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 בריינה הרטמן: מרכזת הקהילה

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

 

  :מועדת תרבות
קבלת שבת "רבה לכל מי שהגיע ל, תודה רבה
!( ולא האחרונה)הראשונה " מוסיקלית

תודה . שהתקיימה בערב שבת נחמו בגן הבנים
, תמר קירשנבאום, מאיר בן דרור, לאוהד חתוכה

 העבירולכל מי ששר ו ,איל סלע ,לנגן האורח
 . רי תורה והנעים לנו את האירוע כפלייםדב
בני , אלון בן דוד, יצחק חנימוב: דברי תורהעל 

 איציק פוגל, ידולינסק
 שירה ופיוטאלי כהן גינדי 

 שירה -ורפי חתוכה  עודד אשואל
  ליווי בחלילתמר קירשנבוים 

                                 !הבנות החמודות ששרו לנו –אושרת ושירה , שני
כוז מילות כל השירים יעל ררפי חתוכה תודה ל

 והכנתם לדפוס
 על עזרה בהתארגנותמילטי לוינסון תודה ל

תודה לישיבת נר תמיד וערן סאלם שאפשרו שימוש בחדר 
 .המוסיקה של הישיבה לצורך חזרות וכן שימוש בכלי נגינה

שבלעדיו זה לא , ליעקב בן דרור, שוב, תודה מיוחדת
בני יצחק וצוות עובדי , טי רוזיליוולמו, היה קורה

המזכירות שעמלו בחום כדי לתלות צלייה ולסחוב 
 .כסאות לכבוד האירוע

 

 :מהמשחקיה
המשחקיה תהיה , 7.0, ד אב"כ ,הבאבשבוע 

בשעות הבוקר בין השעות ' וה' ג', פתוחה בימי א
 . צ"במקום בשעות אחה 18:88-10:88

 

 :ודיםפתיחת שנת הלימ  -"סגירת הקיץ"אירוע 
 /51/5/5, באלול' י !! לא לדאוגוסט

 מירי רגב: משולחנה של שרת התרבות והספורט פרויקט

 
התרבות של  ' ממחהישוב חשמונאים זכה במענק מיוחד 

יתקיימו  צ"במסגרת הפרויקט ובשעות אחהס בנימין "מתנ
ובסיום הערב מופע " ראש חוצות"סדנאות של חברת 

  ךפרטים בהמש  .בועות לכל המשפחה
אומנים מהישוב שמעוניינים להעמיד / אם יש בעלי עסקים 

 .אתינא לצור קשר ( בחינם)שלחן ולמכור במקום 

 

בישוב נילי  אברהם טליתקיים מופע של  בנוסף

לחלק מספר מוגבל יש לי אפשרות . באותו ערב
לתושבי הישוב רמת  בחינםשל כרטיסים  מאוד

 .לבדב' למבוגרים ונוער בוגרי י מודיעים בלבד
הגעה  .ניתן להזמין דרכי דרך המשרד או המייל

 .למופע באופן עצמאית

 
 

חנה שוסטר                         : מרכזת הקליטה והחברה

050-4054044                  
chanaschuster@gmail.com  

 ברוכים הבאים

' יאנה ואלי גרוגין שהגיעו ממודיעין לרחברוכים הבאים לבר
יש להם שלושה  . מתחת למגורי אלון וחיה בן דוד, 06התאנה 

עולה ( 6)אהרון , ד"בממ' עולה לכיתה א( 4)עזריה  . ילדים
 :אפשר להיות איתם בקשר . ואדל בת שנתיים, לטרום חובה

 
 briana.grogin@gmail.com 8560966854 -בריאנה

 
 

ברוכים הבאים לאלינור ואיתן וסטרייך שהגיעו ממודיעין לרחוב 
הוא בן של דוד ופנינה  . איתן גדל בחשמונאים . 19הארבל 
עולה ( 16)אהרון  . יש לאלינור ואיתן ששה ילדים. וסטרייך

' עולה לכיתה ז( 10)אלעד , בישיבת נר תמיד' לכיתה ט
אמתי , בממד' עולה לכיתה ה( 18)אריאל , בישיבת נר תמיד

עולה לגן טרום טרום ( 9)אסף , ד"בממ' עולה לכיתה ד( 7)
המשפחה דוברת עברית ואיתן  . יהיה בגן רינה( 1)ואיל , חובה

 .גם דובר אנגלית
  :הפרטים שלהם

 807910647: בית
 elinorwest@gmail.com 8509800010 -אלינור 

   w_eitan@yahoo.com 8500091100  -איתן 
 

Welcome 

Welcome to Briana and Eli Grogin who have arrived 
from Modiin to Rechov Hate'ena 24, below Chaya 
and Alon Ben David.  They have three children.  
Azaria (6) is going into first grade at the mamad, 
Aharon (4) is going into trom chova, and Adelle is 2 
years old.  They can be reached at: 

 
iana.grogin@gmail.combr 0542344056 -Briana  

 
Welcome to Elinor and Eitan Westreich who have 
arrived from Modiin to Rechov Ha'arbel 17.  Eitan 
grew up on the yishuv.  He is the son of David and 
Pnina Westreich, Elinor and Eitan have 6 boys.  
Aharon (14) will be entering 9th grade at Yeshivat 
Ner Tamid, Elad (12) will be entering 7th grade at 
Yeshivat Ner Tamid, Ariel (10) will be entering 5th 
grade at the mamad, Amitai (9) will be entering 4th 
grade in the mamad, Assaf (3) will be entering gan 
trom trom chova, and Eyal (1) will be in Gan Rina.  
The family is Hebrew speaking and Eitan speaks 
English as well. 

