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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

! יום בלוני צורות במשחקיה  :7.4, ז תמוז"כ
 11:15-14:75בין השעות  .1-5לגילאי 

 

 !בשבוע הבא
באולם  על גירוש אנשי גוש קטיף" זוהר הרקיע"הסרט ,  7.4, אב' ב

 .ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"יפה של ביה
  .דיון אחרי הסרט.   51:15בשעה 

 לנוער₪  51/  למבוגר₪  55

 .שרות לחייב לחשבוןאין אפ. תשלום במקום  :שימו לב
 

 :בקרוב

 411/,  א אב"יב  בגן הצוק בכפר אדומים מופע של דני רובס
/ ₪ 51: מחיר כרטיסים בהזמנה מראש דרכי :51:01בשעה 
 ₪ 11:  בקופה

 ₪ 01כרטיסים מוזלים לנחשונית בעלות של :כרטיסים לנחשונית

בין השעות   50.4, 57.4, 01.4, 1.1 בתאריכים  :רחצה נפרדת

שאינם )כרטיסים פתוחים  :רחצה משפחתית. 11:11-14:11

יש ליצור קשר עם נחשונית על מנת לבדוק שהיום ( לתאריך מסויים

  .בו תרצו להגיע אכן פתוח לציבור הרחב

 במשרד הזמנת כרטיסים דרכי/       10-7011777: טלפון נחשונית

 :מהספריה
שעות יתקיימו ' בעזרת ה !קריאה להצלחה בבנימין גם בחופש

 :ליאת כהןעם הספרנית המשלבת  סיפור ויצירה
 (5.4)בתמוז ' כד, ביום שלישי 

 'ב-'למסיימי כיתות א 11:11בשעה 

 (0.4)בתמוז ' כה, ביום רביעי 

 1 - 7לילדי הגנים גילאי  14:11בשעה 
  

 (7171)באב ' י, ביום רביעי

 6 -4לילדי הגנים גילאי  71:11בשעה 

 

 של משפחת רודיך  ם ודואבים על האבידה הגדולהתושבי חשמונאים כואבי
 

 האבא והאח האהוב, הבעל, על פטירתו בדמי ימיו של הבן

 ה"ע, הלל רודיך
 ומאיר פנים, אוהב הבריות, בחור צנוע

 
 המקום ינחמכם ומן השמיים תנוחמו

 

 מזכירות חשמונאים     ועד מקומי חשמונאים

  :משלחן המזכירות

  

 נוער ת/רכז ה/דרוש חשמונאים מקומי לוועד 
על המעוניינים להגיש קורות חיים בכתב למזכירות הישוב 

-באמצעות פקס  10:11שעה  14.4.10עד לתאריך 
 vaad_motty@012.net.il או במייל 117411111

 פרטים במזכירות הישוב ובלוחות המודעות

 
הזמנה להגשת מועמדות לועדת ביקורת בועד *

 17.4ניתן להגיש מועמדות עד  :מקומי בחשמונאים
: ל ניתן לשלוח בקשות מועמדות

naymany@binyamin.org.il 7744510-15: או לפקס 
כולל . ז.לבקשה למועמדות יצורף דף קורות חיים וצילום ת

 .פרטים בלוחות ובאתר של הישוב.  ת/ספח של המועמד
 

 :שירותי בנק דואר לתושבי הישוב
 

ת סניף דואר אור זכה במכרז להפעל-מר אשר בר
תשלומים , בברכפלד ומציע את שירותי בנק הדואר

כולל איסוף התשלומים מהישוב , לתושבי הישוב' וכו
אור -אפשר להיות בקשר עם אשר בר. והחזרתם

 :בטלפון

 155-4100000 

 :ממועדון גיל הזהב

 'ם בשבוע בימי גבחודש יולי ניפגש פע*
 !תודה לכל מי שארגן לנו את מסיבת הסיום**

רבה לדני ניסים ונכדו שהופיעו ביחד  תודה
 !שימחתם אותנו מאוד! לפני חברי המועדון

 
לאסתר בן חמו ולרחל , לגננת לאה תודה

 !על המופע של הילדים אשוול ולילדי גן הרימון

http://www.rammod.net/
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 !שבת שלום

 !בימי שני! חדש במשחקיה
 , 11.11-11.11בימי שני בין השעות 

 57/11-15/11-תאריכים בין ה

 : ותי במשחקיהשעת משחק התפתח

-ימית עדיקא , מרפאה בעיסוק-עדינה אליפנט

קלינאית תקשורת מגיעות  -אסתי טי ו, פיזיותרפיסטית

תינתן הדרכה מקצועית בשעת משחק  !הקיץ למשחקיה 

 ,אתם ההורים, דרך ההתנסות .ילד -משותף של הורה

תרכשו כלים ומיומנויות לעידוד ופיתוח ילדיכם בחיי היום 

  מרפאה בעיסוק –עדינה אליפנט  :1.4השבוע  . יום

: עדינהניתן לשלוח שאלות לפני המפגש ל. 

