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 מרכזת הקהילה: בריינה הרטמן
 bryna@012.net.ilvaad_  4שלוחה  9761493

 
 

  :17.7יום שני, כ"ג תמוז, 
 סדנת צביעת ציפורי גינה

ברחבת סניף  17:00בשעה פעילות לכל המשפחה: 
לצביעת ציפור )אפשר יותר ₪  25.  בני עקיבא

  ..אצלי דרך המשרד מאחד( נא להירשם מראש
 

הרצאה של כפיר גץ על   :24.7יום שני, א' אב, 
 מאיר יהודה גץ, זצ"ל, שהיה רב הכותל.סבו, הרב 

 טים בקובץ המצורף.פר
 

ביריד חוגים שמתוכנן לח'  :יריד חגים וחוגים

, נשמח לשבץ דוכני מתנות ויצירות 30.8אלול, 
לכבוד חגי תשרי. תושבים או ספקים שמעוניינים 

 למכור מוזמנים לצור אתי קשר.
 

 :  כדאי לרשום ביומן
 :26.9ביום שלישי, ו' תשרי, 

 ערב התעוררות לנשים ונערות עם 
 !מרב ברנר ולהקת הלל

 

 חנה שוסטרמרכזת הקליטה והחברה: 

050-4054088  chanaschuster@gmail.com 
 

 ברוכים הבאים
ברוכים הבאים לג'ין ואריק לנקין שעלו מהיילנד פארק, ניו 

יהיה מוכן הם נמצאים .  עד שהבית 1ג'רסי לבית בתרשיש 
ביחידת דיור של ג'ו ואביבה אופנבכר.  יש להם בת, גבי, 

רים מחוץ לישוב.  גשגרה איתם וילדים נוספים ה 27בת 
 פרטי הקשר שלהם הם:

 
   Drericlankin@gmail.com 0587970673אריק: 

 Jeanne.Lankin@gmail.com  0587887141ג'ין: 
 

Welcome 
Welcome to Jeanne and Eric Lankin who made 
Aliyah from Highland Park, New Jersey, to a 
house at Tarshish 1.  Until their house is ready 
they are staying in the attached apartment of Joe 
and Aviva Offenbacher.  They have a daughter, 
Gavi, age 27, who is living with them and other 
children who reside off of the yishuv.  Their 
contact details are: 

 
Eric: 0587970673 Drericlankin@gmail.com  

Jeanne: 0587887141  Jeanne.Lankin@gmail.com 
 

 תנחומים:
 

בצערם של  פתועד מקומי חשמונאים משתת
 ,אב, הבעל והסבאעל מות ה גמראןמשפחת 

 

 , ז"לשמואל צבי בן אברהם כרמי גמראן
 

 המשפחה יושבת שבעה בביתו של הבן, נתן 
 27ברח' התבור 

 
 זמני תפילות:

 06:30שחרית: 
 19:35מנחה: 

 20:10ערבית: 

 ?אוהבים לספר סיפורים

 
 -מקסים חדש מושק ע"י החברה למתנ"סים פרוייקט

 רשת מספרי סיפורים ואנחנו רוצים לקחת חלק. 

אנחנו מחפשים   לצורך הקמת הרשת הבנימינית ��

לייצר  שנהנה  מישהו שלספר סיפורים זה בדמו, 
 חיבורים אנושיים, שיודע ליזום ולהוביל.

לרשת  חיבור אנו מציעים קורס מרוכז ומקצועי, ��

ארצית של מספרי סיפורים, הרבה מאד עניין וגם 
 סיפוק.

