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 ג"תשעמנחם אב ב "י, ואתחנן שבת פרשת ערב
 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

 "לקטנים עפיפוניאדה"   !השבוע
 00:11בשעה  7/52, ח אב"בי ,ע אחרישבו, ה"בע, תתקיים 

 21הוזמנו כ . בדשא הגדול ומיועד למשפחות הצעירות
מראש כדי  אצלי כדאי להירשםו  אחת למשפחה/ ערכות

  .למשפחה₪  01:  עלות הפעילות. שנוכל להיערך בהתאם
 על הדשא" פיקניק"אחרי הפעילות אתם מוזמנים לערוך 

 ...הגדול
 

 ₪ 80ם מוזלים לנחשונית בעלות של כרטיסי:כרטיסים לנחשונית

 !ס בנימין"בחסות מתנ

בין השעות   58.7, 7..5, 80.7, 8.0 בתאריכים  :רחצה נפרדת

שאינם )רטיסים פתוחים כ :רחצה משפחתית. 01:11-07:11

יש ליצור קשר עם נחשונית על מנת לבדוק שהיום ( יםלתאריך מסו

-18: חשוניתטלפון נ .בו תרצו להגיע אכן פתוח לציבור הרחב

 במשרד הזמנת כרטיסים דרכי/       808999.

 :מספריית הישוב

הספרייה תחזור לפעול בשעות הפתיחה הרגילות מיום 
 .50.7, ד אב"י, ראשון

 782152.: הקשיבו להודעות במענה הקולי

אלול ' המופע יתקיים ביום חמישי ב   !בשילה בנאי אביתר
כדאי להצטייד  .בפארק המרכזי בשילה 51:81ב( 0.0.08)

 .בבגדים חמים

 82/ ח בהרשמה מוקדמת אצל רכזות הקהילה"ש 22עלות 
 -לפרטים מנחם . מספר המקומות מוגבל. ח בערב המופע"ש

1298.01090 

 : שעת משחק התפתחותי במשחקיה

הוחלט לדחות את הפעמים הבאות לאחרי החגים בגלל שהרבה 

על המשך  נוציא הודעה. אנשים יוצאים לחופשה בתקופה זו

 .בתחילת השנההתכנית 

ז "י', ערב הוקרה למתנדבי ותיקים בקהילה ביום ד
 .50.7, ההרשמה נסגרת ביום ראשון בבוקר  :59.7, מנחם

 .נא לעמוד אתי בקשר לגבי ההסעה

 
, נחזור לפעילות ביום שלישי הקרוב  :מועדון גיל הזהב

 .58.7, ז מנחם אב"ט

 0שלוחה  7809.8.  :משלחן המזכירות
Vaad_nava@012.net.il 

 
   :פינוי אשפה 

ליטר החדשים שיחליפו את  881מידות פחי אשפה 
 :הפחים הקיימים

 מ"ס 00: אורך
 מ"ס 89:  רוחב
 מ"ס 001:  גובה

תושבים שאינם מעוניינים לקבל את הפח החדש ורוצים להישאר 
 ליטר מתבקשים להודיע בדחיפות למזכירות 591עם פח 

 :הודעה מראש המועצה
 ,תושבי בנימין שלום

ובהם , בעקבות שני אסונות שאירעו השבוע ביישובי בנימין
אני פונה אליכם , נשכחו תינוקות ברכבים למשך שעות
, ימי חופש גדול אלה. בבקשה למשנה זהירות ותשומת לב

שבהם מופרת השגרה וסדר היום שונה ולעיתים מאוד 
ם דורשים מאתנו ההורי, יחד עם החום הכבד, עמוס

להכפיל ולשלש מחשבה וזהירות בכל הנוגע לבטיחות 
הסייעות , אני פונה גם אל מדריכי הקייטנות. ילדינו

לשים לב מי מהילדים לא , להגדיל ראש –והמטפלות 
מתבקשים לעדכן , בהתאם, ההורים. ולברר בשל מה, הגיע

