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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

בשבוע הבא : תזכורת להורים :חוג התעמלות קרקע

יתקיים שעור פתוח ביום שלישי במתחם הבריכה העירונית 
לא יתקיימו . 03:61-00:11בשכונת קייזר בין השעות 
 .הזמנות חולקו לבנות. שעורים בישוב באותו יום

  
יתקיים ביום  השיעור האחרון של התעמלות קרקע, כמו כן
 .בגלל הצום, 3..6, ז תמוז"ולא בי 00.3, תמוז' י, שלישי

 
 !תרשמו ביומן

 
 :ההצגה של תיאטרון אורנה פורת, 06.3, תמוז' ד
 .03:61במועדון נוער בשעה  "הנעליים של הדוד סימון"

 . 4-0מיועד לגילאי 
 

ערב סיום שנה לותיקים בקהילה של , 66.3, ו תמוז"ט
ארוחה קלה .  כ הרימון"הישוב באולם ישראל של ביה

פרטים .  והרצאה של גיל כהן מגן על חצר החסידים
 .בהמשך

 : ס יסודי"הרצאה להורי ביה:  63.3, ח תמוז"י
 .חוקר פשעי אינטרנט, עם גלעד האן"  סכנות האינטרנט"

 !!חובה לשמוע לפני תחילת החופש הגדול
 

על גירוש אנשי גוש " זוהר הרקיע"הסרט ,  7.9, אב' ב
 קטיף

 
 

 :משלחן המזכירות
  :קייטנה יישובית

 . טחויליאן מנריה ירכז הקייטנה הוא יש
 ishainoa@gmail.com  : ניתן לתקשר אתו במייל

 1.9-9366306  :וטלפון

 

כל מי שהגיש מועמדות להיות מדריך בקייטנה 
רשימה . מתבקש לבדוק מתי נקבע לו ראיון

 .תהיה תלויה מחוץ למזכירות הישוב בקרוב
 

 :רישום לקייטנה
מידע על רישום לקייטנה ומחירים חולק בתיבות 

: ופיע גם באתר של הישובמהדואר ו
www.rammod.net  

 
שעות  64להזכירכם מוקד בנימין פועל   :מוקד בנימין

ניתן להעביר הודעות על תקלות בנושאי . ביממה
 :מספר הטלפון של המוקד. 'תברואה וכו, ביוב

16-7799013 

 

 :מתקצירית המועצה
 

תחרות צילומי פינת החמד היפה של  :יש לי פינה יפה בלב
אתר האינטרנט של בנימין מזמין אתכם לצלם את  - בנימין

. ולזכות בפרסים שווים –פינת החמד היפה בעיניכם 
להשתתפות בתחרות שילחו לאתר האינטרנט של בנימין 

 hevra.org.il-atar@binyamin נה של הפינה הכי תמו
עד )וספרו לנו ( במטה בנימין בלבד)יפה ביישוב או בסביבתו 

כל . למה הפינה הזו הכי מקסימה בעיניכם( מילים 91
. התמונות של הפינות המדהימות יפורסמו באתר בנימין

הזוכים . ההשתתפות בתחרות מותנית בהרשמה לאתר
שער ציוד מחנאות ב -" ארץ"יקבלו שוברים לקנייה בחנות 

שובר  –פרס שני . ₪ 311שובר בסך  –פרס ראשון : בנימין
 .₪ 6.1שובר בסך  –פרס שלישי . ₪ 411בסך 

 
 

 

 :לילדים בעלי צרכים מיוחדיםלהורים 
 

, מחלקת הרווחה של המועצה מזמינה אתכם
להרצאה , ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים

. מנהלת מכון רם, שתעביר רונית ארגמן -נוספת 
בתמוז ‘ ג, ההרצאה תתקיים ביום שלישי

מרכז גוונים ב 61:61בשעה , 00.3.06, ג"התשע
 שקלים 01 -מלית עלות ס. בשער בנימין

 .נשמח לראותכם. למשתתף
 
 

http://www.rammod.net/
http://www.rammod.net/
mailto:atar@binyamin-hevra.org.il


 

 

 

 !שבת שלום
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פינת הברכות
 מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב

 
למנוח ושרון גרוסקין לרגל נישואי *: נישואין

 עקיבא לשרון וקסלרבנם 
לאבי ורובין שרייבר לרגל נישואי בנם אבי *

 למירי פרידמן
 

למשה וציונה שרוני לרגל הולדת *: לידות

 ב"בארה, בת לשילה וורד, הנכדה
 לשמואל ושלומית פורמנסקי לרגל הולדת הבן*
בת  ,הולדת הנכדהרגל לאיתמר ומרים היימן ל*

 ליעקב וחני פרובר
בן , למיכאל ודבורה ריין לרגל הולדת הנכד*

 לחנן ואהובה
 

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

  
 
 

 קורס כיבוי לקהילות 
 מתיתיהו -חשמונאים

 
שרותי הכיבוי  , מת לישראליהקרן הקי

מזמינים את , וועדי הישובים, וההצלה
למאמץ האזורי ולהגן   התושבים להצטרף 

 .אש על הישובים מפני
 

 -אנו מקיימים במהלך חודשים ספטמבר
קורס מתנדבים ייחודי ,6106 נובמבר 

 .בתחנת כיבוי מודיעין עילית
 

-07הקורס יתקיים בימי שלישי בין השעות 
 .מפגשים 01למשך  66

 
במהלך הקורס יוכשרו המתנדבים לתת 

מענה לשרפות בשטחי יער ובשטחים 
 .מבונים

 
, 00להם שמלאו ( נשים וגברים) תושבים 

הרואים עצמם  , פ ובמצב רפואי טוב"ללא ר
מוזמנים ,מתאימים להשתתף ביחידה זו

ולשלוח קורות   טלי/ לפנות במייל לבריינה
 .חיים

 
vaad_bryna@012.net.il 

 חשמונאים -בריינה
 

 !!יישר כח בנות :ועדון גיל הזהבממ
 
מזל , מזל קורח: תודה לכל המתנדבות הנפלאות שלנו *

יש לנו הרבה מזל )מזל כהן מנעלה , !(ים'שנתנו מסאג), אהרוני
ואהובה הקוסמטיקאית ( שספרה את הנשים)מרים סבג , !!(ה"ב

שהתקיים בשבוע " יום פינוק"מקרית ספר  שתרמו את זמנם ב
 .שעבר במועדון

 

תודה ליונה צדוק ויהודית חדד שהכינו כריכים וכיבוד באהבה **
תודה לכל . רבה לנשים שיצאו לסיור בגן החיות השבוע

  .  המתנדבות שליוו את חברי המועדון
 

השאירה אותנו תודה רבה לאורית גיהסי על הסדנא ש***
 עם הרבה מוטיבציה

רחל  'ם האומנות וביו תעביר שיעור רויטל ',ביום ג :בשבוע הבא
 .סידור פרחיםתעביר לנו אשואל 

                                                                            לאה מדעי   !!כולם מוזמנים

 
 

 :שיעור נשים בשבת
 שלח:  פרשת השבוע 

 רב איתן הנה : מרצה
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה   61:.0:  בשעה

 
 .0:.0לפני השיעור בשעה ת תהילים קריא:  שימו לב
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