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 בריינה הרטמן: מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il 6שלוחה  7941679-80
 

   :חוג כדורגל
 

, 13:98-19:98בין השעות , בערב שבת הקרובה
ג יארחו קבוצות מנילי ילדי החו, באופן חד פעמי

 .במגרש כדורסל למשחקים
בשעה ' ד –' וכיתות ג 13:98בשעה ' ב –' כיתות א

 .רש לטובתםנא להתחשב ולפנות את המג.   14:98
 

 "פארק אודליה"חנוכת 
 

נתכנס כולנו לערב ( 11.4)ד בסיון "כ, ביום חמישי
כרון המשלב בתוכו את חנוכת פארק החסד יז

 .שהקמנו על שמה ואשר ימשיך את דרכה של אודליה
 

 עלייה לבית העלמין במודיעין  19:88     

גן החסד  –פארק אודליה חנוכת  10:13
 ברחוב הדגן

כ רמת "ערב זיכרון באולם יפה של ביה 17:98
  ש גלנווד"מודיעים ע

מן 'סיום מסכת כתובות מפי האבא שמעון תורג
 וסעודת מצווה

 הרב יובל שרלו שעור לזכרה מפי  08:88
 ני משפחה וחבריםב –דברי זיכרון   08:98

 

 חברים ומוקירי זכרה מוזמנים, בני משפחה
 מן'משפחת תורג

 
 
 

 בהעלותך: שיעור נשים בשבת פרשת
 רב איתן הנה:  מרצה
 . קריאת תהילים 13:88:   בשעה

 13:13השיעור בשעה 
 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 חנה שוסטר: רכזת הקליטה והחברהמ

4054088 -050   chanaschuster@gmail.com 

 סיור באנגלית למכון איילון
 .מכון איילוןנצא לסיור באנגלית ב, 7.4.13, ביום שלישי

Tour in English to “The Bullet Factory”  

Join us for a visit to Machon Ayalon, or The 
Bullet Factory, in Rechovot on Tuesday, 
June 9.  A bus will leave the trempiada at 
5:45 PM.  Please reserve a place by 
contacting me by Wednesday, June 3rd.  Cost 
is 50 shekels per person.  Further details to 
follow. 

About the tour: Imagine building a 

clandestine ammunition factory, right 

under the nose of the British. In 1945, 

the Haganah determined that at the end 

of the British Mandate a struggle would 

ensue between the Jews and Arabs of the 

land. A decision was made by the 

Haganah to establish a secret plant. In 

just three weeks, preparations for the 

factory were completed and it was code 

named the Ayalon Institute, a military 

industry factory in the early pre-state 
days.  

 

                   :ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"מביה
               זוכרים אתהצבור מוזמן לערב בו   
            ל"הרב אהרון ליכטנשטיין זצ  

 בשילוב סיפורים ודברי על דמותו של הרב      
                                         תורה של הרב

רב יוסף צבי רימוןה מפי     

 08:98 –ביוני  9 –א סיון "כ –' יום א

 גלנווד  חשמונאיםש "רמת מודיעים עבית כנסת 
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 !!שבת שלום

  שבוע הספר בחשמונאים: מהספרייה

כל הפעילויות בחסות הספרייה האזורית של מטה 
 :בנימין

 !השבוע
 10:88עד  14:98משעה ( 0.4)בסיון ' ביום שני כא

 

טנים הק) 18 - 9לגילאי  -המשחקייה של הספרייה * 

 (בליווי הורה
 

 מפגש להורים עולים:    
 08:13בשעה ( 18.4)בסיון ' ביום רביעי כג

  
Getting to Know Israeli Children's Books 

 
בכל שעות הפתיחה מכירת ספרים משומשים כמו * 

 ח"ש 18-חדשים ב
 ח לספר"ש 2-וגם ספרי אנגלית ועוד ב

 
 תודה רבה לכל מי שהגיע להצגה הנהדרת

 ".מה באוקיינוס הסיפוריםתעלו"
 .מרתק ומעורר השראה, מצחיק, היה מהנה

 הילדים המקסימים ששיתפו פעולה 38תודה לכל 
 .היה לנו כיף ומהנה אתכם, (ותודה להוריהם)