 .על היעדרות
שני אירועים סמוכים אלה במקומותינו ערב תשעה באב 

תנו ולשאול עצמנו אותנו לבחון את דרכי התנהלוייבים מח
 .לתקן ולייעל, הכן ניתן לשפר

 .בציפייה לגאולה שלמה ובשורות טובות
  ,בברכה

 ראש המועצה, ואהראבי 
ר הועד מצטרף לקריאה ומבקש להדגיש שיש לגלות עירנות "יו

הסיירים הונחו , כמובן. מרבית כולל במכוניות חונות של שכנים
מיוחדת ובדיקת מכוניות בתקווה שלא יהיו מקרים  לגלות ערנות

 .נוספים

כיכר הכניסה לישוב: לאור ההתכתבות במייל היישובי 
בנושא הכיכר בכניסה לישוב נפגשתי היום עם מנהל 

הפרויקט של הכיכר והרחבת הכביש עד לקרית ספר ולהלן 
.ז עד גמר העבודות"מספר הנחיות ולו  

שות בזהירות מכיוון צריכה להיע 998חציית כביש . 0
י השילוט "נתיב היציאה ומשם במעבר להולכי רגל עפ

.לתחנה וממנה חזרה  
5. להדגיש שבכל מקרה לא יהיה מעבר חצייה בכביש 

גם אחרי שתיבנה הכיכר משום שבכבישים בין  998
עירוניים אין מעברי חצייה ללא רמזור ולכן תמיד 

לך החצייה צריכה להיעשות בזהירות ובאחריות הו
.הרגל  

בניית הכיכר בכניסה לישוב תחל בעוד כחודשיים . 8
כאשר המעגל יבנה בלילה אחד ומאז התנועה תהיה 
דרכו במקביל להמשך עבודות פיתוח הכיכר וסלילת 

.הכביש שימשכו עוד כחודש  
חודשים יהיה לבלי הכר  8-בעוד כ ,לסיכום המצב. 9

לטובה מהמצב הקיים כיום הן מבחינת התנועה והן 
.צריך להתאזר בעוד סבלנות. מבחינה בטיחותית  

מזכיר הישוב, מוטי רוזיליו  

http://www.rammod.net/


 

 

 !שבת שלום

 :תנחומים

 ולהלל שוסטר על מות אבי

חוזר יושב שבעה בביתו בישוב בימי חמישי ושישי והלל 

 .את השבעה סיים שםש כדי ל"במוצב "לארה

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

 

בת , לשלמה וחנה אברהם לרגל הולדת הנכדה*: לידות

 רינת בכר, לספרנית שלנו
 בן ליוני וצביה, למיכאל ודבורה ריין לרגל הולדת הנכד*

 :דרך צלחה ל: מתגייסים

 יקיר קפלן*
 דניאלה הרטמן*

, ליעקב ועדינה אלפנט לרגל אירוסי בתם*: אירוסין

 נעמה לשי ברנשטיין מירושלים
 

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

 

  :שיעור נשים בשבת
 ואתחנן  :פרשת השבוע 

 הרב איתן הנה :מרצה
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה   02:81:  בשעה

 
 02:02לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

 אולם יפה מופע נוסטלגיה ב
 :ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"של ביה

 
זמר לארי פוגל יופיע עם שירי , 58.7, ז אב"ט', ביום ג

 .ההכנסות יוקדשו לצדקה. יימס טיילור ודון מקלין'ג
 אופנבכרו 'או גלפרטים ורכישת כרטיסים נא לפנות לאביבה 

054-8181462 

 חנה שוסטר: מרכזת הקליטה
  121-9129100:  נייד
 chanaschuster@gmail.com:  למיי

 ברוכים הבאים
ל ויואל ניומן שהגיעו מבית שמש לבית 'ברוכים הבאים לרייצ

, טוביה נשוי לשרית :ילדים 9יש להם .  'ב7הארבל ' ברח
 .0בת , תהילה.  והם גרים ביחידת דיור של משפחת גלבנד

