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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה
 vaad_bryna@012.net.il/  6שלוחה  - 7941679 

 
 :ועדת ספורט חשמונאים בתחרות פותחים את הקיץ עם

 

 "!המרוץ למיליון היישובי הראשון"
 "(אמון אמון"בהנחיית חברת )

 !ורהזה ק 7.6, תמוז' ח, ביום ראשון

, נוער וילדים, פעילות ספורטיבית אתגרית ואנרגטית למבוגרים
המשלבת ריצת ניווט כתבי חידה ופעילות גיבוש וחוויה בתחנות 

                                         .לאורך מסלול מובנה בתוך הישוב
משתתפים בכל  01-01קבוצות המורכבות מ  8אנחנו מחפשים 

, הקבוצה יכולה להיות מובנית ממבוגרים. ץשיירשמו למירו, אחת
 ...קבוצות מבתי כנסת, קבוצות נוער, משפחות, נוער וילדים

תחנות אתגריות וכיפיות  8תכין לנו " אמון, אמון"קבוצת 
                                                          .מסביב לישוב

                                                !צותקבו 3ניתן לצרף עוד  !!!וכבר נרשמקבוצות  1

ותגיעו להירשם אצלי עם דמי הרשמה של , תבנו קבוצה  
                                                                   לקבוצה₪  011

תזדרזו ! מהראז         !!כרטיסים לסרט:  פרס ראשון
            !ודם זוכהכל הק. לבנות קבוצות ולהירשם

, תמוז/ שלישי לאורך חודש יולייום בכל : משחקיה

 .תתקיים פעילות מיוחדת לילדים החל משבוע הבא
 00:11-08:11בין השעות , ה', ג', המשחקיה פועלת בימי א

 

 
 

:               חנה שוסטר: מרכזת הקליטה והחברה 

4114188-111  chanaschuster@gmail.com 
 

משפחות צעירות , סעודה שלישית לזוגות צעירים
 ורווקים

ראש , סעודה שלישית תתקיים השבת פרשת חוקת
כ הרימון "באולם ישראל בביה 48.0.04, חודש תמוז

    .08:01בשעה 

 
 ביקורים לקשישים-פרוייקט התנדבות
, ס של הישוב"העו, ם אורית גלעדועדת החסד יחד ע

נוער שמסיים .  מקימה פרויקט לבקר קשישים בישוב
ומעלה יכולים לבקר עם הוריהם ומבוגרים ' כיתה ו

סדנת הדרכה והכנה .  יכולים גם להצטרף כמובן
 31.0.04למתנדבים שהיתה אמורה להתקיים ביום שני 

נשמח אם  . נדחתה להתחלת שנת הלימודים
  .הצטרף לפרויקט יודיעו ליהמעוניינים ל

 

Seuda Shlishit for Young Couples, 
Young Families and Singles 

 
A seuda shilishit will take place this 
Shabbat Parshat Chukat, Rosh Chodesh 
Tamuz, June 28th in Ulam Yisrael of the 
Rimon Synagogue at 6:15 PM.    

Visits to the Elderly –Volunteer Project  
 Va’adat Chesed in conjunction with Orit 
Gilad, the yishuv social worker, is 
initiating a project of visiting the elderly 
on the yishuv.  Youth finishing grade 6 
and up can make visits with a parents 
and all adults are welcome to join.  The 
workshop to train volunteers in 
preparation for home visits that was 
supposed to take place on June 30th has 
been postponed to the beginning of the 
school year.  If you are interested, please 
be in touch. 

 

   :מהספריה
 

 31.0, תמוז' ב, הקרוב שעת סיפור ויצירה ביום שני
 בספריה 00:31בשעה 

 

 במקביל 4-1ו  4-3גילאי 

 :שיחה לנוער
 

לאור האירועים האחרונים תתקיים שיחה עם קרן זיון ושרית רותם 
 . 41:11בשעה  , 4.2, תמוז' ד, במועדון ביום רביעי הקרוב

 .ב "י –' בוגרי כיתות ט, השיחה מיועדת לנוער
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 !!!שבת שלום וחודש טוב

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

 

לזרובבל שרעבי ורעייתו ולציון טרבלסי  *: לידות

 בן לאופיר וענת, ורעייתו לרגל הולדת הנכד
בת ליעל , לחיים וריקי דה יונג לרגל הולדת הנכדה *