Home:089718469  :Their information is 
elinorwest@gmail.com 0527028812 -Elinor  

w_eitan@yahoo.com 0528231122 -Eitan                 
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 !!שבת שלום                            

 עקב   : שיעור נשים בשבת פרשת
 :  מרצה 
 

 . קריאת תהילים 15:88:   בשעה
 15:15השיעור בשעה 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 

 מזל טוב *מזל טוב* מזל טוב :פינת הברכות 

 

נכד לחנה , ליעל ויוני וולהיים לרגל הולדת הבן*: לידות

 ואילן קורן ויהודה ורחל וולהיים
בת ללידור ונועה  ,הולדת הנכדהרגל ליקי ומרים ברנד ל *

 כהן

לבנימין ורחל טייץ לרגל נישואי בנם גבי *: איןנישו

                                                             לליאורה אייזנשטט
 לאמיר ותמר רוט לרגל נישואי הבן איתי לאביגיל איתן *
               פאם האקלדוד וגלילה יזדי לרגל נישואי הבן יוסף ל*
 נישואי הבן יוני למור לוגסילאשר ותמר טאובר לרגל *

  :ל !דרך צלחה! קל גיוס

 גדעון מאיר 
 אמיתי אביעזר
 דביר אברהמי

                                                    ישי בן דוד
 יהודה אריה פאוה

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

                                            

                                               
 

 

 

 :מועדון גיל הזהב

 !חברות יקרות

הנה הסתיימה שנת פעילות נוספת בה למדנו 
סיפורים ואגדות , פרשת שבוע: יחד דברים חשובים

 .ותזונה נכונה

, התעמלנו, שרנו: קיימנו פעילויות מגוונות
חגגנו ימי הולדת ואשי חדשים . שיחקנו וחגגנו

יצאנו לטיולים והכנו , באווירה משפחתית נעימה
 –הדבקנו וגזרנו , רקמנו: יחד עבודות יצירתיות

 !ובעיקר נהנינו

לחדש כוחות . הגיע הזמן לנפוש ולצאת לחופשה

פעילות על מנת לשוב בראשית שנת ה, ולנוח
 !שמחות ועם הרבה כוח, רעננות –ט "הבעל

ט "הפעילות הראשונה לשנת הפעילות הבעל

 .3....5, ה"תשע, ט באלול"י, תתקיים ביום חמישי

 
בהזדמנות זו ברצוני להודות לכל המתנדבות המקסימות 

תודה ! ובמאור פנים, בחיוך, העושות את עבודתן במסירות
 !ללא קץ  על הנתינה, על הסבלנות והסובלנות

תודה לבנות שהכינו את ארוחות הבוקר המגוונות 
 !והטעימות

עשיתן ! ומשחק, סיפור, מדרש, ש"תודה לבנות שהעבירו פר
זאת עם הרבה מחשבה והעיקר שהצלחתן לצור שיח 

 .בקבוצה
 !תודה לבנות שנתנו עצות טובות בנושא תזונה ובריאות

ור ואף מניק, תספורת, תודה על היום פינוק שכלל עיסוי
 !טיפול פנים

תוך , "עדות"תודה על השעה של לימוד ושיחה סביב נושא 
 !חשיפה לסיפורים מרתקים

 !...תודה, תודה, תודה

 ס"על ימי הולדת שמחים עם ילדי ב 

 על שעות של שירה וריקודים המרנינים את הלב 

 על צילומים ותמונות המתעדות רגעים מיוחדים 

 על הספסת דפי פעילויות מעוצבים 

 על שיעורי אומנות מגוונים ומושקעים 
 

תודה לצוות המזכירות שנענים לכל שאלה ובקשה 
הרווחה של מטה בנימין על הליווי המקצועי  ועל ' ולמח

 !ההשקעה במועדון

תודה לכל אלה ועל כל אלה לא נותר אלא לאמר 
 !!וחופשה נעימה

 לאה מדעי

 :מועדת חסד
 

גרעין נחשון אביחי של בני עקיבא בשיתוף עם 
החסד מקיימים מכירת מיני מאפהועדת   

19.0 ח אב "כ  ביום חמישי   
בבוקר 18משעה   

עם צרו קשר יכולתכם להכין משהו אם ב  
  855-4448669אפרת דעוס 

850-0814908או עם נעמי אקמן     
 !תודה מראש

 
The Chessed committee will be hosting a 
bake sale in conjunction with the Bnei Akiva 
Garin Nachshon Avichai on Thursday 
morning August 13 at 10AM. All proceeds will 
go to the Chessed Comittee  . If you can 
volunteer to make something please contact 
Naomi Eckman 0528016320  
or  Efrat Daos 055-6660447. 

Thank you!                                  

 

 :ספר טלפונים יישובי

, מספר בית, לשינויים בכתובת!! קריאה אחרונה
לצור קשר עם  –ייד או להכנסת פרסומת מספר נ

 :דב גלאור
dov@gilor.com 

mailto:vaad_bryna@012.net.il

