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

 
בתיבות בשבוע שעבר החוברות חולקו   חוברת חוגים:

חוגים יש מידע על פעילות יישובית. מי מידע על הדואר וחוץ מ
שלא מעוניין בחוברת מתבקש לשים אותו באחד מהקרטונים 

הדוארית או אפשר להחזיר למזכירות האדומים ששמתי סביב 
 .נא לא לזרוק אותםאו למי שנמצא בדוארית. 

 

. החוג של החוג נפלה טעות לגבי המקום:  חוג קונג פו
תקיים בחדר חוגים של האולם ספורט ולא במועדון י

 נוער.

 מתקיימים רק בשבוע הראשון של החוג: שעורי ניסיון

 
  :יריד חגים וחוגים
, 30.8ח' אלול, ליום רביעי הקרוב, ביריד חוגים שמתוכנן 

דוכני מתנות ויצירות לכבוד חגי תשרי. עוד נשמח לשבץ 
 תושבים או ספקים שמעוניינים למכור מוזמנים לצור אתי קשר

 .עד יום שלישי במשרד
בין המוצרים שיימכרו ביריד: מפות, יודאיקה וגזרות נייר, 

 תכשיטים, מתנות לחג, יינות ועוד...בגדי נשים, מטפחות, 

 

 חוגי נשים:
 

במהלך היריד אנחנו מעוניינים לתת הזדמנות לנסות 
ולקבל הסבר על חלק מחוגי הנשים בחדר חוגים של 

 האולם ספורט.
זהבה גילמור תעביר שעור קצר להדגמת  18:00בשעה 

 יוגה.
 רחל אבינעם תעביר על פילאטיס 18:30בשעה 

 והתעמלות בריאותית.
 

אתן  ושהמדריכות לא תגענה בחינם כדי שזה יתקיים
 מראש דרכי במשרד. להירשםמתבקשות 

 

 חנה שוסטרמרכזת הקליטה והחברה: 

050-4054088  chanaschuster@gmail.com 
 

 ברוכים הבאים:
 

ברוך הבא לויליאם וולף שעלה מפלורידה וגר ביחידת דיור 
.  ויליאם הוא אביה של קרול 17 של משפחת ניאזוב בהיצהר

 בן יצחק, תושבת הישוב.  הפרטים שלו הם:

 050-8137238, נייד 08-6815333ויליאם: בית 
 

ברוכים הבאים לרחלי ועמית וינברג וילדיהם שהגיעו מבסיס 
א.  1חיל האוויר "רמת דוד" שבעמק יזרעאל לבית ברח' הדגן 

לכיתה ט' בישיבת ( עולה 14אור )כמעט  יש להם ששה ילדים.
( עולה לכיתה ז' באולפנת אורות מודיעין,  12נר תמיד, תהל )

( עולה 9( עולה לכיתה ו' בממ"ד, שוהם )כמעט 11גפן )
( עולה לכיתה א' בממ"ד 6לכיתה ג' בממ"ד, דניאל אברהם )

 ולביא בן שנתיים. פרטי הקשר שלהם הם:

 Raheliw80@gmail.com 0529217307רחלי:  
 amitw@eurocom.co.il 0502029007עמית: 

  

Welcome 
Welcome to William Wolf who made Aliyah from 
Florida and lives in the attached apartment of the 
Niazov family at Hayitzhar 17.  William is the father 
of Carol Ben Itzack, resident of the yishuv.  His 
contact info. is: 

 
William: home 08-6815333, mobile 0508137238 

 

Welcome to Raheli and Amit Weinberg and their 
children who have arrived from the Ramat David 
Israeli Air Force Base in Emek Yizrael to Rechov 
Hadagan 1a.  They have 6 children.  Or (almost 14) 
will be starting 9th great at Yeshivat Ner Tamid, 
Tahel (12) will be entering 7th grade in Ulpanat 
Orot Modiin, Gefen (11) will be entering 6th grade 
at the Mamad, Shoham (almost 9) will be entering 
3rd grade at the Mamad, Daniel Avraham will be 
entering 1st grade at the Mamad, and Lavi is 2 
years old.  Their contact information is: 

