
 

 

                      בס"ד

     
 

www.myhashmonaim.co.il 
 תשע"ח, אלולכי תצא, י"ג  פר'ערב שבת 

 18:55 :שבת תהדלקת נרו

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

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

 

יצאה החוברת   :ופעילות יישובית חוברת חוגים

שלא רוצה אותה מתבקש להחזיר אותה לתיבות. מי 

למשרד או לקופסאות שיהיו בסביבת התיבות. נא 

 לא לזרוק אותם.

. נותרו 6.9המופע ב מופע של אליעד בנעלה:

 ניםעוד כמה כרטיסים לחלוקה בחינם. המעוניי

 יפנו אלי דרך המייל )כתובת למעלה(

                                  חשמושרים!!

באלול,  'יט,יום חמישי !! זה קורהבשבוע הבא 

 . ( אירוע סיום הקיץ לכל המשפחה30.8)

לם שרים ביחד )בסגנון וכ שרים"!!-חשמו"

קולולם( אירוע מוסיקאלי ענק בסיום הקיץ 

חדשה!! בשיתוף כל אחד השנה הולקראת 

   מבוגרים! נוער! ילדים!! –ואחת מכם 

 קישור להרשמה:ו להירשם!משיכת

https://mebaapp.com/miBa/index.html?event_id

=Q0hRTUpyOUExWDIzb0lIQXZDWEFjdz09 

 כי תצאפרשת :   יעור נשיםש

 
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 
 שילה שרונימרצה: 

 
 קריאת תהילים 14:45בשעה 

 
 15:00השיעור בשעה 

 

 חנה שוסטר     מרכזת הקליטה והחברה 

050-4054088 chanaschuster@gmail.com 

 
 ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לעמית ודניאל הרשקו שעברו ליחידת 
, מירושלים. יש להם 9דיור בבית גרונוולד, ברח' הארבל 

 פרטי הקשר שלהם הם:  בן, דביר, שכמעט בן שנתיים.
 amitkal15@gmail.com 0542148220עמית: 
 danielhershko1@gmail.com 0526313608דניאל: 

 
ברוכים הבאים לג'סיקה ויונה וייל שהגיעו ליחידת דיור 

יש להם בן, משה,   שחר.ב, בבית תקוה 14ברח' הכרמל 
 פרטי הקשר שלהם הם:  שעולה לכיתה א' בממ"ד.

 yonaweil@gmail.com 0544450537 יונה:
 jessicasokol@gmail.com 0546604811 ג'סיקה:

 
ברוכים הבאים למרים וצוריאל פינק שעברו ליחידת  

דיור בבית הורי צוריאל, ליאת ונתנאל פינק, ברח' 
יש להם בת, בת עשרה   , מנצרת עילית.55התירוש 

 פרטי הקשר שלהם:  חודשים, ששמה טוהר.
 mail.commiriamsh25@g 0556604979מרים: 

 zuriel.fink@gmail.com 0523276033צוריאל: 
 

Welcome 
Welcome to Amit and Daniel Hershko who have 
moved to an attached apartment at the Gruenwald 
home at Ha'arbel 9 from Jerusalem.  They have a 
son, Dvir, who is almost 2 years old.  Their contact 
information is: 

amitkal15@gmail.com  0542148220  Amit: 
danielhershko1@gmail.com  0526313608  Daniel: 

 
Welcome to Jessica and Yona Weil who have 
arrived to an attached apartment at Rechov 
Hacarmel 14b, home of Tikva Shachar.  They have 
a son, Moshe, who is entering 1st grade at the 
Mamad.  Their contact details are as follows: 

yonaweil@gmail.com  0544450537  Yona: 
jessicasokol@gmail.com  0546604811  Jessica: 

 
Welcome to Miriam and Zuriel Fink who have 
arrived at an attached apartment of Zuriel's 
parents, Liat and Netanel Fink at Hatirosh 55 from 
Natzrat Illit.  They have a 10 month old daughter 
named Tohar.  Their contact details are: 

 miriamsh25@gmail.com 0556604979  Miriam: 
zuriel.fink@gmail.com  0523276033   Zuriel: 

 

 

 

 

