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רוב תודות לכל מי שעזר בהצלחת המדורה 

תודה במיוחד למיה .  ג בעומר"הישובית בל
ולפנינה , לוועדה, ראש ועדת חיבורים, דוגלין

תודה לדודו מהמכולת .  נוסטטר שדאגה לכיבוד
, תודה לזמר המקסים.  לתרומתו של הטרופיות

ולאביחי יונג להגברה ועזרה , איר בן דרורמ
תודה גם לבריינה הרטמן ולבני יצחק .  טכנית

שנזכה לעוד הרבה חגיגות .  ולפועלים של הישוב
 .ג בעומר בעתיד"ל
 

Many thanks to everyone who helped 
make the yishuv bonfire on Lag Ba’Omer 
the success that it was.  Special thanks 
to Maya Douglen, Head of Va’adat 
Chiburim, to the Va’ada, and to Penina 
Neustadter who took care of the 
refreshments.  Thank you to Dudu from 
the Makolet for contributing the Tropiot 
drinks.  Thanks to our wonderful singer, 
Meir Ben Dror, and to Avichai Young for 
the sound system and technical 
assistance.  Thanks also to Bryna 
Hartman and the Mazkirut and to Beni 
Yitzchak and the workers of the yishuv. 
May we merit many more Lag Ba’Omer 
celebrations in the future.  
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  4\44' מכרז פנימי מס :ממזכירות הישוב

 י הכוכב הבא"דרושים מדריכים לקייטנת הישוב שתנוהל ע

 .ומעלה' בוגרי כיתות יא :מדריכים: כישורים
 'כיתה ו –יכולת עבודה והדרכה עם ילדים בגילאי גן 

 מועד הקייטנה .4
 :הקייטנה תתקיים בין התאריכים הבאים .א

עד יום חמישי   44...4,תמוז '  ג ,מיום שני 
כ "סה  :ללא  ימי שישי 44...44, תמוז 'כו
 .ימים 44              

 . 35..5 – 43.35שעות העבודה בקייטנה  .ב
 . ד וגני ילדים"ס ממ"הקייטנה תתקיים בבי .4
 .        מועמדים מתאימים ירשמו במזכירות הישוב .3

     41.0.44באייר   '   עד לתאריך כט

י "עפ ראיונות מדריכים יערכו במזכירות הישוב .4
באחריות  הרשימה שתפורסם במזכירות

 .המועמדים להתעדכן על מועד הראיון
 

 בברכה
    כיר הישובמז, מוטי רוזיליו
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 מוטי רוזיליו   
       

  מזכיר הישוב  
                            

  

 

 
 

 

  
 
 
 

  4שלוחה  - 7941479 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

vaad_bryna@012.net.il 

  :נופש להורים למתבגרים :מתקצירית המועצה
המחלקה לשירותים חברתיים מזמינה אתכם להשתתף בנופש 

, ארבעה ימים מהנים -שמטרתו , הורים למתבגרים וגותזמיוחד ל
מעשירים ומצמיחים יחד עם הורים נוספים המתמודדים עם 

שיעסקו , אתגרים וקשיים סביב גיל ההתבגרות של ילדיהם
העצמה , ערוצי תקשורת מקדמת במשפחה -בנושאים כגון 

חיזוק הסמכות , פיתוח חשיבה חיובית, אישית הורית ומשפחתית
 6-1, בתמוז' יא –' הסדנא תתקיים בתאריכים ח. ועוד, תההורי
. בתנאי פנסיון מלא" חוף נחשולים"במלון , 4544ביולי 

מספר (. כולל הסעות) לזוג₪  055 השתתפות עצמית בסך
. ועדה תדון במיון המעוניינים להשתתף. המקומות לסדנה מוגבל

. וערס הישוב או קידום נ"תינתן קדימות למשפחות שבקשר עם עו
מאיה : להרשמה, .15634.-504 -לפרטים ניתן לפנות ליגאל 

54-11..454. 
מי . נמצאים אצלי במשרד  :צילומים מקורס צילום של הנוער

אשמח לתלות אותם . שרוצה את שלהם מוזמן לגשת למשרד
 !אם אתם לא רוצים אותם במועדון נוער

 
מתוכננת באמפי של ישיבת   :בערב יום ירושלים חגיגית תכנית

התכנית . בשעות הערב, 0..4, ז אייר"כ, נר תמיד ביום שלישי
סיפורי "תכנית , הרקדה, דברי תורה, תכלול תפילה חגיגית

עם מר יהודה עצבה בליווי מוסיקלי של תלמידי הישיבה " ירושלים
ס בנימין והמחלקה לתרבות "התכנית בחסות מתנ. וכיבוד קל

 !הכניסה חינם. פרסום בתיבות ובלוחות .צהתורנית של המוע

 

