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

 "!המרוץ למיליון היישובי הראשון"
  8.12ל  סוף הקיץנדחה ל

 ונוער מוזמנים להירשם למרוץ דרכי, משפחות
  ₪ 11.:  דמי הרשמה/ איש בקבוצה 1.עד 

בינתיים הקייטנה :  "מגוייסות"לילדי משפחות " קייטנה"

 0:11.-2:11: באותן השעות( באב' טחוץ מ )תימשך בשבוע הבא 
 1אם יהיה שינוי תקבלו הודעה1 ד"ס הממ"במקלט ביה

 (4121.41)ערב תשעה באב , ביום שני הקרוב
 בישוב לא יתקיים שירות משרד הפנים

 

                                                                 

 

 
 

 !שים"פינת הצל
 

  י על העשייה "ליוכבד שריידר ולכל צוות צחיישר כוח
תושבי , י"עקב כל הפעילות של צח1  האין סופית

 הקשהתקופה הישוב מקבלים הרבה גבוי ועידוד ב
 1  הזאת

  תודה מיוחדת לאבי ריפמן שמארגנת ומפעילה
תודה 1 ד"ס הממ"במקלט ביה סיםמגויקייטנה לילדי ה

 1ס על האירוח"לביה

 י "יישר כוח לאלן פריז על ארגון אמירת תהילים ע
 !כל הכבוד לכל מי שמגיעה1 כל ערב ות הישובנש

 י על ארגון ערב פינוק "יישר כוח לדבורה הורביץ וצח
  !יסיםלנשות המגו

 ישר כוח לדבורה ריין שרכזה רשימה של חיילים י
למיה דוגלן שארגנה  כמו כןו ,תושבי הישוב, סדירים

   1אריזת חבילות בשבילם

  יישר כוח לטליה חסין על ארגון רשימות משפחות
 111המגויסים ועוד

 אריאל בלכר, דוד רוטר, יישר כוח לסטוארט כץ ,
ולכל מי שתרם  (גלנווד) כ רמת מודיעים"הבי

 4ערב בו ארחו , להצלחת האירוע ביום חמישי שעבר
כולל , אוטובוסים של תושבי הדרום בארוחה חגיגית

 1נתן" אברה קדברה"מופע מיוחד של הקוסם 

  יישר כוח לאתי דביר ומשפחתה על איסוף והעברת
 ! מסעי' הלחמניות לחיילים בערב שבת פר

 לרוחמה , מוריה הימלפרב, רכזת הנועריישר כוח ל
שטיין ומוריה יפה ולהרבה בני נוער שארגנו את היריד 

תודה לישיבת 1 של סוחרים מהדרום ביום שישי שעבר
תודה לכל מי שהגיע  1נר תמיד שנתנו את המקום

 !וקנה סחורה
 
 

 מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב :פינת הברכות

 

 :דרך צלחה ל !מתגייסים
 שמואל שפיגלמן*

 !(אם יש עוד נא למסור לי את שמותיהם) 
 

לבנימין וסוזי קופלאן לרגל אירוסי בנם יואב *  :אירוסין

 לתמי לאסט מירושלים
 

בן , ליהודה ומיכל שווגר לרגל הולדת הנכד*: לידות

 ליעל וארנון שטיין
 לאופיר וטלי חן להולדת הבת*
בנם של דרור , לרגל הולדת הנכד, אור-אשר ולאה בר*

 ושלומית הויזמן
 

: ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל
yna@012.net.ilvaad_br 

 
 

 ד"בס

 ה"מדריך טלפון יישובי  תשע
 

 רת לכל התושביםתזכו
 בקרוב יופק מדריך טלפון היישוב

בבקשה לבדוק את המידע עליך להבטיח שהכל 
 נכון

תשלח לי , אם ברצונך להוסיף תמונה שלכם
 תמונה

תתקשר עוד היום , אם ברצונך לפרסם במדריך
 :ל

 18..-114-772דב גילאור  
dov@gilor.com 

 
Reminder to all residents: 

The Yishuv Telephone Directory is being 
prepared today 

Please check your family data to ensure 
that it is correct 

If you want to add your picture (adults), 
please send me a picture 

If you wish to place an advertisement in the 
directory, please contact me at: 

114-772-..18           Dov Gilor   
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 :שעור של הרב דוד סתיו
, י מארח את הרב דוד סתיו"צח /137יום חמישי , הערב

כל הציבור . שיעביר שיעור ודברי חיזוק על המצב הנוכחי
בשעה  (גלנווד)רמת מודיעים  ן לאולם יפה בבית הכנסתמוזמ

  .יוגש כיבוד קל .02:12
 
Tonight, Thursday evening  31/7 Tzachi is hosting a 
 shiur by Rav David Stav, who will deliver 
strengthening words about the challenging situation. 
The entire community is invited to come to Jaffe Hall 
in Glenwood at 8:30. Refreshments will be served. 
 

 !שבת שלום!!                          מנצחים בחזית –איתנים בעורף 

 :כ רמת מודיעים"קריאת תהילים בביה

 

לאור המצב הוחלט להמשיך קריאת תהילים 
( 'ה –' א)י נשות ונערות הישוב מדי ערב "ע

 1 כ בעזרת נשים"בתוך ביה 81:01בשעה 

 !לראות הצטרפות של נשים נוספות נשמח

, ל באשר הם"לכל חיילי צה "חזק ואמץ"ברכת 

מבני היישוב ולאלה שגוייסו  החייליםובפרט לכל 
 21בצו 

ויעטרכם , ישמור צאתכם ובואכם' ה"
 "1אמן, צחוןיבעטרת ישועה ועטרת נ

 

 דברים: פרשת שיעור נשים בשבת
 רב שמעון בוחניק :מרצה
   1:01. :  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

  1.:1.לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 
 
 

 ה\לישוב חשמונאים דרוש
  ת הפעלת מועדון גיל הזהב\רכז

ה \למועדון גיל הזהב בישוב חשמונאים דרוש 1.
 :ת להפעלת המועדון\מרכז

, ה, ג, ימים בשבוע בימים א 0המועדון יפעל  81
ארוחת צהריים חמה , כולל ארוחת בוקר

 1מקייטרינג

 כישורים נדרשים 01
 1ארגון וניהול ועבודה עם מתנדביםיכולת 

 1יחסי אנוש מעולים
 1יכולת עבודה עם אוכלוסיה מבוגרת

 1ת וראש גדול\עצמאי

         1י כישורי המועמד"מ ועפ"שכר יקבע במו 41

למזכירות הישוב עד יום  יש לשלוח קורות חיים .1   
 81111.שעה  7121.4חמישי 

 
 ב ב ר כ ה            

    ,מוטי רוזיליו                     

 ישוב מזכיר                        

 :ממועדון גיל הזהב
 

תודה רבה לכל מתנדבי מועדון גיל הזהב על שנה נפלאה 
סיעתם ועזרתם בכל דבר שנדרש וכל זה ! בה נטלתם כתף

 !ה שכרכם"תבורכו וישלם לכם הקב1 במאור פנים וחיוך
 

 !     מוקירה ומעריכה, אוהבת
 

יפגש שוב נ1 0.12 -מועדון גיל הזהב יוצא לחופשה על ל
 !בספטמבר

 ,בברכה
 לאה מדעי

 