  
Raheli: 0529217307 Raheliw80@gmail.com 

Amit: 0502029007 amitw@eurocom.co.il 

 שינויים בשרותי משרד הפנים בישוב:
 

עקב המעבר לחוק ביומטרי חובה, והצורך להגיע 
ללשכות המרכזיות של משרד הפנים, יורדים זמני 

קבלת קהל בשלוחת משרד הפנים בחשמונאים 
לאחת לשבועיים. בחודשיים  –ושער בנימין 

הקרובים תהיה קבלת קהל בתאריכים הבאים: 
 . 17.09.17,  03.09.17  -בחשמונאים ימי ראשון 
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 !!וחודש טוב שבת שלום

 
 

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

 

*ליעקב ונעמי טייכר לרגל הולדת הנכדה, בת  לידות:

 לדבורה ודרור אדר

 

*למאיר וסיגל עקנין לרגל נישואי בתם יעל נישואין: 

 לראובן מיימון
*לג'ף ומישל יעקובסון לרגל נישואי בתם אלישבע 

 לנעם צוברי
לרגל נישואי בתם מעיין לרועי  לסטיב ודינה טובר*

 שלום
 
 

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

 

 
 

 שופטיםפרשת    :שיעור נשים
 

השבוע השיעור יתקיים בבית מש' ביטון ברחוב 
 הגפן לעילוי נשמתה של אליס ביטון, ז"ל

 
 איתן הנההרב  :מרצה

 
 קריאת תהילים 14:45בשעה 

 15:00השיעור בשעה 
 
 

 של מטה בנימין בחשמונאים: בוקר יולדות
 

-9:00, בין השעות 5.9ביום שלישי, י"ד אלול, 
 הספרדי. באולם בית הכנסת 12:30

 
 פרסום מפורט מצורף למייל זה.

 
 קישור להרשמה:

 

https://goo.gl/forms/XFp9kCd2GmIf9Nsg2 
 

 

 

 מועדון מפגשים:
 

 אשרי העם שאלה בניו
חברות וחברים יקרים זה עתה החלנו שנה     

 .עשירית של מועדון מפגשים
 פתחנו בערב מהנה שנשאר לנו טעם של עוד.     
וזאת בזכות אנשים נפלאים ומיוחדים בישוב      

 !בהתנדבות -ם בשמחה לכול  עשיה  ישנרתמ
ניק בברכת חברצוני להודות לרב שמעון בו      

 אותנו מתחילת הדרךוה והרב מל  !יישר כוח
וגם בערב זה בא לברך אותנו אף שזמנו        
 .צפוף
 -הרב  סיפר לנו על פרויקט חדש שמקים        

על כך יבורך מפי  .מדרשה לבנות השרות הלאומי
 !עליון
תודה מיוחדת למשפחת ברזאני רפאל ובנו      

 ששון על פיוט ונגינה מהמעלה הראשונה .
 ר מאחורי הקלעיםבראזני אש לטוני     
 !ישלם ה' משכורתכם עשרת מונים     
חדים שמלוים המיו פלדמן לשרה ועמוס     

לשרה רפואה  -כול משאלה  בנגינה ובכול מילאו
 .שלמה

לכול אלה שעוזרים מאחורי הקלעים תודה      
 !בזכותכם אנו נהנים! תודה 

יישר כוח  - אחרונים חביבים המשתתפים      
בזכותכם אנו מקימים  ונפגש רק בשמחות.

 אירועים .
תזכורת : שנת הלימודים תפתח אי"ה ביום      

 4/9/2017שני יא' אלול 
 ניקחהרב בו 9:00      

 הפסקה        
 המורה עודד אשואל  11:10 -10:20        

 לערך יגאל מהטוב 11:15-12:00         
 אי"ה אחרי החגיםחוגים נתחיל             

      

 ציונה

 תנחומים
 

 ללאה מדעי על מות אמה
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