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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

ס "יתקיים במגרש הכדורסל של ביה  :טקס יום השואה

בשעה ( ח ניסן"אור לכ)ז "כ, ד ביום ראשון הקרוב"הממ
בזמן הטקס הורים  .פרטים בתיבות הדואר. 02:22

 .מתבקשים לשמור על ילדיהם הצעירים
   :פינת הנצחה

 :ל וקרבנות פעולות טרור"יום הזיכרון לחללי צה
אם מישהו רוצה להוסיף תמונה של קרוב משפחה שנפל 

נא להיות אתי  במהלך השרות הצבאי או בפעולת טרור
 .במהלך השבוע הקרוב בקשר

 

 :הפעלת דוכנים במידרחוב ביום העצמאות
ות הפעלת דוכנים תתאפשר רק למי שיירשם דרך מזכיר

המעוניינים . הישוב וישלם תמורת הזכות להציב דוכן
 :מתבקשים להירשם במזכירות או אצל לאה מדעי

 250-0092622 
  . 42.1, ח אייר"ר, עד יום רביעי

 .אחרי תאריך זה לא מובטח מקום במדרחוב 
 

 במאי 40, סיון' ג, ביום ראשון:  תשריינו את התאריך

מופע לכבוד יום .  יעם הלל מאל" ניגון ירושלמי"המופע 

 !פרטים בהמשך!  ירושלים וחג השבועות

 :משלחן המזכירות
 

 :חיסוני כלבת בחשמונאים
 

 61:.43:61-4בין השעות  4.71, אייר' ז', ביום ד
 
 

 !ועוד על כלבים
 

תושבים על כך שהכלבים  יש הרבה תלונות של
עושים את צרכיהם במדרכות ובמקומות 

. ציבוריים ובעלי הכלבים אינם מנקים אחריהם
אני מבקש להדגיש שיש חובה חוקית על בעל 

הכלב לנקות את הצרכים אחרת הוא צפוי לקנס 
מעבר לכך זה גורם לאי נעימות ולכלוך אז . כספי

 .אנא הקפידו בנושא זה
 מוטי רוזיליו

 ר הישובמזכי
 

 6שלוחה  80-7941679: חנה שוסטר: מרכזת הקליטה 

6806800-808 chanaschuster@gmail.com 
 הרצאה לעולים

  01.1.40, ו אייר"הרצאה פיננסית באנגלית תתקיים באור לט

 ג בעומר"המדורה היישובית בללקראת 
נא למסור לנוער ולילדי הישוב לא לתכנן מדורות בשטח 

תודה על . המקום שמור למדורה היישובית.  צמוד למשחקיה
 .שיתוף הפעולה

Financial Seminar for Olim-ave the DateS 
A financial seminar entitled “The Secrets to Successful 
Financial Survival in Israel” given by Baruch Labinsky, 
financial planner and Israeli licensed portfolio 
manager, will take place on Wednesday night, April 
24

th
 at 8:30 PM in the yishuv library.  Find out how to 

avoid the common mistakes that olim and expatriates 
make in Israel. Start planning for a better and more 
secure future and understand the Israeli tax and 
financial system.  Save yourself money, time and 
aggravation.  Baruch Labinsky recently wrote a book 
called “A Financial Guide to Aliyah and Life in Israel.”  
Registration to the seminar is a must.  Please be in 
touch with me to reserve a space. 

In Preparation for the Yishuv Bonfire on Lag  
Please speak to the noar and children of  : Ba’Omer

the yishuv and ask them to please not plan bonfires in 
the space next to the mischakia.  That area is reserved 
for the yishuv bonfire.  Thank you for your 
consideration. 

 
   

 
 

 :שיעור נשים בשבת
 

 שמיני:  פרשת השבוע 
 הרב ברק כוכבי: מרצה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה    0254::  בשעה
 

 45:45י הנשים לפני השיעור בשעה "קריאת תהילים תיערך ע

 
 

 :תנחומים
 

 לירון מאירי על מות אביו
 לחיים כהן על מות אמו

 .ה.ב.צ.נ.ת 

http://www.rammod.net/
mailto:chanaschuster@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

מזל * ובמזל ט* מזל טוב  :פינת הברכות
 *טוב

 
 מצוה של בנם נעםהלליסה ופיני סנדרס לרגל בר *  :בר מצוה

 אלי מצוה של בנםהבר לדני ולארה בלאק לרגל *
 מצוה של בנם משההבר לרגל  ללוי וסנדי שולץ*
 

מצוה של בתם הלמיכאל ומרסי חריש לרגל בת *: בת מצוה

 אביבה
  מצוה של בתם רחלהלבנימין ונעמי אקמן לרגל בת *
 

אק טובר לרגל אירוסי בנם סמי למרים 'י וצ'יג'לג*  :ירוסיןא

  אסקות
  

נכד ליצחק ובריינה , לאלעד ודסי הרטמן לרגל הולדת הבן* :לידות

 הרטמן
 נכד לרחל ויואל מריליס, ליוני ואביבה מריליס לרגל הולדת הבן*
 בת למיכאל וענבל, אור לרגל הולדת הנכדה-ללאה ואשר בר*
 אורןבן לגלית ו, נכדפילין לרגל הולדת הלניסים ועליזה ת*
 בן לשרה וערן שחם, לסטיב ואסתר שליסל לרגל הולדת הנכד*
לבנם צביקה , בן ובת, ר זאב ורחל וילנר לרגל הולדת התאומים"לד*

 ליביואשתו 

 
  !!התגייסו

 אמיתי ליזר

  !!!עלו והצליחו
 

 
 :ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל

vaad_bryna@012.net.il 

 

 ל"כרון לישראל אייל זיערב ז
 

בית כנסת הרימון ומשפחת אייל מזמינים את כל 
דשי בנושא חסידות וכרון החיהצבור לערב הז

 .ל"נ ישראל אייל ז"לע
 

באולם הרימון   ,שמיני' פר ,ש הקרוב"במוצ
 02.15    בשעה

על מנהיגות  - ר מפיאסצסנה"האדמו: הנושא 
        .מפי מר אבי רט  .ואהיהודית בזמן הש

 יוגש כבוד קל
 

 

  :מפגשים להורי ילדים עם צרכים מיוחדים
 

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

. בנושאים שמעסיקים אתכם בחיי היומיום, לחודש
בנושא , עמוס רולידר' ים עם פרופמפגש ראשון יתקי

חינוך רגיש ויעיל לילדים בעלי קשיי התנהגות "
ט בניסן "כ, ההרצאה תתקיים ביום שלישי". מורכבים

במרכז גוונים בשער  02:02בשעה , 6.1.40, ג"תשע
 . בנימין

 השתתפות מותנית בהרשמה מראש 
ריקי    או      2529061651אצל אודיה 

2505999025  

 (.שלוח הודעת טקסטניתן ל)

mailto:vaad_bryna@012.net.il

