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 משלחן המזכירות:

 

, ע"י וטרינר המועצהו בוצעי  :חיסוני כלבת

י"ג סיוון, בישוב ביום ראשון, ד"ר אפרים קרן, 
.  מומלץ להירשם במזכירות 16:00בשעה  ,31.5

 הישוב לפניכן.
 

   הרשמה לקייטנת ב"ס וגן:

 
 לפרטים והרשמה: 

 
 052-2653502:  כוכב הבא

 

 

 
   
 
 

 

 בריינה הרטמןמרכזת הקהילה: 

 .net.ilvaad_bryna@012/  4שלוחה  9761493
 
 

הערב שתוכנן   ערב נשים שתוכנן לר"ח סיון:
בהשתתפות בת גלים שאער נדחה. על מועד חדש 

 תבוא הודעה.
 

 הזמנת קסדות דרך מח' ספורט של מטה בנימין:
 

מח' הספורט של לצערי, כמות הקסדות ברשות 
הייתה מוגבלת והקסדות "נחטפו" נורא  המתנ"ס

נכבדה לא מהר. למרות שהספקתי להזמין כמות 
. הסיפור הזה היה מי שבקש לצלחתי להזמין לכה

 גדולה.  הדומה בכל הישובים ולא ציפו להיענות כ
 אם יהיה עוד מבצע כזה אפרסם.

 

 
  המשחקיה:

 
יש לנו משחקייה חמודה ומטופחת בישוב  

שנמצאת בקרוון בצבע תכלת בפינות רחובות 
 התבור / הארבל )ליד החנייה החדשה(.

)תשלום  0-5ועדת לילדים מגיל המשחקייה מי
מגיל שנה(. המשחקייה מופעלת ע"י שרה 

שטייניץ במסירות רבה ובאווירה חמה, בימי א', 
 .18:00- 16:00ג', ה' בין השעות 

  ₪ 5מחיר כניסה חד פעמית: 
 כניסות 12עבור  ₪ 50מחיר כרטיסיה:  

 

 

 קותיבח: שיעור נשים בשבת פרשת
 רב איתן הנהמרצה:  

 יאת תהילים. קר 15:00בשעה:   
 15:15השיעור בשעה 

 
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 

 חנה שוסטרמרכזת הקליטה והחברה: 

4054088-050  chanaschuster@gmail.com 
 

 תודות על ארגון המדורה היישובית בל"ג בעומר 
תודה רבה למיה דוגלן, יו"ר ועדת חיבורים, ולוועדה על 
תכנון וביצוע המדורה היישובית.  תודה במיוחד לפנינה 

 נוסטטר, אריאנה מקלס, ליטל הילמן ומזל דהאן. 
 את השירה בצבור! תודה רבה למאיר בן דרור שהוביל

 עשיתם מעל ומעבר להצלחת האירוע. כולכם 

 
Thank You on Organizing the Yishuv Bonfire 

on Lag Ba’Omer 
Thank you to Maya Douglen, Chair of Vaadat 
Chiburim, and to the Vaada for orchestrating the 
yishuv bonfire.  A special thanks to Penina 
Neustadter, Arianna Macales, Lital Hilman, and 
Mazal Dahan. A big "thank you" to Meir Ben Dror 
for leading the sing-a-long.  You all went above 
and beyond in ensuring the success of the event. 

 

 :לקראת חג השבועות

 
אנו מעוניינים לצרף לדף מידע הבא את הלו"ז 

 שיעורים שיתקיימו בישוב בחג.של כל ה
 

מארגני השיעורים מתבקשים להעביר לנאוה 
את הפרטים עד יום שלישי בבוקר, ר"ח סיון, 

 , עדיף במייל:19.5
Vaad_nava@012.net.il 
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 שבת שלום!!

 מזל טוב מזל טוב* מזל טוב* פינת הברכות:

 

לעודד ואיה כהן לרגל הולדת הבן, נכד * לידות:

 לחיים ורבקה כהן ומוטי וגאולה פלח
 

ללני ובברלי גרינבלום ולדורית ומאיר שטרית * אירוסין:

 ר לתגלאסייג לרגל אירוסי איתמ –
 

*ליפה מאירי לרגל נישואי בנה, רועי לאודליה.  נישואין:

  מזל טוב לסבתא תקוה מאירי!

 

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

 
 

 

 +55לגילאי  :ותיקים בקהילה חשמונאים

 
  

 שנות התיישבות 3000 –הגולן  רמת
 
  26-27/6/15י בתמוז,  -בשבת פרשת "חוקת", ט

-נצא לשבת נוספת של עמותת וותיקי בנימין ובית
 אל והפעם בחיספין !

ביום שישי נסייר ברמת הגולן : נפגוש מתיישבים 
"וותיקים", אנשים שחלמו והגשימו, אומנים ואנשי 

 מעשה.
צלול, מנוחה  במהלך השבת בנוסף לאוויר הרים

 ומפגש חברתי
 הרפאים בגולן, שריד –נשמע על עוג מלך הבשן 

על גבולות, הלכה  על המתיישבים שחזרו ולחמו,
 ותהליכים.

 ₪ 1100 –מחיר לזוג 
לאדם, על בסיס כל  ₪ 120למעוניינים  -הסעה

 הקודם זוכה
 050-6690306להרשמה: יונינה לוי 

 
 לאה מדעי  מועדון גיל הזהב:מ

 
סיור בגבעת הנהנו ממאוד חברי המועדון 

 התחמושת ביום ראשון שעבר.
 

תודה לעמוס ושרה פלדמן שעזרו לנו עם כל 
הלוגיסטיקה ותודה מיוחדת לשרה על השירה 

 בצבור!
 

תודה למתנדבות הנפלאות שבלעדיהן אי אפשר 
 היה לקיים ימים כאלו!

 

 תנחומים:
 

 לפאני אמיר על מות אמה

mailto:vaad_bryna@012.net.il