 וניצן ברגר
בן לשלמה , לנפתלי ואסתר המר לרגל הולדת הנכד *

 !נין לברכה וניל רוטנר, ואביטל
 בן לנחי ורחלי, לישראל ואלן פריז לרגל הולדת הנכד*

, (בנים)לבני ועידית ספירשטיין לרגל הולדת התאומים *
 נכדים לאילה אברהם

 

למירי ומאיר בנטולילה לרגל בת המצוה *: הבת מצו

 של בתם נועה

לאברהם ואילנה עבודי לרגל בר המצוה *: מצוה רב

 של איתן

 

לשוקי ועוטיה הולנדר לרגל אירוסי בנם * :אירוסין

 דביר לנעמי אלסטר מפתח תקוה
  

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

 

 חקת :פרשת שיעור נשים בשבת
 הרב איתן הנה :מרצה
   01:31 :  בשעה

 ש גלנווד"עים עכ רמת מודי"בביה
 

  01:01 לפני השיעור בשעהקריאת תהילים :  שימו לב

 

 
. 
  
 לכול המעוניין  :ממועדון מפגשים 

קייטנה לימודית וכיפית בבית מפגשים  -

חודש לימודים נוסף  . בימי שני בבוקר

                                                  .ניו הרצאות וכיףישעני

 30/2/4104 - 2/2/4104-החל מ  -

. ם תכלול טיול ליפו בשעות הערב התוכנית ג
דף מידע יחולק בבית מפגשים ביום שני  

פרטים נוספים אצל עליזה תפילין   . הקרוב
בהזדמנות       "יטנה הלימודיתיק"רכזת ה -

רתם ולתכנן את יזו נודה לה על נכונותה לה

" נר תמיד"ולהנהלת ישיבת  המשך הלימודים
 .קצו לנו מקוםשה

  תמוז ' טז  ,ה ביום שני"אי הטיול ליפו יתקיים
04/2/4104                                            

                 02:11:יציאה מהטרמפיאדה בשעה 

                               44:11חזרה משוערת 

 ה  וכל מהישתיויש להצטייד בנעלים נוחות  
                                                .שאוהבים

' שח 41/לחבר בית מפגשים ' שח 31העלות 

                        כול הקודם זוכה-וה ולנל

רישום במזכירות ואצל  /ניסים תפילין:  מדריך 

                                                           עליזה
  כול הקודם זוכה-הטיול באחריות המשתתפים    

זו ברצוני להודות למורים שלמדו אותנו בהזדמנות 
 -דוד קב . הרב בוכניק   :וללא תמורה-כול השנה 

רב מאיר ה, הרב עטארי . אשואל  עודד. ממודעין 
תודה    .מיכל שטיינמץ ,ברברה גילאור , פרידמן

              .וטיולים מהנים לניסים על ההדרכה 
 זכתודה לסימה שדואגת לכיבוד כדי שנתר 

שדואגים להחיות  -שרה ועמוס פלדמן ל .ודים בלימ

לנילי .לרחל אשואל .לחביבה חתוכה   .רוח-בנו 

 טיירי  מרגליתל, צדוק יונה ל ,טאניסלשרה , ארז 

ליהודית  : תודה מיוחדת       ! ל מי ששכחתיוכ

                   .חדד שנרתמת לכול משמה ומיד 
 ומהנה לכול הלומדים בבית מפגשים חופשה נעימה

תודה גדולה על העזרה  לועד המקומי 
 ! והתמיכה במשך כול השנה

 ציונה שרוני, בברכה 

 :תנחומים
 

 ללוי שולץ על מות אמו
 

 לאברהם סהר על מות אמו
 

 .ה.ב.צ.נ.ת

פעילויות תמיכה במשפחות הבנים החטופים 
 :ל"ובחיילי צה

כדי . ט מדי יום יוזמים פעילות חדשה ומבורכתכמע
בקרוב . בנעשה כדאי לבדוק את המייליםלהתעדכן 
 .היישובי יעודכן ונתחיל להפעיל אותו גם smsמערכת ה 

 

נשות ונערות הישוב ' ה –' א ערבי ימיב, בינתיים
כ רמת "מוזמנות לקריאת תהילים משותפת בביה

 .41:31בשעה ( גלנווד)מודיעים 
 

 !בתקוה שנשמע בשורות טובות בקרוב מאוד

  ת קהילהרכז –בריינה הרטמן 

mailto:vaad_bryna@012.net.il