 :יריד האומנים הגדול במערב בנימין יוצא לדרך
נים להשתתף ביריד שיתקיים יאומנים מקוריים המעוני

  066 ד "סיוון תשע' בחורש ירון במערב בנימין בתאריך ז
 :מוזמנים לפנות למיכל

11.4.54-546  666436-5040 pinig@bezeqint.net 
  

 

 :מותיקים בקהילה
 

מתוכנן סיור בירושלים עם חזקי , 4.6, סיון' י, ביום ראשון
 .בשעות הערב, בצלאל

 בסיור נגיע לטיילת רחבעם לתצפית המשקיפה לעבר הר
נסייר בסמטאות העיר העתיקה בעקבות עלייתם . הבית

חבורה נועזת ומלאת תושייה  –א "של תלמידי הגר
שקוממה את העיר מחורבנה אבל את מקומה בספרי 

 .ההיסטוריה עדיין לא קבלה
 לזוג₪  615 לאדם₪  05:  עלות הסיור
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 !שבת שלום

 מדברב פרשת ם בשבתשיעור נשי, השבת

 זהבה לסינגר :רצהמ
 

   קריאת תהילים  40:40:  בשעה

 

  תחילת השיעור – 40.35בשעה    
 ) 

 
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 

 
. 
  
 

 :תפינת הברכו
 מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב

 
לרגל נישואי בנם גבי , סימנטוב-ליהודה ורבקה בר*: נישואין

 עם ענת ברנע
 לרגל נישואי בנם איציק עם יעל לביא, מאיר ויהודית חדדל*
  

 בן למינדי ובני, ליצחק והני עטקין לרגל הולדת הנכד* :לידות

  לאיתן ושרית בת, לדניאל ובתשבע פאוה לרגל הולדת הנכדה*
 

ליאיר ופנינית חברוני לרגל בר המצווה של בנם * :בר מצוה

 עומר
: ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל 

vaad_bryna@012.net.il 
 

 

 !לתושבי חשמונאים  :רישום לליגות אליצור
 

הרינו להודיע על פתיחת ההרשמה לאגודת 

  "אליצור חשמונאים" הכדורסל

 ייםותסת 'יב –' ההרשמה מיועדת לגילאי ה

                          11719744 בתאריך

                                                   .מטה טופסי הרשמה ניתן לקבל אצל החתום
 בברכת שנים ארוכות ובריאות

    504-4410540: פלאפון:  שרוני רועי

מניסיון העבר באם ידוע לכם על עולה חדש      
 ין  להירשם לקבוצתיאו תושב חדש המעונ

ושריינו לו  הכדורסל אנא צרו קשר בהקדם
 .מקום בקבוצה

 

 

 :ממועדון גיל הזהב
 
יצאו נשות מועדון גיל הזהב עם המתנדבות להצגת  0..4-ב

, "לרקוד עם אבא "שם ההצגה   .ירושלים בוקר בתיאטרון
 . של איציק מנגר

ונערוך  בגן הפעמון רוחת צהרים קלהאחרי ההצגה נאכל א
 . באוטובוס בירושליםקצר סיור תצפיות 

 
כדי " סיור מקדים"תודה מיוחדת לשרה ועמוס פלדמן שעשו 

 .להתאים אותו לצרכים של המשתתפים

 לאה מדעי והמתנדבות
 

  

 :יהמהספר
 :ויצירה שעת סיפור
 

 46.0, ו אייר"כ, הקרובשני  וםבי
 46:35בשעה 

 4-3לגילאי 
 4-0ובמקביל לגילאי 

 
 
 

 :ז לשבוע הבא"שינוי בלו: ן חשמונאים"מת

 
  4.60644יום שלישי כז אייר  -ן חשמונאים "ז מת"לו

 

 תלמוד  -עדינה שטרנברג -10:35
                  
 ENGLISH -ספר במדבר -אביגיל רואק  -         

 
שיעור  -"שה בננוימה לילוד א" -יעל שלוסברג 05:51         

 לשבועות
  

 .חמש מגילות -טפת הלפרין : 44:45         

 

 

 :ממרכז גוונים
 
. להישאר ביחד זו התקדמות. להתאסף זו התחלה"

 (הנרי פורד" )לעבוד ביחד זו הצלחה
מרכז גוונים מקים קבוצה להורים שכולים שתתחיל 

 .לפעול בקרוב
נתאסף  45:35שעה ב, 4.6 -ה, בסיוון' ג, ביום ראשון

לבחינת הצרכים ולתיאום , יניםיבערב פתוח למעונ
 .ציפיות

 
: מנהלת מרכז גוונים –שרה רוזנפלד : לפרטים ניתן לפנות ל

504-0666445 

 504-06660.4: מרכזת קבוצות מרכז גוונים -רננה הירש 

 :חיסוני כלבת

 , 4.6, יתקיימו בישוב ביום שני

 46:35בשעה 
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