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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

 !השבוע
 

 :ג בעומר בישוב"ל*

מדורה , 4.82, ט אייר"ליאור  ,בערב ביום ראשון
  יישובית

 מתנפחיםפעילות , 4.82, ט אייר"י, ביום שני

 !תיבותפרטים ב !צ"אחה לילדים
 

   הרצאה של חני שטיין **

 , תוקפנות של ילדיםעל , ס ומנחה קבוצות הורים"עו

כיתה  –להורי ילדי גנים , במאי 1, א אייר"כ, ביום רביעי
 בספריית הישוב  42:02בשעה 8 'ב

מפגשים ואם תהיה היענות  2בהרצאה נציג נושאים לעוד 
 8בחינםהכניסה להרצאה הראשונה  8נמשיך את הסדרה

 
 !בקרוב

עמותת ותיקים בקהילה  :במאי 14, סיון' ג, ביום ראשון***
 :וועדת תרבות של הישוב מזמינים אתכם ל

 עם הלל מאלימופע מוסיקלי  "ניגון ירושלמי"

!  יום ירושלים וחג השבועות מופע לכבוד8  ועוד נגנים
 !(ומעלה 55גילאי )הנחה לותיקים בקהילה 

 www.rammod.net : אתר הישובפרטים ב
 
 
 
 

 6שלוחה  80-7941679: חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

6806800-808 ter@gmail.comchanaschus 
 ג בעומר"המדורה היישובית בל

 

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

8 25:.1ליד המשחקייה בשעה   4.82810ט אייר "אור לי-
אנו 8  22:.1-ב' וב' ם יתחילו פעילות לילדי כתות א"צבעי 

8  ם ישארו עם הילדים גם למדורה היישוביתמבקשים שהורי
מי שמעוניין להצטרף לתוכנית המוזיקלית יכול לפנות אלי 

 נשמח השנה אם נוער וזוגות צעירים גם יצטרפו8  בהקדם
כל משפחה 8   נגיש מרשמלו ושתייה 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. 
  

  
  

 

 

 :משלחן המזכירות
 
 

 פניה מועדת שפ"ה:  הצעות לשיפור פני הישוב
 

ם שיש להם הצעות לשיפור הישוב בכל תחום תושבי
או  061621.-.2: מתבקשים להעביר הצעותיהם בפקס

:למייל  
Vaad_motty@012.net.il 

ה"הצעות ידונו בועדת שפ  
 

 :התבקשנו לפרסם
 

 דרושים מצילים ומצילות לבריכת מתתיהו
 

 .12200.-.2 -קורות חיים לפקס

 

http://www.rammod.net/
http://www.rammod.net/
http://www.rammod.net/
mailto:chanaschuster@gmail.com
mailto:Vaad_motty@012.net.il


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

רבקה , לרגל אירוסי הנכדה לדב וברברה גילאור* :אירוסין

 לאליהו חיים ברעם מבני ברק, מקרית ספר עליזה
 

בן לנחום , ללני ובברלי גרינבלום לרגל הולדת הנכד* :לידות

 ושלומית 
 בן לעדינה וגלעד הרפז, לחיים ושרה פורסט לרגל הולדת הנכד*

 !!בת לטובי ודניאל פורסט, הנכדהולרגל הולדת 
 בת לאלי ומאיה, ליונה ומרווין וורנר לרגל הולדת הנכדה*
 

 !בישוב מכל בתי הכנסתלקבל ברכות אשמח 
 

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

 

 :שיעור נשים בשבת
  אמור:  פרשת השבוע 

 פנינה בראון : מרצה
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה   25:51:  בשעה

 
 15:02ה לפני השיעור בשעקריאת תהילים :  שימו לב

 
 

 :תנחומים
 ('ו -'יושב שבעה בביתו בימי ה) לאבי לייטנר על מות אביו

 
 (יושב שבעה בניר עציון)לשי גלד על מות אמו  

 8ה8ב8צ8נ8ת    
 

 :ממועדון גיל הזהב
 

חברי המועדון מבקשים להודות לברכה רוטנר על ! תודה

 !!השבוע לנו מרגשת שהיא העבירההמרתקת והשיחה ה
 

תתקיים , 085, ז אייר"כביום :  לכבוד יום ירושלים

ניסים תפילין , במועדון מסיבה בה יופיעו שרה פלדמן
 !!כולם מוזמנים8 ועודד אשוואל

 
בין , בספארי" בין ערביים"סיור , ט סיון"י, 4.85 בתאריך
ניתן להירשם אצל ₪  52:  מחיר8 22:.10:22-1השעות 

 8לאה
 לאה מדעי

 
   

 
 

 

 !שחייה נפרדת – מתיתיהוישוב בריכה חדשה ב
 

פרטים באתר הישוב 8 התבקשתי להודיע לצבור
  8"רכזת קהילה"שלנו תחת 

 :מהספריה   9144777:לפרטים והרשמה במתיתיהו
הספריה תהיה סגורה בימי ראשון ושני בגלל 

 8ג בעומר"חופשת ל

 :ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"מביה
 

צבור מוזמן להרצאה ה, 0282, אייר' כ, ביום שלישי
הגרים הסיפורים על ", מפי רב אלי פישר( באנגלית)

הלל ושמאי כדוגמה להבנת היחס בין הלכה  של
שיעור על ההשפעה ההדדית בין הלכה , "ואגדה

 8 ואגדה בתלמוד והיום
 

 תפילת ערבית חגיגית ולאחר מכן :  בליל יום ירושלים
י "אהובה מייזלס על חייה בלח' הרצאה מפי גב

  (8בעברית)

 806-0809000 –נעה גרוס : מרכזת הנוער
rakchashmo@gmail.com 

 

וכמו בשנים הקודמות , אנו נערכים לקראת החופש
  .ט,ח,לכיתות ז ה תוכנית של חודש נקיים בעזרת

  ליוני 40, ו תמוז"התוכנית תתחיל בט
  .ימי פעילות בשבוע 4 שבועות נקיים 2ובמשך 

כולל לוז פעילות ומחיר יפורסמו , כל הפרטים
  .בשבוע הבא

  קיץ נעים

 : הצגה להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים

ס ורכזות "המחלקה לשירותים חברתיים בשיתוף המתנ
, כפר האורנים, נעלה, הקהילה של הישובים נילי

הורים לילדים עם -מזמינים אתכם , חשמונאים ובית חורון
אם אנחנו כבר כאן אז בואו "להצגה  -צרכים מיוחדים 

, 685810, ו אייר"כ, ים ביום שנישתתקי888" נהנה מזה
השחקניות הינן 8 בבית התרבות בישוב נילי 42:02בשעה 

אמהות לילדים בעלי צרכים מיוחדים והן עוברות ביחד עם 
מסע לתוך , מתובל בהומור ובשירה, הקהל מסע אופטימי

פרטים נוספים 8 הכאב שבהתמודדות עם ילד מיוחד
שרד המחלקה ל או במ"והרשמה אצל רכזות הקהילה הנ

הכניסה כרוכה בעלות 8 1624.2.-.2לשירותים חברתיים 
 8נשמח לראותכם8 ח למשתתף"ש 12סמלית של 
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