
 מזכיר הישוב –: מוטי רוזיליו משלחן המזכירות

 
   חופשה מרוכזת של המועצה:

 
עובדי המועצה יוצאים לחופשה.  21.8בשבוע של ה

לא יהיו שירותי משרד הפנים  22.8ביום שני, 
 בישוב.

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 בס"ד

     
www.myhashmonaim.co.il 

  ושע"תואתחנן, ט"ו באב,  פר' ,נחמו שבת ערב

 19:00  :שבת הדלקת נרות

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 חנה שוסטרמרכזת הקליטה והחברה: 

4054088-050 chanaschuster@gmail.com  
 

 ברוכים הבאים
 
לנסיה ויריב ללום שהגיעו עם משפחתם מדולב  ברוכים הבאים*

( עולה 7ילדים.  נועם ) 4ב.  יש להם 17 ליחידת דיור אצל רח' הארבל
( עולה לגן והילה 2( עולה לגן חובה, עידו )5לכיתה ב בממ"ד.  אורי )

היא תינוקת בת חודש. נסיה היא אחות של אפרת ביטון, גם תושבת 
ב.  פרטי הקשר 17משפחתי למעלה ברח' הארבל -חדשה שגרה בדו

 שלהם:
 laloum.Nessya@mail.huji.ac.il 0523003616נסיה: 
 0503176673יריב: 

 
למיכל ואסף גרונוולד ומשפחתם שהיגיעו  ברוכים הבאים*

מפרנקפורט, גרמניה לפני שנה לגני מודיעין ועכשיו נכנסו לבית חדש 
( עולה לכיתה א' 6ילדים.  שלמה ) 3ב.  יש להם 9ברח' הארבל 

ן שנה.  פרטי הקרש ( תהיה בגן יצהר ולוי שהוא ב4בממ"ד, חנה )
 שלהם הם:

 gruenwald.michal@gmail.com 0549240226מיכל: 
 asafgruenwald@gmail.com 0546223444אסף: 

 
מגני  30לשני ואורי ריצ'מן שעברו לרח' התירוש  ברוכים הבאים*

וליאנה בת שנה.   3מודיעין.  יש להם שני ילדים. איתן כמעט בן 
 פרטי הקשר שלהם הם:

  0545387795שני : 
 uririchman@gmail.com 0545237518אורי : 
 0737292646בית: 

 

Welcome 

 
to Nessya and Yariv Laloum who have arrived from Welcome 

Dolev with their family to the attached apartment at Rechov 
Ha'arbel 17b.  They have four children.  Noam (7) is entering 
2nd grade at the mamad.  Uri (5) is entering gan chova.  Ido (2) 
is entering gan and Hila is their new one-month old baby.  
Nessya is Efrat Biton's sister.  Efrat is also a new resident who 
lives in the du-mishpachti above Nessya.  Contact details are 
as follows: 

Nessya: 0523003616 laloum.Nessya@mail.huji.ac.il 
Yariv: 0503176673 

 
to Michal and Asaf Gruenwald and their family who  Welcome

arrived from Frankfurt, Germany to Ganei Modiin a year ago 
and now moved into a new house on Rechov Ha'arbel 9B. 
They have 3 children.  Shlomo (6) is entering 1st grade at the 
Mamad, Chana (4) will be in Gan Yitzhar and Levi is one year 
old.  Their contact details are: 

Michal: 0549240226 gruenwald.michal@gmail.com 
Asaf: 0546223444 asafgruenwald@gmail.com 

 
Welcome to Shani and Uri Richman who have moved to 
Hatirosh St. 30 from Ganei Modiin.  They have 2 children.  
Eitan is almost 3, and Liana is one year old.  Their contact 
details are: 

Shani: 0545387795 
Uri:  0545237518 uririchman@gmail.com 

Home: 0737292646 

 

 מרכזת הקהילה: בריינה הרטמן
 vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה  9761493

 
תקיים יריד חוגים י, 29.8ביום שני, כ"ה באב,   :חוגים

. החוברת תצא לפני זה במגרש של ביה"ס הממ"ד
בע"ה. בכל מקרה, רשימת חוגים יישוביים תופיע בשבוע 

הבא ביחד עם הדף מידע. הרשמה לחוגים תתחיל 
. 4.9. חוגים מתחילים בשבוע של ה 28.8בשבוע של ה

במידה שהאולם לא מוכן חלק מהחוגים יתחילו במועדון 
 הנוער.

תתקיים שבת  "כי תצא"בשבת פרשת  :שבת חזנות

של שירה וחזנות בישוב עם מקהלת בנימין. פרטים יגיעו 
מחפשים משפחות שיארחו  בהמשך אבל בינתיים אנחנו

ללינה ולארוחה אחת או  את חברי המקהלה ובני זוגם
 זוג מתבקש לצור קשר אתי . מי שמוכן לארחשתיים

 .בינתיים
 

 :מופע לנשים ונערות –מופע להקת נגה 

 תקיים המופע:י 20.9ביום שלישי, י"ז באלול, 

 "הבית החדש של שירה"

ומעלה  4מופע מחול של להקת נגה לבנות בגילאי 
באולם ספורט החדש )בע"ה!( בישוב.  17:00בשעה 
פיס, מפעל המתקיים במסגרת "ימי תרבות" של המופע 

 מחלקת התרבות של מטה בנימין והמועצה.
ניתן להתחיל להזמין דרכי. כל   ₪ 20מחיר כרטיס: 
 הקודם זוכה!!

