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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

 !תרשמו ביומן
 

  לותיקים בקהילהמיוחד ערב , 6.32, ו תמוז"ט

 3  כ הרימון"של הישוב באולם ישראל של ביה
בשעה ו, הפסקה לערבית ,ארוחה קלה 54:91בשעה 
 3 הרצאה של גיל כהן מגן על חצר החסידים 62:91

כדי להיערך בהתאם אתם מתבקשים להירשם מראש 
  לזוג₪  1./  לבודד₪  62:  מחיר              3 דרכי

 
 : ס יסודי"הרצאה להורי ביה:  6232, ח תמוז"י
 3חוקר פשעי אינטרנט, עם גלעד האן"  סכנות האינטרנט"

מקום יפורסם  !!חובה לשמוע לפני תחילת החופש הגדול
 3בשבוע הבא

 
על גירוש אנשי גוש " זוהר הרקיע"הסרט ,  439, אב' ב

 3ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"באולם יפה של ביה קטיף
  3דיון אחרי הסרט3   62:51בשעה 

 לנוער₪  62/  למבוגר₪  61
 

 

 :משלחן המזכירות
 

 :ת הישוב ופעילויות קיץ לנוערקייטנ למידע ע
  www.rammod.net: באתר של הישוב

 

בשעה טובה ביוב חשמונאים   :ביוב חשמונאים
3 ש איילון"חובר למאסף מודיעין עלית המוזרם למט

דבר , מים מטוהרים בואדישאין זרימת ביוב או , כך
ונפסיק לסבול מיתושים , שיתרום לאיכות החיים

 3וריחות רעות
 

נמשכת ההרשמה לקייטנת   :הרשמה לקייטנה
ניתן להירשם במזכירות 3 'ו-'חשמונאים לכיתות א
 52:22-59:223בכל יום בין השעות  

   
 

 חנה שוסטר: מרכזת הקליטה
  212-9219244:  נייד
 chanaschuster@gmail.com:  מייל

 

 תוכנית בשבת-ברי אנגליתנוער דו
 

 3צ אצל משפחת לויד"תתקיים שיחה מרתקת אחה

Program this -English Speaking Teens
 Shabbat 

 
Special Program this Shabbat, Parshat Chukat, 
June 15 at 5 PM at the home of Shira Lloyd, 
Hachermon St. 23. 
A special one-of-a-kind program for English 
Speaking Teens of Chashmonaim.  Come get 
together with other English speaking teens and 
hear the incredible story of Penina Taylor, a 
Jewish girl raised in a secular home who 
discovers Christianity on her search for 
spirituality and then after 17 years in Christian 
leadership realizes that most of what she 
believed was a lie. 
After the presentation we will want to get 
feedback from teens as to what kind of 
programs they would like us to prepare for 
them during the coming year. 

 ברוכים הבאים
ברוכים הבאים לרחלי ויובל לב שהגיעו אלינו ממודיעין 

יש להם בת שהיא בת  3 59השבוע וגרים ברחוב הכרמל 
 :אפשר להיות איתם בקשר 3 חודשים 9שנה ו

 yuvalev80@gmail.com 2162.42226 יובל

  

 rachelev84@gmail.com 2192996569 רחלי

 

to Racheli and Yuval Lev who have  Welcome
moved to Chashmonaim this week from Modiin. 
 They live on Rechov Hacarmel 14.  They have a 
daughter, Vered, who is one year and 7months 
old.  They can be reached at: 

 
yuvalev80@gmail.com 0526380002 Yuval 

rachelev84@gmail.com 0546742124 Racheli 
 

 תודה לפיצה מיה
 

הרבה תודות ויישר כח לפיצה מיה שתורמת ארוחת 
  3ערב ראשונה למשפחות החדשות שמגיעות לישוב

 !תזכו למצוות

Thank You to Pizza Mia 

 
Many thanks and yasher koach to Pizza Mia 

that contributes dinner to new families on the 

first evening they arrive.  Tizku L’Mitzvot! 

 

http://www.rammod.net/
http://www.rammod.net/
mailto:yuvalev80@gmail.com
mailto:rachelev84@gmail.com
mailto:yuvalev80@gmail.com
mailto:rachelev84@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 !ת שלוםשב

 קורס כיבוי לקהילות 
 מתיתיהו -חשמונאים

 
שרותי הכיבוי   ,מת לישראליהקרן הקי

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

 3על הישובים מפני אש
 

 -אנו מקיימים במהלך חודשים ספטמבר
קורס מתנדבים ייחודי  ,.625 נובמבר 

 .בתחנת כיבוי מודיעין עילית
 

-54הקורס יתקיים בימי שלישי בין השעות 
 3מפגשים 52למשך  66

 
במהלך הקורס יוכשרו המתנדבים לתת 

מענה לשרפות בשטחי יער ובשטחים 
 3מבונים

 
, 54שמלאו להם ( נשים וגברים) תושבים 

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

ולשלוח קורות   טלי/ לפנות במייל לבריינה
 3חיים

 
vaad_bryna@012.net.il 

 חשמונאים -בריינה
 

  :ממועדון גיל הזהב
 

תודה רבה לחביבה חתוכה על ההרצאה והפעילות המרתקת 
 !תודה גם ליהודית חדד שעוזרת בהכל3 על תזונה נכונה

 
רצים מעניינים תודה לאורית שרוני שתמיד מביאה לנו מ

, תרפיסטיתוהשבוע נהנינו מהרצאתה של הפיזי3 ח מכבי"מקופ
 3על איך למנוע נפילות, בין היתר, שדברה, יעל

 
                                                                            לאה מדעי

 
 

 :שיעור נשים בשבת
 חקת:  פרשת השבוע 

 הרב שמעון בוחניק :מרצה
 לנוודש ג"כ רמת מודיעים ע"בביה   2.:51:  בשעה

 
 51:51לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

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

 
ו ואביבה אופנבכר לרגל אירוסי בנם אריה 'לג*:  אירוסין

 לקימברלי וענונו
 

איתמר  לחיה וחיים מרילוס לרגל נישואי בנם*: נישואין

 להילית
 

לראובן ודינה קאשי לרגל בת המצווה של *  :הומצו תב

 בתם עדי
  

בת לרועי , לברכה וניל רוטנר לרגל הולדת הנכדה* : לידות

 וחיה תמיר
 
 

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

 
 חיסוני כלבת יבוצעו בחשמונאים

 ר אפרים קרן"ד, י וטרינר המועצה"ע
 (.625יוני  69)טז תמוז , 'ביום ב    

 2.:52בשעה , במזכירות הישוב       

  פרטים במזכירות
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