adina.elefant@gmail.com 

 הורה חינם/ לילד ₪  11:  מחיר כניסה

חולק בגנים ונמצא גם באתר  ,ז"כולל לו פרסום הפרטים

  www.rammod.net :הישוב 

 :ד"תשע ספר טלפון יישובי                   
  

לפרסם במדריך הטלפון של היישוב  יניםמעוניאתם אם 
  שלך תופיעשהפרסומת  ניםומעוניי

יש לך עד סוף , בעמודים הראשונים של מדריך הטלפון 
על ידי )במדריך הטלפון  מקום להזמין הזה השבוע

זמין ניתן להתשלום י "ערק (. העברת התשלום אלי
אפשרות באחרי סוף השבוע אפתח   .המיקוםאת ר ושמלו

 יש חודש להעביר את. )סביבהמה לפרסם למפרסמים
הפרסומת נכנסת לעמודי המדריך (. הפרסומת עצמה

 . התשלום תאריך לפי(בדרךכלל)
 כבעבר ונשארים השתנו לא המחירים

 
 ח"ש 111 -עמוד שלם 

 ח"ש 751 -עמוד  חצי
 ח"ש 551 -רבע עמוד 

 
 את  לרשום בבקשה. ק או במזומן בלבד'התשלום בצ

  "ועד מקומי חשמונאים"פקודת ק ל'צה
 .ולהעביר אלי

 דב גילאור ,תודה על שיתוף הפעולה

   

 

 חנה שוסטר: מרכזת הקליטה
  151-7157111:  נייד
 chanaschuster@gmail.com:  מייל

 

ניתן להיות איתי בקשר .  ל"במשך רוב הקיץ אני אהיה בחו
ראש , ניתן גם להיות בקשר עם משה פולד.  51.4במייל עד 

 :ועדת קליטה במייל
.Moshefuld@gmail.com 

 .  כמו כן ניתן להיות בקשר עם בריינה במזכירות
For most of the summer I will be away.  I will be 
available by e-mail until July 20

th
.  Otherwise please 

be in touch with Moshe Fuld, Rosh Va’adat Klita at 
or with Bryna at the  moshefuld@gmail.com

Mazkirut. 

 יםהבא  כיםברו
ברוכים הבאים לעידית ובני ספיר שטיין שהגיעו ממודיעין לבית 

.  חודשים 11יש להם תינוקת בת .  ליד גן ריקי 11התמר ' ברח
 :אפשר להיות איתם בקשר

   eiditov@gmail.com   1510114557 
4954574-054  benny.sapirshtein@il.pwc.com 

 
ילדיהם שהגיעו לבית  7ברוכים הבאים לחנה ודוד וואלס ו

ב "ועולה לכיתה י 14אריאל בן . ממודיעין' ב 10בהארבל  
.  עןלה לכיתה ט בישיבה 17הבן , ויונה, בישיבת נר תמיד

עולה לגן  5-בת ה, ועתידה' עולה לכיתה ד  7בן ה, נתנאל
 :אפשר ליצור איתם קשר.  חובה בישוב

 david@eddiestravel.com     1571401175 –דוד 
  chana@eddiestravel.com   1571401175 –חנה

Welcome 

Welcome to Eidit and Benny Sapirshtein who moved 
here from Modiin to Rechov Hatamar 11, next to Gan 
Riki.  They have a daughter who is ten months old.  They 

can be reached at: eiditov@gmail.com   1510114557 
4954574-054  benny.sapirshtein@il.pwc.com 

 
Welcome to Chana and David Walles and their 4 children 
who arrived to a house at Ha’arbel 13B from Modiin.  

grade at  
th

s 17 years old and is going into 12Ariel i
Yeshivat Ner Tamid, and Yona, 14 years old is going into 

grade at the Yeshiva.  Netanel, 9 years old is going  
th

9
into 4th grade and Atida, 5, will be entering gan chova on 
the yishuv.  They can be reached at: 

 –David 1571401175David@eddiestravel.com  
Chana- 1571401175  Chana@eddiestravel.com 

 

 

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

 

בת , לשרה ויצחק מושכל לרגל הולדת הנכדה*: לידות

 !!בן ליפעת ומשה עוזיאל, לשמעי ושלי  ולהולדת הנכד
 
בת לחנן  ,הולדת הנכדהרגל לשמוליק ויעל קופרמן ל*

 ורינת קופרמן
 

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

 

 (:מן'לבית תורג)ה "ע, אזכרה לאודליה פינקלר
 

 ערב לימוד ועיון לזכרה, ה"אי, נקיים
 " קהילת השמשוני"כ "בביה 

 מודיעיןב 51דוד אלעזר ' ברח
 51:01בשעה ( 5.4)ד תמוז "כ, ביום שלישי

 פרטים בלוחות המודעות

 
מן מזמינה את הצבור 'משפחת תורג בשבת הקרובה

 ,ה"ע ,לזכרה של אודליה, עור מפי מר קובי פינקלרישל
 11:01כ הספרדי  בשעה "בביה

 
 

 :שיעור נשים בשבת
 פנחס:  פרשת השבוע 

 הרב איתן הנה :מרצה
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה   15:01:  בשעה

 
 15:15לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

mailto:Moshefuld@gmail.com
mailto:moshefuld@gmail.com
mailto:benny.sapirshtein@il.pwc.com
mailto:benny.sapirshtein@il.pwc.com
mailto:David@eddiestravel.com
mailto:vaad_bryna@012.net.il

