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 :הרטמןבריינה     :מרכזת הקהילה

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

אלול ' המופע יתקיים ביום חמישי ב   !בשילה בנאי אביתר
כדאי להצטייד 8 בפארק המרכזי בשילה 02:82ב( 8.8.8.)

ח בהרשמה מוקדמת אצל רכזות "ש 55עלות   8בבגדים חמים
8 מספר המקומות מוגבל8 ח בערב המופע"ש 55/ הקהילה

 .250-84.2.0 –נחם לפרטים מ

תושבים שאין להם הוראת קבע במזכירות הישוב 
 ת כרטיסים לאירועיםנדרשים לשלם מראש על הזמנ

 8 נא לשים לב לתאריכים של מופעים8 האלו

 8לא אצלי, כ מחכים לכם בקופות"הכרטיסים בד

 : ס בנימין"התרבות של מתנ' דרך מח  כרטיסים מוזלים

תחם הרכבת שמתקיימת במ לתערוכת הרכבות

דרך ₪  55ניתן להזמין כרטיסים במחיר  084הישנה עד 
יש לציין שאתם תושבי 8  6226*משרד הכרטיסים בימות 

 8 מטה בנימין

ניתן להזמין כרטיסים דרך בימות  לחוצות היוצר

 8 לילד₪  85/  למבוגר₪  52במחיר   20-50872.0  :במספר

 8יש לציין שאתם תושבי מטה בנימין בעת ההזמנה

   :בישוב סדנת שופרות

 5:22.בשעה  084, ז אלול"כ, ביום שני

הכנת   לקראת ראש השנה תתקיים סדנא חווייתית של
 .שופרות בחוויה מוזיקלית

 8'ו-'הפעילות תהיה לגילאי גן חובה וכיתות א 

בסוף הפעילות הילדים יוכלו לרכוש את השופרות 
 ₪8 5.במחיר 

8 סמו בהמשךיפור' פרטים מדויקים על המקום וכו
 !בינתיים תרשמו לכם את התאריך

 

 

 .שלוחה  475.048  :משלחן המזכירות
Vaad_nava@012.net.il 

 

   :פינוי אשפה 
ליטר החדשים שיחליפו  852מידות פחי אשפה 

 :מיםאת הפחים הקיי
 מ"ס ..: אורך
 מ"ס 50:  רוחב
 מ"ס 2..:  גובה

תושבים שאינם מעוניינים לקבל את הפח החדש 
ליטר מתבקשים  002ורוצים להישאר עם פח 

 להודיע בדחיפות למזכירות
 

 מחזור בקבוקים:
השבוע הוספנו עוד מתקן לאיסוף בקבוקים 

8הלבונה/ בפינת הרחובות היצהר   
כך שאין שום , וףיש כיום מספיק מתקנים לאיס

סיבה להניח שקיות עם בקבוקים ליד או מעל 
8המתקנים  

אם יש מתקן מלא נא לשים את , כמו כן
ובכך כולנו 8 הבקבוקים במתקן שיש בו מקום

8נשור על הניקיון  
 

 

שרותי משרד הפנים בישוב:  לא יהיו שעות 

0487, ב מנחם אב"כ, קבלה ביום שני הבא  

 :דרושים
 

 לגן ילדים בגני מודיעין נדרשת בת שירות*
 ד"לשנת תשע

 2505.00057לפרטים מוריה 

__________________________________ 
 

, ות בעיסוק/ות תקשורת ומרפא/קלינאי**
, לעבודה בגנים מיוחדים בבית אריה ובעטרת

 8באזור הזהוגם לגנים המיוחדים 
 

 5.08..250-8: ות יפנו לטלי פז/המעוניינים
 
 

http://www.rammod.net/


 
 

 
 