 נוער, בוגרים, ומשפחות היישוב חשמונאים,
 

)אור לי"ט אב( נקיים מסיבת  22.08.16ביום שני הקרוב 
רוני. אנחנו רוצים להודות  ,פרידה לקומונרית היקרה שלנו

לה על המסירות ועל הנתינה ועל האנרגיה הבלתי פוסקת 
 שהשקיע בנוער ובישוב כולו.

בערב,  20:00המסיבה תיערך במועדון הנוער בשעה 
אתם מוזמנים לבוא ולהודות לרוני אישית על העבודה 

 הנהדרת שעשתה.
 

 כולכם מוזמנים, בברכה
 וועדת הנוער והרכזים

mailto:chanaschuster@gmail.com


 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 שבת שלום!

 ואתחנןפרשת    :נשים ישיעור

 
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 
 יגאל מה טובמרצה: 

 
 קריאת תהילים. 15:00בשעה 

 
 15:15השיעור בשעה 

 

 בביה"כ הרימון!חדש ו
 

 עור פרשת השבוע יש 18:00בשעה 
 

 נפתלי וקסלרמרצה:  
 
 

 
 

 

 

 

 מזל טוב! מזל טוב! מזל טוב!פינת הברכות: 
 

לרגל נישואי הבן דוד  *לצ'אק וג'יג'י טובר :נישואין

 לאילת הלר מניו ג'רזי
  

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

  

 

 9765025 פון:טלמס'        מהספריה:
 

בשבועיים האחרונים של אוגוסט הספרייה פתוחה 
 רק בימים ראשון ושלישי:

 20:00 – 17:00  21.8א 
 סגור  22.8ב 
 19:00 – 16:00  23.8ג 
 סגור  24.8ה 
 20:00 – 17:00  28.8א 
 סגור  29.8ב 
 19:00 – 16:00  30.8ג 
 סגור   1.9ה 
 

הדקות האחרונות  10-להזכירכם, לא ניתן לשאול ספרים ב
 לפני הסגירה.

( נעבור ללוח זמנים חדש לפתיחת 4.9*** ב"ה מר"ח אלול )
 הספרייה. שימו לב לפרסומים בקרוב!! ***

 
 להתראות בספרייה
 רינת לאה ומלכה  

  

 :בחודש אוגוסט המשחקייה
 שבוע הבא:

, המשחקייה פתוחה 21.8ביום ראשון, י"ז באב, 
 . 16:30-18:30כרגיל בין השעות 

 25.8ו 23.8בתאריכים י"ט וכ"א באב, 
 המשחקייה תהיה סגורה.

 
 חדשים 9 לילד מגיל₪  5מחיר כניסה:  

 יש משחקים חדשים!!

 ותיקים בקהילה:
 בקרוב במועדון הותיקים:

 שעהב 21.8י"ז אב    ,הקרוב ראשוןיום : בלנשים
בקטעים מן , טו באב  ,נחגוג את חג האהבה 19:30

 סיפורים.ובשירים ת, והמקורו
לאחר מכן נצא במחולות] כל אחת מביאה מאכל 

 אהוב [ עם שרה פלדמן .
 

 ר"ח אלול 
 תתקיים  19.30שעה , ב 4.9, אלול 'א ראשון,יום ב

עם  "מפגשיר”רפי חתוכה, לאחר מכן  מפיהרצאה 
 יוגש כיבוד קל  שרה פלדמן .

 

וזיאון במ  שנקרא "חוויה בזהב" נצא לסיור  סיור: 
   7.9ביום רביעי, ד' אלול, ישראל 

 13:30ונחזור בסביבות  9:15נצא מהישוב בשעה 

"מחרוזת המופע  + סיור קפה ומאפה + בתכנית: 
 . הר-עם יוליה ושאול בןהמנגינות" 

 
, לכן בעלי תעודת אזרח ותיקבמחיר מוזל לתכנית ה

נדרשת מספר בזמן ההרשמה במזכירות הישוב 
 תעודת זהות.

 
 לאדם כולל הסעה!₪  55מחיר השתתפות:  

ניתן להתחיל להירשם אצל נאוה או בריינה 

 במזכירות.

 תנחומים:
 

 , לברכה רוזנברג על מות בעלה
 תושב הישוב,

 נחמן דניאל בן יהושע זאב רוזנברג
בעה עד יום שני הבא בבית ברכה וביתה חן יושבות ש

 משפחת בינשטוק בכתובת: 
 בתלפיות.  1, דירה 1, כניסה 5רחוב שלום יהודה 

 21:00עד  16:00ומ 14:00בבוקר עד  10:00שעות קבלה מ

 

 ת.נ.צ.ב.ה.