 ,כשאתם באים להזמנות שלנו
 !!אנחנו רוצים להמשיך בעשייה

 
           :08:88בשעה  13.4, ח סיון"כ, ביום שני

 
 ?סאן-ומה קרה לנוריקו איפה אלה קרי

                                             סרטה של דבורית שרגל

 
ילדי "נוסטלגי מרתק וכובש לב בעקבות סדרת ספרי  סרט זהו

בריק -שיצרה הצלמת השוודית היהודייה אנה ריבקין, "העולם
מסע בלשי מפותל ולא ייאמן . וכתבה בעברית לאה גולדברג

-אלה :יהם הנעלמים של הספרים הבלתי נשכחיםבעקבות גיבור
דירק הילד מהולנד , הילדה מיפן סאן-נוריקו, הילדה מלפלנד קרי

באמת היו ילדים . ומהמדבר והגיבורים הישראלים מהקיבוץ
 ?הם היום איפה ?כאלו

והספרים , מתאים לבני חמש עד תשעים וחמש( 'ד 38)הסרט 
                                                                     .דשתבהוצאה מחו, האהובים יצאו בעקבות הסרט

זכה , בספריות ועוד, בקיבוצים, א"שמוצג כעת בסינמטק ת, הסרט
השתתף , הטוב ביותר בפסטיבל במומביי הדוקומנטרי בפרס הסרט

, רזי'בניו ג, באילינוי, בצפון הודו, בפסטיבלים באינדונזיה ובהולנד
תרבותיות בקליפורניה ובדרום -בפסטיבלים לרב, פיבמיסיסי

וישתתף בפסטיבלים באיי קיימן , וכן בניס ובווילס, קורליינה
 .ובאוסטרליה

08 ₪ 
 

  !!להתראות בספרייה

 לאה מדעי  :ממועדון גיל הזהב

 

יום ראשון חגגנו ימי הולדת לחברות המועדון 
רקדנו ושרנו והיה .  'יחד עם תלמידי כיתה א

 !מחמאוד ש
 !תודה למחנכות והתלמידים ולמתנדבות

בנות ' ביום שני יצאנו לטיול ביחד עם כיתה ו

 .היה סיור מהנה ומעניין. בנושא הקשר הבין דורי

 מזל טוב *מזל טוב* מזל טוב :פינת הברכות

 
בן לשושי , אמרנט להולדת הנכדלאריה ורחל  * :לידות

 ורן
בן למאירה ויוני , לאברה ורוזי נתן לרגל הולדת הנכד*

 קריגר
 בת ליוני ושני, לשרון ואיל בן דוד לרגל הולדת הנכדה*

 בן לנועם וסוזי, לאלן ואביגיל ריפמן לרגל הולדת הנכד*
אהובה , סבתא רבהיי וטובה וייס על הולדת הנכד ול'לג*

 !מייזלס על הולדת הנין
 

ליעקב ואנה לי ברנשטיין לרגל נישואי בנם * :נישואין

 איתמר ללירון גרנות
גנץ לרגל נישואי מאירה ( דהקייזר)לעזרא ופרידה *

 לשמעון ברמן
 
 

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע 

                                               vaad_bryna@012.net.il :למייל

 :תנחומים
 

  לזאב וינדיש על מות אביו
 (השבעה בבית משפחת וינדיש)

 

 לאהובה מייזלס על מות אחיה

 חיזוק וסיוע בלימודי קודש לתלמידים
 .'עד ח' ד בכיתות 

במסגרת מחויבות אישית מגיעים 
מישיבת מערבא פעמיים ' תלמידי כיתה י

לחזק ולסייע לתלמידים בכיתות , בשבוע
בלימוד , בישוב חשמונאים' עד ח' ד

 .מקצועות הקודש
הפעילות מתקיימת בימים ראשון ורביעי 

בבית  17:98עד  10:88בין השעות 
 .הכנסת הספרדי המרכזי בישוב

יתן לפנות לרב שמעון בוחניק לפרטים נ

 :ל"או בדוא 838-0997761בטלפון 

 sason@neto.net.il-kol 
 
 מומלץ מאוד
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