסול בירקות לא תתקיים ביום רביעי 

 בגלל הרשמה דלה.

 :12.7ביום חמישי, ערב ר"ח אב, 

 הרצאה לנשים מפי ציפורה פילץ

 האישה במקדש

 באולם ביה"כ הספרדי 20:00בשעה 

 פרטים בפרסום המצורף

 19.7ז' אב, ביום חמישי, 

בנושא "הר  ח"כ יהודה גליקהרצאה של 

 הבית"

 פרטים בשבוע הבא

 

 חנה שוסטר :מרכזת הקליטה והחברה

4054088-050 chanaschuster@gmail.com 

 
 ברוכים הבאים
וילדיהם שהגיעו לג'ולי ועליון דקובן  ברוכים הבאים

יש להם   .23ממבוא מודיעים ליחידת דיור ברח' הארבל 
, 16 ריינה,  בת  ילדים. שלושה גרים איתם בבית: 4

, 13בירושלים, זבולון, בן   YTA-עולה לכיתה י"א  ב
, עולה 11עולה לכיתה ח' בלמען אחי, וישראל, בן 

    פרטי הקשר שלהם הם:  לכיתה ז' בלמען אחי.
 

  )מספר זמני( 0959-662-055ג'ולי:  
juliedekoven@gmail.com 

 elyondekoven@gmail.comעליון:  

 
שעלה מטינק, ניו ג'רסי אחרי  לעקיבא פודלברוך הבא 

לבשר שעקיבא מתחתן ששרת כחייל בודד. אנו שמחים 
בתחילת אוגוסט.  כרגע הוא גר אצל משפחת גדעון 

 .  הפרטים שלו הם:13ברח' הדגן 
 

  akivapudell@yahoo.com 0584141232 :עקיבא
 

Welcome 
Welcome to Julie and Elyon DeKoven who 
have arrived from Mevo Modiim to an 
attached apartment at Ha'arbel 23.  They have 
4 children.  Three of them live at home: Reina, 
16 years old, is entering 11th grade at YTA,  
Zev,13, is entering 8th grade in L'maan Achai, 
and Yisrael, 11, is entering 7th grade at 
L'ma'an Achai.  Their contact details are: 
 
Julie:   055-662-0959 (temporary number)  
juliedekoven@gmail.com 
Elyon:  elyondekoven@gmail.com 
 
Welcome to Akiva Pudell who made Aliyah 
from Teaneck, NJ, after serving as a lone 
soldier.  We are happy to relay that Akiva will 
be getting married at the beginning of 
August.  For now he is living at the Gidon 
family’s house at Rechov Hadagan 13.  His 
contact details are: 
Akiva:  0584141232 akivapudell@yahoo.com 
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 שבת שלום!!

 

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

 

לירמי ומירה טאוב לרגל הולדת הנכדה, בת *לידות: 

 לנעמה ואלישע עזר
*לרועי ואודליה מאירי לרגל הולדת הבת, נכדה ליפה מאירי 

 ונינה לתקוה מאירי
  

 
 

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

 

 
 

 :ותיקים בקהילה

  11.7 ,ח תמוז"כרביעי, ביום 

  טרמפיאדהמה 14.30  יציאה לסיור בגוש עציון

  ונעלים נוחות,כובע  ,יש להביא מים

במזכירות אם אין לכם  נא להסדיר את התשלום

 הוראת קבע.

עדין ניתן להירשם לשבת פרשת 

  .באולפנת שירת הים נוה צוף  27.7ואתחנן

 לזוג תושבי חוץ  600לזוג  550עלות 

 0523260970לפרטים לאה 

 לאה ודהת

 

 

 פנחספרשת :   יעור נשיםש

 
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 
 ב שמעון בוחניקרמרצה: 

 
 קריאת תהילים 14:45בשעה 

 
 15:00השיעור בשעה 

 

 תנחומים:
 

 לג'רי ווינר על מות אחיו
 

 לנחמה נוביק על מות אביה
בירושלים עד  34יושבים שבעה ברח' החורש 
 יום ג' בבוקר

 
 

 הודעה מהשוטר הקהילתי של הישוב
 
 

 שלום רב תושבים יקרים
הילדים יצאו לחופשה וזה הזמן להזכיר מספר 

 שנעבור את הקיץ בשלום:כדי דברים 
 -בטיחות בדרכים

אפשר לשלב במשחק  .להקפיד לחגור את הילדים-1
 "?מי חוגר ראשון"
בנסיעות ארוכות לשים ליד הילדים שתיה ואוכל -2

 שלא יפריעו לנהג בזמן הנהיגה.
שתמש בטלפון בזמן הנהיגה במקרה לא לה-3

 הצורך לעצור בצד.
 לשים לב שלא השארנו ילדים לבד ברכב .-4

אפשר לשים תיק מאחור או לשים תזכורת בטלפון 
 שלא נשכח.

 שלכם ובשבילכם
 רס"מ איתמר אנטמן
 השוטר הקהילתי של הישוב

 0505064796-פלא
 
 

 מהמשחקייה:
 

המשחקייה לא תהיה פתוחה ביום שלישי הבא, 
 .10.7כ"ז תמוז, 

 
להזכירכם: בדרך כלל המשחקייה פתוחה בימי 

ומיועד  16:00-18:00א', ג' וה' בין השעות 
 .0-5לילדים בגילאי 
פעמית או -לכניסה חד ₪ 5מחיר כניסה:  
 כניסות. 12ל ₪ 50כרטיסיה של 
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