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 :בריינה הרטמן    :כזת הקהילהמר

 vaad_bryna@012.net.il  /6שלוחה  - 7941679 
 

   :חוגים בשבוע הבא 
 

 :החוגים הבאים יתקיימו כסדרם
 

 :3.71', יום א
 קונג פו
 כדורגל

 
 : 3.71', יום ג

 התעמלות קרקע
 

 :  3.71', יום ד
 ('אין ביום ב) קרטה

 פלאג פוטבול
 

 173, ג ניסן"כ, יעיהחוגים יחזרו לפעול ביום רב
 

 

 :משלחן המזכירות
 

 יתחיל להופיע רק באתרהדף  אחרי חג הפסח:  דף מידע
תושבים 7 יופיע גם ברשימת רמוד קישור7 של הישוב 

חלק אותו לתיבה שלהם נמשיך לש בכל זאת מעונייניםש
 7מתבקשים להודיע לנאוה במזכירות הישוב

 
ת /ניתן לקבל מתנה למתגייס: מתנות למתגייסים

צגת העתק של תעודת הבמזכירות אצל נאוה או בריינה ב
  7חוגר

 

 !תזכורת
 

 3.71, ניסן' ט, ביום רביעי  :הגעלת כלים
 ..:30-..:.ברחבת המזכירות בין השעות 

 
   !יישר כח

של  בפרויקט מיזמים חברתייםלרות חסין שזכתה 
  , ס בנימין"של מתנ תיתקהיללעבודה  מדורה

פרויקט קהילתי  ,"בדרך אחרת נותנים"בנושא 
עזרה , עוסק בקליטת עוליםההתנדבותי של נוער 

 7ס"בילדי חונכות לאימהות לפני לידה ו

 :זמני מכירת חמץ
 :ג ניסן"י, ניסן עד יום ראשון' ח, מיום שלישי

 
ניסן בין מנחה ' ח, ביום שלישי" עטרת שלום"כ "בי*

 לערבית
 בין מנחה לערבית, ניסן' ט, ביום רביעי" יד משה"כ "בי*
ניסן ' י, ביום חמישי( ש גלנווד"ע" )רמת מודיעים"כ "בי*

א "י, ג ניסן בין מנחה לערבית וביום שישי"י, ויום ראשון
 (בערך) .3:.בשעה , ניסן בבוקר

-..:33ש הגדול בין השעות "במוצ" ה-שערי ידידי"כ "בי*
 (בלשכת הרב) .33:1

שישי וביום ראשון אחרי שחרית -כ הרימון בימים רביעי"בי*
 (בערך) 17:.ה בשע

חמישי וראשון אחרי , כ הספרדי הראשי בימי רביעי"בי
 (בערך) 17:.שעור הבוקר בשעה 

 03607..' בתאום מראש בטל, כמו כן
 

 ..:33בשעה ( ד"אור לי)ביום ראשון בערב  :שימו לב
א ולא ימכור "ימסור הרב את החמץ לרב דוברת שליט

 7בישוב
 !פסח כשר ושמח

 לשכת הרב    ועדת דת  

שלוחה  80-7941679: חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

6 

6806800-808 chanaschuster@gmail.com 

 
, אמא של בריינה הרטמן, ברוכה הבאה לבלאנש רייך 

עד שתיכנס . מרילנד, שעשתה עלייה השבוע מבלטימור

 .   55היצהר , את אצל בריינה ויצחק הרטמןלדירה היא נמצ

 

Welcome 

Welcome to Blanche Reich, mother of Bryna 

Hartman, who made Aliyah this week from   

Baltimore, MD .  Until she moves into an 

apartment she will stay with Bryna and Ira 

Hartman, Hayitzhar 55.    
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 :תנחומים
 

 לפיטר בייקר על מות אמו
 

 ת אמולשמעון קראון על מו
 

 7ה7ב7צ7נ7ת
 

 :שיעור נשים בשבת

 ויקרא:  פרשת השבוע 
 הרב מאיר פרידמן: מרצה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה    .33:1:  בשעה

  י הנשים לפני השיעור"קריאת תהילים תיערך ע
 

 : פינת הברכות

 מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב 
 

לידור לאי הבת נועה נישורגל ליקי ומרים ברנד ל*: נישואין

 כהן

אריק לנישואי הבת הדר רגל לאורי וקרן יפה ל*            

 אלייאני
 

אירוסי הבן נתנאל  רגל ל' ודי מורדוקוביץ'לבני וג* :אירוסין

 'מיכל רבינוביץל

אירוסי הבן דביר רגל לאייל ונחמה ברייטברט ל*            

 רעות הראבןל
יי להודיה 'ייג'רגל אירוסי בנם גלנפתלי ואסתר המר ל*           

 ל'ביג
ודי רוטשטיין לרגל אירוסי בתם אילנה לאיתן 'לאלן וג*          
 בורוויק
לחיים וחיה מרילוס לרגל אירוסי בנם איתמר להילית *          
 נעמת
 למרק רוזנברג לרגל שהתארס עם שרה שחנוויץ*         

        
                   לרגל בר המצווה של בנם  יו וציפי גרלניק'לסרג*: בר מצוה

 קובי
 ליפתח ושרית רותם לרגל בר המצווה של הבן נבו*                 
                  
למנוח ושרון גרוסקין אוברמן לרגל בר המצווה של *                 

 הבן דביר אוברמן
 

 !!התגייסו
 יואב קופלאן*
 ואי גרלניק'ג*
 יוני הרטמן*
 אוהד אביעזר*
 יקיר גולדשמידט*
 אהרון פרידמן*
 שייקי גולדרייך*
 דור אברהמי*

 !בהצלחה
 

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

 

 :הפעלת דוכנים במידרחוב ביום העצמאות
 

הפעלת דוכנים תתאפשר רק למי שיירשם 
דרך מזכירות הישוב וישלם תמורת הזכות 

המעוניינים מתבקשים להירשם 7 להציב דוכן
 ....73-130.: במזכירות או אצל לאה מדעי

  7 3.73, ח אייר"ר, עד יום רביעי

 7מובטח מקום במדרחובאחרי תאריך זה לא  

  :מפגשים להורי ילדים עם צרכים מיוחדים
 

המחלקה לשירותים חברתיים מזמינה הורים לילדים עם 
, צרכים מיוחדים לסדרת מפגשים שיתקיימו אחת לחודש

מפגש ראשון 7 בנושאים שמעסיקים אתכם בחיי היומיום
חינוך רגיש ויעיל "בנושא , עמוס רולידר' יתקיים עם פרופ

ההרצאה תתקיים "7 דים בעלי קשיי התנהגות מורכביםליל
 .1:.3בשעה , 73731., ג"ט בניסן תשע"כ, ביום שלישי

 7 במרכז גוונים בשער בנימין
 השתתפות מותנית בהרשמה מראש 

  7370003.7.ריקי    או      7.01.3.63.אצל אודיה 
 (7ניתן לשלוח הודעת טקסט)
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