 
 לפרטים נוספים ניתן לפנות לדורית מעמותת ותיקים

vatikimbakehila@gmail.com 7906321-052 
 או ליאת מהספריה האזורית

ilsifria@m.binyamin.org. 2800404-052 

mailto:vaad_bryna@012.net.il
mailto:vatikimbakehila@gmail.com
mailto:vatikimbakehila@gmail.com
mailto:sifria@m.binyamin.org.il
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 !!שלוםשבת 

  

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

 

לרב מורי ודינה שוורץ לרגל הולדת *לידות: 

 הנכד, בן לליאורה ונתן סבח
 
 

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

 

 
 

 פנחספרשת    :שיעור נשים
 

 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
 

 שילה שרוני :מרצה
 

 קריאת תהילים 14:45בשעה 
 15:00השיעור בשעה 

 
 

 לאה מדעי ותיקים בקהילה:

יות הותיקים והשבוע נערכה בישוב מסיבת סוף שנה לפעיל
 בערב זה הופיעה להקת אנסבל מזמור שיר ..  בישוב

  . כמו כן חולקו תעודות הוקרה למתנדבים
הערב היה מוצלח וזאת בזכות הרבה אנשים 

 : להצלחת הערב יד שהושיטו טובים 
ליעקב בן . שאפשר לערוך את המסיבה לבית כנסת הרימון 

 עזרה . ושהושיט יזיקוביץ יא יוסף דרור ולמר
 אורבך שכבד אותנו בנוכחותו ובברכתו . איתמר לרב

שר על הכפלת יוב רךיבש ועדה יו"ר  ,לאיציק שטיינברג
לועד  .תודהבקרוב, בע"ה ותיקיםהמועדון מבנ גודל 

תקציב לו יות השונותותקציב השוטף לפעילהעל  ולמועצה
 .להרחבת המועדון

שעוזר ומשמש אוזן קשבת  ,מזכיר הישוברוזיליו, למוטי 
  .בכל שאלה ובקשה

מנהלת עמותת ותיקי בינימין ובית אל , המאירי  תלדורי
ודואגת ותיקים בישוב השברכה ושבחה את מגוון פעילויות 

 לתקצב אותנו מדי שנה .
 תוף הפעולה במהלך השנה יעל ש , רכזת הקהילה,ינהילבר

ה ושאין שני לה בכל תודות על שנת פעילות יפ
 ! המועצה

 י מועדון גיל הזהבבמתנדל מיוחדת תודה
 מתנדבי מועדון מפגשים ל

כים המפעילים את החוגים במהלך השנה ימדרל
 !בגנים ובספריה, מתנדבים בבית הספרול

שנענות לכל  ,נאוהלנירה ו; להמזכירותתודה לצוות 
תודה לבני יצחק  שאלה ובקשה וכל זאת במאור פנים.

בלי לנו  יםומסדר ניםשמתקוצוות עובדי התחזוקה 
 סוף!

 אחרונה חביבה
ההיענות לעזור ליהודית חדד על שיתוף פעולה על 

יות וכל הפעילבו במועדון גיל הזהב  ולתרום מזמנה
 תיקים .ושל הו

  חופשה נעימה

 
 

 
 אישה יקרה!

? בא לך לצאת האחרונה בשנהילדת  
 מהבית קצת?
מפגש  רוךענ ,19.7תמוז, כ"ה, אבביום רביעי ה

 מתקיימיםשמפגשים  4סדרה של  י מתוךלישש
ו לארוחת בוקר כנסבהן תי ,ודש יולילך חהבמ

מפנקת, תפגשו חברות חדשות וותיקות 
אם תהיה היענות   ותשתתפו בסדנאות מעניינות.

 נמשיך את המפגשים במהלך השנה.
 שובאנחנו נפגשות  אבביום רביעי ה

  ותיקים ברחוב התמר.במועדון  9:00בשעה  

 
הנחיית סטודנטיות ממכללת ב תתקיים סדנאהפעם 

 על בישול בריא רדמן
 

 דמי השתתפות. ₪ 10נא להצטייד ב
 נשמח לראותכן!!

 

 תנחומים:
 

 לנילי חג'בי על מות אביה
 לבת שבע סהר על מות אחיה
 לנפתלי באלסם על מות אמו

 לשרה אוגנבראון על מות אחותה
 

 ת.נ.צ.ב.ה.

mailto:vaad_bryna@012.net.il

