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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

 :השבוע
 בספריית הישוב .0:.0בשעה  6.01, תמוז' ב, ביום שני

 " ' הכנה לכיתה א" :הרצאה שנייה של חני שטיין
0 על המעבר המיוחד משלב גן לשלב בית הספר

ומה  ביתהריגשית והקוגנטיהבשלות הרצאה על 
 0החלק של ההורים בהכנה הזו

 
 !תרשמו ביומן

 
 :ההצגה של תיאטרון אורנה פורת, 6001, תמוז' ד
 61:0.0במועדון נוער בשעה  "הנעליים של הדוד סימון"

ולאור נסיבות לא צפויות גם , לצערנו)0 4-8מיועד לגילאי 
הזמרייה באותו ערב אז תגיעו בזמן כדי שנוכל להתחיל 

 !(בזמן
 

ערב סיום שנה לותיקים בקהילה של , 0001, תמוזו "ט
ארוחה קלה 0  כ הרימון"הישוב באולם ישראל של ביה

פרטים 0  והרצאה של גיל כהן מגן על חצר החסידים
 0בהמשך

 : ס יסודי"הרצאה להורי ביה:  0101, ח תמוז"י
 0חוקר פשעי אינטרנט, עם גלעד האן"  סכנות האינטרנט"

 !!החופש הגדולחובה לשמוע לפני תחילת 
 

על גירוש אנשי גוש " זוהר הרקיע"הסרט ,  709, אב' ב
 0ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"באולם יפה של ביה קטיף

 0דיון אחרי הסרט0   62:.0בשעה 
 
 

 :משלחן המזכירות
 

  :מתקצירית המועצה
 

ט איכות הסביבה מזמין את "משרד קמ  :נאמני ניקיון

המיועד לתושבים  ,תושבי בנימין לקורס נאמני ניקיון
0 המעוניינים לפעול למען הגנה על הסביבה ומשאבי הטבע

-..:62בין השעות  0101060הקורס יתקיים בתאריך 
מסיימי (0 ע"חדר מת)במינהל האזרחי בבית אל  ..:68

ת ניקיון מטעם השר להגנת /הקורס יקבלו תעודת נאמנ
ל "המעוניינים יירשמו במייל בלשכת מנכ0 הסביבה
יש ) lishka2@binyamin.org.il ( שושי צוברי)המועצה 

, כתובת ומייל, תאריך לידה, ז"מספר ת, לציין שם מלא
  (0ומספרי טלפון

 
 :ת הישוב ופעילויות קיץ לנוערקייטנ למידע ע

  www.rammod.net: באתר של הישוב
 

 ל הישובבאתר ש,  ה"בע, תכנית הקייטנה תופיע**

 

 
 ופינקלר מן'ת תורגותושבי חשמונאים כואבים ודואבים על האבידה הגדולה למשפח

 
 האחות והרעיה, הבתת של בהסתלקותה בטרם ע

 

 ה"ע ,אודליה פינקלר 

 
 המקום ינחמכם ומן השמיים תנוחמו

 

 מזכירות חשמונאים     ועד מקומי חשמונאים

 :ס בנימין"ממחלקת הספורט של מתנ
תושבים אנחנו פותחים הלאור בקשות רבות מצד 

כרטיסים לגמר אליפות  .68הקצאה נוספת של 
' דיון טדי בתאריך ישיתקיים באצט אירופה בכדורגל

ראו )ייל במ( בריינה)ניתן להזמין דרכי  68/10, תמוז
 0  עד גמר המלאיאו  'עד יום א (למעלהכתובת 
 !זוכה כל הקודם0 לכרטיס₪  .0 

 

http://www.rammod.net/
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 שבת שלום וחודש טוב

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

 
נישואי  ללהרבי ואסתר גאמס לרג* :נישואין

 בנם אילן לאלה חרפק
לאיל ונחמה ברייטברט לרגל נישואי בנם דביר *

  לרעות הר אבן
 

לאלון וחיה בן דוד לרגל אירוסי *:  אירוסין

הבת שרות שלנו )הב בנם עמיחי לחנה אבן ז
 !(בגן מירב

למישל ודוד קפלנסקי לרגל אירוסי בנם איתן *
 לפנינה לם

 
 

לאדם ופנינה נוסטטר לרגל בר *: בר מצוה

 המצוה של בנם נח
 

ודי מורדוקוביץ לרגל 'לבנימין וג*: לידות

 ל וליטל יעיש-בן לנתנא, הולדת הנכד
 

 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 

 0על הישובים מפני אש
 

 -ם במהלך חודשים ספטמבראנו מקיימי
קורס מתנדבים ייחודי ,0.60 נובמבר 

 .בתחנת כיבוי מודיעין עילית
 

-67הקורס יתקיים בימי שלישי בין השעות 
 0מפגשים .6למשך  00

 
במהלך הקורס יוכשרו המתנדבים לתת 

מענה לשרפות בשטחי יער ובשטחים 
 0מבונים

 
, 68שמלאו להם ( נשים וגברים) תושבים 

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

ולשלוח קורות   טלי/ לפנות במייל לבריינה
 0חיים

 
vaad_bryna@012.net.il 

 חשמונאים -בריינה
 

 !!יישר כח בנות :ממועדון גיל הזהב
 0סידור פרחיםב סדנא לנו העבירשהרחל אשואל תודה ל*
 

תגיע פזיתרפיסטית , 6601, תמוז' ג, ביום שלישי הבא
 0..:7שתעביר לנו שיעור בשעה , ח מכבי"מקופ

 0חביבה חתוכה תעביר לנו שיחה על תזונה נכונה, בהמשך
 

    !!כולם מוזמנים
                                                                            דעילאה מ

 
 

 :שיעור נשים בשבת
 קרח:  פרשת השבוע 

   דב גרין :מרצה
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה   62:42:  בשעה

 
 .62:0לפני השיעור בשעה ת תהילים קריא:  שימו לב

 

 :ים מיוחדיםלהורים לילדים בעלי צרכ
 

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

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

מרכז גוונים ב .0:.0בשעה , 6601060, ג"התשע
שקלים  .6 -מלית עלות ס0 בשער בנימין

 0ראותכםנשמח ל0 למשתתף
 
 

המדור לעבודה  (:משפחה)כאן בונים באושר 
קהילתית ומרכז גוונים מזמינים אתכם סדנא ייחודית 

להעצמה וחיזוק הזוגיות בשנות הנישואים 
הסדנא תעסוק בתכנים הקשורים 0 הראשונות
התנהלות כלכלית נכונה , חיי הנישואין למשמעות

מעבר לתיאוריה , בדגש מעשי, ונושאי אישות וטהרה
הסדנא הינה שיתוף 0 שנלמדה בתקופת האירוסין

פעולה של הגורמים השונים העוסקים בתחום 
הצרכים בשנים  ונבנתה בראייה הוליסטית של 

מפגשים  4הסדנא כוללת 0 הראשונות לנישואים
0 שער בנימין, רביעי במרכז גוונים שיתקיימו מדי יום

עלות לזוג לכל 0 0101060, ח תמוז"י: מפגש ראשון

  -לפרטים והרשמה ₪0 .62: הסדנא

ס "ובמדור קהילה במתנ 20-0868422מרכז גוונים 

kehila1@m.binyamin.com 0444688-200 

 

עקב האבל  –דיע ס רמת מודיעין מו"ב
מן הזימריה נדחית ליום 'תורג' של מש

 60010,תמוז' ד, רביעי

 שנשמע בשורות טובות
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