  המשחקייה
הבוקר בין בשעות ג' -ימי א' וב בשבוע הבאפתוחה 

 . ביום חמישי היא תהיה סגורה.10:00-12:00
בין  שעות אחה"צהיא תחזור לפעול ב 2.9מה

16:00-18:00 
 

https://mebaapp.com/miBa/index.html?event_id=Q0hRTUpyOUExWDIzb0lIQXZDWEFjdz09
https://mebaapp.com/miBa/index.html?event_id=Q0hRTUpyOUExWDIzb0lIQXZDWEFjdz09
mailto:amitkal15@gmail.com
mailto:danielhershko1@gmail.com
mailto:yonaweil@gmail.com
mailto:jessicasokol@gmail.com
mailto:miriamsh25@gmail.com
mailto:zuriel.fink@gmail.com
mailto:amitkal15@gmail.com
mailto:danielhershko1@gmail.com
mailto:yonaweil@gmail.com
mailto:jessicasokol@gmail.com
mailto:miriamsh25@gmail.com
mailto:zuriel.fink@gmail.com


 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
                  

 
 

 
 

 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 שבת שלום!!

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

 

לאהרון ואסתי טי לרגל הולדת הנכד, בן *לידות: 

 גרוס לאברהמי ונעה
*לשייקה וחיה מרילוס לרגל הולדת הנין! בן לעמיחי 

 ורקל שמילוביץ מאריאל
*לצ'אק וג'יג'י טובר לרגל הולדת הנכדה, בת לאלן 

 וטובה
לרגל הולדת הנכד, בן לחזקיהו  *ליצחק ויעל חנימוב

 וריקי
 

*לאבי ומיה דוגלן לרגל בר המצווה של בר מצוה: 

 בנם צדק שלום
  

להלל ושושי ברג לרגל בת המצוה של *מצוה:  תב

 בתם אריאל, נכדתם של דני ובת שבע פאוה
  

לחיים וג'נט גרוסברד לרגל אירוסי בנם  *אירוסין: 

 איתן לאריאל כהן מירושלים
ומישל יעקובסון לרגל אירוסי בנם אלי לעטרת  *לג'ף

 וורצבורג מקרית מוצקין
*לרות בייקר לרגל אירוסי בנה דב ליעל נוטה מרמת 

 גן
 

למארק ורחל טייטלר לרגל נישואי בתם *נישואין: 

 יעל לגבריאל ווימן מוודמיר, ניו יורק
לדוד ושפרה וקסמן לרגל נישואי בנם אריה ללאה 

 יבלון
*לישראל וקרן מאיר לרגל נישואי בתם שרינה לגד 

 סאקס
 

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

 

 
 

 
 ותיקים בקהילה

 

 בשעה טובה ומוצלחת אנו שמחים להודיע על

  פתיחת מועדון מופת מועשר

  במימון מחלקת הרווחה של מטה בנימין וועד הישוב
.ותיקים עצמאיםול במועדון ותיקים  

 
2.9ב אלול "ביום ראשון כ הפתיחה  

:יות מגוונותובמועדון פעיל  
 

, , אומנות .ציור, י'צ יטא ,זיפלדנקרי ,התעמלות בריאותית
 משחקי חשיבה, ערבי יום הולדת מרכזיים, טיולים, מסיבות

,  ועוד..פרשת השבוע, תנ"ך, רמח"לשיעורי   
 
 

פעמים בשבוע  3המועדון יפעל במועדון ותיקים   
.ם חמהיוכולל ארוחת בוקר וצהרי 13:00עד  8.15שעה מ  

 
 ועדתושיתקבלו לאחר ש המועדון מיועד לגמלאים עצמאים

היגוי תבדוק התאמה של כל מי שמעוניין לפי קריטריונים של 
המעוניינים להצטרף מוזמנים להגיע לוועדת  משרד הרווחה.

, במועדון ותיקים 26.8היגוי שתשב ביום ראשון, ט"ו אלול, 
12:30-14:00ברחוב התמר בין השעות   

  לשאלות וברורים
052-3260970לאה   
יהודית, ינהיבר   

 
ם בשבוע בימים יכמו כן נפתח מועדון גיל הזהב שיפעל פעמי

12.30עד  9:00רביעי משעה שני ו  
  לפרטים

0523260970לאה   
0545555315יהודית  

 
 
 

 
 
 

 

 
 

  
 

 

 תנחומים
 

 לשמעון וייס על מות אמו

 יהימהספר
 

 בשבועיים הקרובים
 (5.9 - 26.8כ"ה אלול  -)ט"ו אלול  

 הספרייה תהיה פתוחה בימים 
  שני ושלישי בלבד,

 
 בשעות הרגילות:

 16:00 - 13:00שני 
 19:00 - 16:00שלישי 

 

mailto:vaad_bryna@012.net.il

