
כאן גרים בכיף

midaonby@gmail.com :משפחות המעוניינות להשתתף נא ליצור קשר במייל

גולן
משפחת

גרים 
בדרך 
האלון

למעון הישוב 
דרושות מטפלות מחליפות לכל הכיתות 

ומטפלת קבועה לכיתת התינוקות.

לפרטים לפנות לגילה: 0523801054

המטרה: סיום ביצוע תשתיות בהרחבה.הישיבה נבחר נציגות ונחליט על המשך התהליך. פגישה בתאום עם המועצה ישוב והיזם, לאחר ליזם ע”מ לקבל הבהרות. בשלב השלישי נקיים בשלב השני נעשו מעט בירורים ונשלח מכתב לשלוח הודעה עם מספר פלאפון ליאיר טולדאנו( )תושבי ההרחבות שלא מקושרים לקבוצה נא את הנושא. בשלב ראשון נפתחה קבוצת וואצאפ מתקדם,  עקב כך התארגנו תושבי ההרחבה לקדם בהרחבה 7-8 פיתוח התשתיות הציבוריות לא 

את הפינוק 052-3903778לשושי כחלון והיא תדאג להעביר  ובנות השירות בישוב- אנא שלחו פרטים האגודה למען החייל מפנקת את החיילים

להשכרה יחידת דיור: 2 חדרים + סלון. יחידה 
מושקעת ונעימה, אידיאלית לזוג צעיר, 

לפרטים יאיר טולדאנו: 0509910757

אוהד- גנן 
מירי- אם הילדים שמחה הללויה.

הילדים:
אוריה- בת 12.5 לומדת בעמיחי בכרמיאל.

נתנאל-  בן 11 לומד בתלמוד תורה גנזי המלך בצפת. 
אביגיל- בת 8.5 לומדת בעמיחי כרמיאל.

מלאכי- בן 7 לומדת בתלמוד תורה גנזי המלך בצפת.
אודל-  בת 5.5 בגן באור הגנוז.
ינון-  בן 3 בגן רעות בבר יוחאי.

דוד-  בן שנתיים בפסח נהנה עם אמא בבית.
כמה זמן אתם גרים בבר יוחאי?

אנחנו גרים בבר יוחאי כבר עשר שנים.
מה הביא אתכם לגור בבר יוחאי?

בחרנו לגור כאן כי רצינו לגור בישוב דתי.
מה אתם הכי אוהבים בבר יוחאי?

אוהבים בבר יוחאי את המזג אוויר הנוף השכנים הטובים והרגשת הכפריות, 
אוהבים את העזרה ההדדית בן האנשים את הגמ”ח יולדות שמחמם את הלב אוהבים את הגמ”ח 
בגדים שעוזר מאוד להתפטר מבגדים ומאפשר מתן בגדים בחינם לכל מי שרוצה ואת הקירבה 

לרבי שמעון בר יוחאי.
בר יוחאי זה בשבילנו – בית

מאחלים לבר יוחאי: שלום בין התושבים וקבלת האחר בשמחה. 
חוויה שקרתה לנו בישוב:

בנינו את בית חלומותינו וילדנו כאן חמישה ילדים מקסימים.

סרט לנוער
“מגרש ביתי”
ביום ראשון הקרוב, 

בשעה 17:30 
תתקיים הקרנה

של הסרט
״משחק ביתי״

ושיחה עם יוצרת הסרט
עינת בלוך

מיועד לכיתות ז’ ומעלה. 

כולם באים!

עוז בנות
מצטיינות השבוע: 

תמר דיעי 
ותאיר נגר - 

האלוווופווות!!! 

עוז בנים
מצטייני השבוע: 

דביר פנצק
 ואופיר גרידיש - 

השפיצים !!!! 

הורים יקרים 
נשמח שבפעולות החניכים / החניכות לא יביאו 
איתם חטיפים וכו’, זה מפריע לסדר הפעולה. 

השבת פעולה בשעה 15:00 

 .השבילזוכרת את אני "

בת  , אלכיתה , לגן, עם תיק על הגבהולכת 
 ...  בני עקיבא, מצווה

חלמתי שאני אלך על השביל הזה עם  תמיד 
 . התנפץהחלום . שמלת כלה

 .  הלכתי על השביל עם שמלת כלהלא 

הכנסת  לבית זהו השביל שהוביל מהבית 
זהו שביל החיים  . בנצר חזני שבגוש קטיף

 ."שלי

 (מתוך הסרט משחק ביתי)

מביא את סיפורנו בני הנוער  "משחק ביתי "הסרט 
בעיצומה של  ,בוגרי שמינית ,מהמושב נצר חזני 

חופשה של ביחד  .חופשת הקיץ  האחרונה  בבית  
של ים ושל טורניר ליגת הכדורסל האזורית  המהווה ,

  2005שהתרחש בצילו של ,את אחד מעיסוקי הקיץ   
קיץ תהליך הפינוי מגוש קטיף  .המרכזיים מידי שנה 

איים להשבית את שמחת הקיץ  אך הטורניר נמשך  ,
ועימו גם הרצון העז לנצח אשר לא שכח  ואולי אף  

 .  התחזק
   

על התמודדות של בני נוער  ,זהו סרט על התבגרות 
עם מצב מבלבל שלא אחת איים לטרוף את עולם 

סרט ,הערכים  והאמונות שהיו מוכרים להם עד כה 
 . על חדוות נעורים הנכרכת במציאות טעונה

 '  משחק ביתי'

אני מזמינה אתכם למסע  
מלא בעוצמה   מרגש ואנושי 

את  ופשטות שמספר כנות 
 ...חיינו כבני נוערסיפור 


