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 :לכבוד יום העצמאות
 :  םכיתשריינו את התארי

 

 :ג בעומר בישוב"ל*

מדורה , 4.82, ט אייר"אור לי ,בערב ביום ראשון
  יישובית

 פעילות מתנפחים לילדים, 4.82, ט אייר"י, ביום שני
 !פרטים בהמשך !צ"אחה

 
, הרצאה של חני שטיין: במאי 1, א אייר"כ, ביום רביעי**
להורי , תוקפנות של ילדיםס ומנחה קבוצות הורים על "עו

 בספריית הישוב  42:02בשעה 8 'כיתה ב –ים ילדי גנ
מפגשים ואם תהיה היענות  2בהרצאה נציג נושאים לעוד 

 8נמשיך את הסדרה
 

 :במאי 14, סיון' ג, ביום ראשון***
מופע לכבוד יום 8  עם הלל מאלי "ניגון ירושלמי"המופע 

 !פרטים בהמשך!  ירושלים וחג השבועות
 
 
 
 

 6שלוחה  08-7941679: חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

6006088-000 chanaschuster@gmail.com 
 ג בעומר"המדורה היישובית בל

 

ועדת חיבורים מזמינה את כל תושבי הישוב למדורה 
בערב ' וילדי הגנים ביום א ים"בשיתוף ילדי צבע  יישובית

8 21:.1המשחקייה בשעה ליד   4.82810ט אייר "אור לי-
אנו 8  22:.1-ב' וב' ם יתחילו פעילות לילדי כתות א"צבעי 

8  מבקשים שהורים ישארו עם הילדים גם למדורה היישובית
מי שמעוניין להצטרף לתוכנית המוזיקלית יכול לפנות אלי 

 נשמח השנה אם נוער וזוגות צעירים גם יצטרפו8  בהקדם
כל משפחה 8   לו ושתייהנגיש מרשמ 8לתוכנית המוזיקלית

ובצל , תפוחי אדמה, לחמניות, מוזמנת להביא נקניקיות
מפני שעלה ספק אם להקים מדורות 8  עטופים בנייר כסף

אנו מבקשים מכל הישוב שמדורות ' ש או ביום א"במוצ
 8  'יודלקו אך ורק ביום א

 

BonfireYishuv Lag Ba’Omer  
 

Va'adat Chiburim invites all Yishuv residents to 
the Yishuv-wide Bonfire jointly with the Tzva'im 
and gan age children on Sunday evening, 18 of 
Iyar, April 28th next to the mischakia at 7:45 
PM. Tzva’im will start their activities at 19:00 for 
grades 1 and 2.  We ask that parents stay on 
with their children for the central bonfire.  
Anyone who is interested in being part of the 
musical program should be in touch with me 
right away.  We would be happy to include Noar 
and young couples in the musical program. 
 Marshmallows and drinks will be served.  
Families are welcome to bring hotdogs, buns, 
potatoes and onions wrapped in aluminum foil. 
Since there was a question whether to have 
medurot on Sat. night or Sunday night we ask 
that the entire yishuv light bonfires on Sunday 
night only to reduce smoke, etc. 
  

  

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
 

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

 !ראו הוזהרתם8 'ללא חגורת בטיחות וכו
 
 

 פניה מועדת שפ"ה:  הצעות לשיפור פני הישוב
 

תושבים שיש להם הצעות לשיפור הישוב בכל תחום 
או  061621.-.2: צעותיהם בפקסמתבקשים להעביר ה

:למייל  
Vaad_motty@012.net.il 

ה"הצעות ידונו בועדת שפ  
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מזל * מזל טוב* מזל טוב :פינת הברכות
 *טוב

 
חנה למנוחה ושוקי לוריא לרגל אירוסי הבן שחר ל* :אירוסין

   הלמן מירושלים

נכדה לחיים ורבקה , לעודד ואיה כהן לרגל הולדת הבת* :לידות

 כהן ומרדכי וגאולה פלח
 בן לרפאל ומרים גלין ,לאלי ואורנה אורבך להולדת הנכד*
 בת לדורון ורחל לאש ,הלמשה ונועה לאש להולדת הנכד *

 בן לנחמה ועומר מוסקוביץ, למרדכי ופראן ציק להולדת הנכד*

 
 

 !בישוב מכל בתי הכנסתלקבל ברכות אשמח 
 

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

 

 :שיעור נשים בשבת
  אחרי קדושים:  פרשת השבוע 

 הרב איתן הנה : מרצה
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה    11:11:  בשעה

 
 השיעור  אחריי הנשים "קריאת תהילים תיערך ע:  שימו לב

 
 

 !מוועדת תרבות תודה ויישר כח
 
 !חברי סניף בני עקיבא והקומונרית רננהל

 8ח על ההשקעה בתכניםויישר כ8 על טקס יום הזיכרון
 8 תודה לטלי פז על העמדת פינת הנצחת הנופלים

 
השנה מגיעה תודה מיוחדת ליעקב בן דרור ויונה 

 !על תכנית יום העצמאותקשה וורנר שעמלו 
 

 מר איציק שטיינברג, תרבות8 ר ו"ר הועד ויו"תודה ליו
על כל מה שקשור לצד , מזכיר הישוב, תודה למוטי רוזיליו
  8הטכני של הטקסים

אשר , בני יצחק: ירותתודה לאנשי התחזוקה של המזכ
  !מוסטפה ורסאם, כהן

 8תודה ללאה מדעי על ארגון הדוכנים ליום העצמאות
 8המזכירה שלנו, תודה לנאוה כהן

 8חיית הטקסתודה לאהרון שמעוני על הנ
גם , חוי, וביחד עם אמה ,תודה לנאוה פלדמן שעצבה

 8תלתה את התפאורה של יום העצמאות
 !תודה לארנון מדר על הפעלת הזיקוקין

 ד"ס הממ"תודה לתלמידי המוסיקה של ביה
 תודה ליוסי מארק ואבישלום נחשוני על השירה בצבור
 תודה לבועז טאוב ולהקתו על השיר היפה שבועז כתב

ה לעוטיה הולנדר וצוותי גני חובה רימון חשמונאים תוד
 !(על שיתוף הפעולהתודה להורים )וגני מודיעין 

וצוות השוטרים , שמעון אוחנה, תודה לשוטר הקהילתי
 שאבטחו את האירועים

דרור באסל ולכל , ולסגנו, זרובבל שרעבי, צ"תודה לרבש
 השומרים שגם אבטחו את האירועים

 !ליחה אם שכחנו מישהוס! תודה לכל מי שעזר

 :ממועדון גיל הזהב
 

פי מרתק מין ויסיפור אישי מענ, ואייר "ט ,4182  בתאריך
 !כולם מוזמנים 11:228ה חברתנו ברכה רוטנר בשע

 
בין , בספארי" בין ערביים"סיור , ט סיון"י, 4.81בתאריך 
ניתן להירשם אצל ₪  12:  מחיר8 22:.10:22-1השעות 

 8לאה
 

מתנדבות לימי שלישי בין השעות  0- 4 אנו זקוקות ל
, המועדון  פועל האולם מפעל הפיס  12:22-14:228  

:נא ליצור קשר עם,אם את יכולה  8 הכרמל' רח  
  

   2140462.02לאה מדעי  
 
   בברכה  שרה טאניס
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