 !בת שלוםש

ות /ות תקשורת ומרפא/ות קלינאי/דרושים
לעבודה בגנים מיוחדים בבית אריה  ,בעיסוק

 8וגם לגנים המיוחדים באזור הזה, ובעטרת

 5.08..250-8ות נא לפנות לטלי פז  /המעוניינים 

 

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

 

 ישי ואשתו לרגל הולדת הבן, לרכז הקייטנה* :לידות

 ינה סבו לרגל הולדת הבת'למאיר וג*
 לפנחס נדב לרגל הולדת הנכדה*
  

 :דרך צלחה ל: מתגייסים

 נחשון שפיגלמן* 
 אלישבע סיימון*
 איתמר גרינבלום*
 

לדב וברברה גילאור לרגל נישואי הנכדה רבקי *: נישואין

 לאליהו ברעם מבני ברק
 
: יתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למיילנ

vaad_bryna@012.net.il 

 

  :שיעור נשים בשבת
 עקב  :פרשת השבוע 

 הרב שמעון בוחניק :מרצה
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה   5:82.:  בשעה

 
 5.:5.לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

 

 חנה שוסטר: מרכזת הקליטה
  ..252-02502:  נייד
 chanaschuster@gmail.com:  מייל

 

 ברוכים הבאים
שהגיעו *יימי רקובר 'לקרוליין וג* ברוכים הבאים

 .ילדיהם 0א עם 11  הדגן' רחל8 7887.-ממודיעין ב
ועולה  8אשר בן , ועולה לגן חובה 5סופיה כמעט 
 5וזיגי בן  ,שיאה כמעט בן שנתיים  ,לטרום טרום

  :אפשר להיות איתם בקשר8 חודשים
 

  carolinerakover@gmail.com0545557635 קרוליין

 

Mr.rakoe@gmail.com    0980 -551-054יימי'ג  

 

 

Welcome to *Caroline and Jamie 
Rakover* who moved from from Modiin 
on July 17th to Rechov Hadagan 11A 
with their 4 children. Sofia is almost five 
and  is entereing Gan Chova, Asher is 3 
and is entering trom trom chova, Shia is  
almost 2, and Ziggy is 5 months old. The 
Rakovers can be reached at:  

 
Caroline: 0545557635 

 carolinerakover@gmail.com 
 

Jaime: 054-551-0980 

Mr.rakoe@gmail.com 
 

 
   

 

  

 

  :מועדת חסד

שמחה להודיע ( רמת מודיעים)ועדת החסד של חשמונאים 
תושבים 8 ד"על הפרויקט הראשון שלנו לשנת תשע

לקראת ראש קבוצתי  ברכה על כרטיס" לחתום"מוזמנים 
שניתן לשלם ₪  ..של  תבליווי תרומה מינימלי, השנה

מי שיש לו הוראת קבע יכול להודיע 8 )ת הישובדרך מזכירו
הכסף יוקדש לפרויקטים (8 טלפונית או דרך פקס או מייל

פרטים נוספים יפורסמו 8 נוספים הקשורים לחסד בישוב
 ..אנחנו מזמינים ומעודדים נוער וילדים עד גיל  8בהמשך

להשתתף בתחרות לציור שהכי יתאים לנו לכרטיס 
את שאר 8 )יע על הכרטיסציור הזוכה יופה8 הברכה

הציור צריך להיות (8 הציורים נשלח לאתר הישוב כתערוכה
ניתן למסור ציורים (8 לא יותר מזה) ,0 איי חצי דףבגודל 

, נא לצרף שם8 למזכירות הישוב .08., אלול' ו, עד יום שני
  חני טבק   !בהצלחה8 כתובת ומספר טלפון

 

 
 
 

 

 בייסבול למתחילים
 חשמונאיםב

 'עד ו' לילדים העולים לכיתות ב
 01:11בשעה  ימי שישיב 

  אוגוסטב  61-ו 9
 3102הליגות מתחילות בספטמבר 

 אפרים קרן: לפרטים
250-5555005 ,

akorn@netvision.net.il 
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