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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

 :לכבוד יום העצמאות
 .בקשה לכל התוקעים בשופרות בישוב

אנא הביאו אתכם את השופרות לתפילה החגיגית 
  ברחבת ישיבת נר תמיד,בליל יום העצמאות

 53.91בשעה 

 :  כיםתשריינו את התארי

 

 :ג בעומר בישוב"ל*
  מדורה יישובית, 2..4, ט אייר"אור לי ,בערב ביום ראשון

 חים לילדיםפעילות מתנפ, 43.2, ט אייר"י, ביום שני
 !פרטים בהמשך !צ"אחה

 
, הרצאה של חני שטיין: במאי 5, א אייר"כ, ביום רביעי**
להורי , תוקפנות של ילדיםס ומנחה קבוצות הורים על "עו

 בספריית הישוב  42:92בשעה . 'כיתה ב –ילדי גנים 
מפגשים ואם תהיה היענות  2בהרצאה נציג נושאים לעוד 

 .נמשיך את הסדרה
 

 :במאי 54, סיון' ג, ראשוןביום ***
מופע לכבוד יום .  עם הלל מאלי "ניגון ירושלמי"המופע 

 !פרטים בהמשך!  ירושלים וחג השבועות
 

 מידע על טקסי יום הזיכרון ויום העצמאות בתיבות דואר
 
 

 6שלוחה  80-7941679: חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

6806800-808 chanaschuster@gmail.com 
 ג בעומר"המדורה היישובית בל

ט "ועדת חיבורים שוב מארגנת מדורה יישובית באור לי
 .ליד המשחקייה( 'ג-'כיתות א)ם "יחד עם צבעי, 2..4, אייר

 .פרטים בהמשך
נא למסור לנוער ולילדי הישוב לא לתכנן מדורות בשטח  

תודה . מדורה היישוביתהמקום שמור ל.  צמוד למשחקיה
  .על שיתוף הפעולה

 Vaadat  : Yishuv Bonfire on Lag Ba’Omer
Chiburim will once again run a yishuv bonfire next to 
the mischakiya on the 18

th
 of Iyar (28/4) in  

cooperation with Tzvaim (grades 1-3). Details to 
follow.  
Please speak to the noar and children of 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.   

Financial Seminar for Olim -
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.  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. 

  

  

 :משלחן המזכירות
 

 :פעילות המשטרה
 

 תנועה בישוב המשטרה מבצעת אכיפת חוקי
 
 נסיעה , אי ציות לתמרורים, ורושמת דוחות חנייה 
 

 !ראו הוזהרתם. 'ללא חגורת בטיחות וכו
 
 
 

 
 

 
 :שיעור נשים בשבת

 מצורע -ע תזרי:  פרשת השבוע 
 מרים וייס : מרצה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה    9215::  בשעה
 

 51:51י הנשים לפני השיעור בשעה "קריאת תהילים תיערך ע

 
 

 :מבצע לקט חשמונאים
ואתם , אם יש למישהו עץ פרי עם עודף פירות

לתרומה ( כולם חלקם או)מעוניינים בקטיפת הפירות 
 .אנא צרו איתי קשר -ח מזון של שירה גילאור "לגמ

ולארגן את , את הקטיף אתקשר אליכם לתאם
. ומסירה לשירה, הפרשת תרומות ומעשרות

נוער או מבוגרים לבצע את  ניתן להזמין, לבחירתכם
 !תזכו למצוות                                              .ההקטיפ

 מייל או טלפונית-אנא תודיעו לי באי

1442  -979 stabakcpa@yahoo.com חני טבק 

http://www.rammod.net/
mailto:chanaschuster@gmail.com
mailto:stabakcpa%40yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 *מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב :פינת הברכות
 

לאלון וחיה בן דוד לרגל אירוסי בתם אפרת לדוד לנדאו   :אירוסין

 מנוה צוף
 

 טרי גארלושלומית רודיך לרגל נישואי הבן חנן ללגרשון : נישואין

 

 בת ליצחק ותמי , לאסתר ונפתלי המר לרגל הולדת הנכדה :לידות

 

 
 

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

 

 :ממועדון גיל הזהב
 

מרתק מפי ין ויסיפור אישי מענ, ואייר "ט ,41.2  בתאריך
 !כולם מוזמנים .55:22ה חברתנו ברכה רוטנר בשע

 
בין , בספארי" בין ערביים"סיור , ט סיון"י, 1..4בתאריך 
ניתן להירשם אצל ₪  12:  מחיר. 50:22-53:22השעות 

 .לאה
 

מתנדבות לימי שלישי בין השעות  9- 4 אנו זקוקות ל
, המועדון  פועל האולם מפעל הפיס  .52:22-54:22  

:נא ליצור קשר עם,אם את יכולה  .הכרמל ' רח  
  

   2149422302לאה מדעי  
 
   בברכה  שרה טאניס

 
 

 

 !מוועדת תרבות ויישר כח תודה
 !לנוער הנפלא שלנו

שוב הגשתם טקס מרגש ומעניין במקצועיות 
 !!אנחנו גאים בכם! ובדייקנות שראויים לשבח

על  הדרכתה , נעה גרוס, תודה לרכזת הנוער
 .ודאגתה לכל פרט הקשור לטקס

 
אסתי ברנשטיין ומרגלית , חנה שוסטר, לאלה היימן

על הקמת פינת הנצחה מרגשת בערב יום  אבל
 .ד"ס הממ"חבת ביההשואה בר

תושבי הישוב מוזמנים להמשיך ולתרום חומר 
המעוניינים יפנו לאלה . להרחבת הפינה בשנה הבאה

 ellakhyman@gmail.com: היימן
  

 :יהימהספר
' וה' בשבוע הבא הספרייה פתוחה בימי א

 בשעות הרגילות
 

 :נאיםחיסוני כלבת בחשמו
 

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