, א  ובועז"עולה לכיתה י 08בת , עליתה, סיימה שרות לאומי
אפשר להיות .  בישיבת תמר בגולן' עולה לכיתה ט ,09בן 

 :איתם בקשר
yoeln@yahoo.com 1138 -569-054 יואל 

 123@gmail.comrjn 4730-229-054 ל'רייצ    
 

ברוכים הבאים לחנה וחנן שפיצר שעברו ממודיעין לגור 
ברחוב  רינה ויוסף ברנשטיין, חתנםביחידת דיור של בתם ו

 :איתם בקשר אפשר להיות. ערבי הנחל
  274-558-0528 או 970 1815-08  

Hspitzer@netvision.net.il 

 

Welcome 

who  Rachael and Yoel NewmanWelcome to 

and are residing e arrived from Beit Shemesh hav
Tuvia is   :Ha’arbel 7B.  They have 4 children at

ment at married to Sarit and they live in an apart
the Gelband family.  Tehila, 19 has completed her 

grade at  
th

Sherut Leumi, Alita, 16 is entering 11
grade at  

th
YTA and Boaz, 14 will be entering 9
Yeshivat Tamar in the Golan.  They can be 
reached at: 

1138  yoeln@yahoo.com-569-Yoel 054 
4730  rjn123@gmail.com-229-Rachael 054   

 

who  Harriet and Harvey SpitzerWelcome to 

have moved from Modiin to live in the apartment  
law, Rina -in-attached to their daughter and son

and Yosef Bernstein.  They can be reached at: 

 274-558-1815   or  0528-08 970  

@netvision.net.ilHspitzer 

 

  :מועדת חסד

שמחה להודיע ( רמת מודיעים)ועדת החסד של חשמונאים 
תושבים . ד"על הפרויקט הראשון שלנו לשנת תשע

 לקראת ראשקבוצתי  ברכה על כרטיס" לחתום"מוזמנים 
שניתן לשלם ₪  00של  תבליווי תרומה מינימלי, השנה

מי שיש לו הוראת קבע יכול להודיע . )דרך מזכירות הישוב
הכסף יוקדש לפרויקטים (. טלפונית או דרך פקס או מייל

פרטים נוספים יפורסמו . נוספים הקשורים לחסד בישוב
 00אנחנו מזמינים ומעודדים נוער וילדים עד גיל  .בהמשך

בתחרות לציור שהכי יתאים לנו לכרטיס  להשתתף
את שאר . )ציור הזוכה יופיע על הכרטיסה. הברכה

הציור צריך להיות (. הציורים נשלח לאתר הישוב כתערוכה
ניתן למסור ציורים (. לא יותר מזה) ,9 איי חצי דףבגודל 

, נא לצרף שם. למזכירות הישוב 05.0, אלול' ו, עד יום שני
  חני טבק   !בהצלחה .כתובת ומספר טלפון

 

 
 
 

 

 ":הכוכב הבא"ממרכז 
מזמין מרכז , לקראת פתיחת צהרוני ילדי הגנים ביישוב 
העולים + שנים 8-8)את ילדי חשמונאים " הכוכב הבא"

 . וההורים לאירוע קיץ חוויתי( 'לכיתה א
הופ הופ  –שרון  –בארץ  0' מופע הליצנית והמפעילה מס

 !!מגיע לחשמונאים... טרללה
 : בתכנית

  קרניבל היתולי מרהיב לכל המשפחה עם הליצנית
 !שרון, המופלאה

  מתנפח לילדים+ המופע בשילוב הקהל 

  מטר 8בובות ענק מתנפחות בגובה! 

 מוסיקה, מופע ההפעלה מלווה בהנחיה מקצועית ,
 .בלונים ותחרויות כיפיות לכל הילדים, ריקודים

 הפתעות יחולקו לילדים במהלך ההפעלה. 

 07:81בשעה  59.7, ז מנחם אב"יביום רביעי 
 .ד"במגרש הספורט בביה הספר הממ

כניסה ! כולם מוזמנים! בואו להכיר אותנו
 !פשיתוח

 

 

mailto:vaad_bryna@012.net.il

