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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

אלול ' המופע יתקיים ביום חמישי ב   !בשילה בנאי אביתר
כדאי להצטייד 8 בשילה בפארק המרכזי 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 –לפרטים מנחם 

תושבים שאין להם הוראת קבע במזכירות הישוב נדרשים לשלם 
נא לשים לב לתאריכים 8 האלו ת כרטיסים לאירועיםמראש על הזמנ

 8 מופעים של

 8לא אצלי, כ מחכים לכם בקופות"הכרטיסים בד

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

שמתקיימת במתחם הרכבת  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  רלחוצות היוצ

יש 8 לילד₪  85/  למבוגר₪  52במחיר   20-50872.0  :במספר
 8לציין שאתם תושבי מטה בנימין בעת ההזמנה

יתקיים בסוף   שפורסם בשבוע שעבר :בישוב סדנת שופרות
ד במסגרת יום לימודים ולא במסגרת הפעילות "מס המ"בביה
 8שלנו

 8לא יצא דף מידע שבועיים הקרובים –בשבוע 

 

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

 

 הורן לרגל הולדת בתם 'מיץלתמי ו* :לידות

לשלום ויעל רוזנבלט וליעקב ועדינה אלפנט לרגל הולדת *
 בן ליצי ושרה, הנכד

 

למתי ואפרת אפל ולדב ונאוה אטנר לרגל * :  אירוסין

 אירוסי מאיר לעידית
  

ודי ואלן רוטשטיין לרגל נישואי בתם אילנה 'לג*: נישואין

 לאיתן בורוויק
 

למיה ואבי דוגלן לרגל בת המצווה של בתם *  :בת מצוה

 אחווה
: ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל 

vaad_bryna@012.net.il 

 

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

 

 ברוכים הבאים

, ברוכים הבאים לגילה ואבי נידל שעלו ארצה מלינקולנווד
: עם ארבעת ילדיהם 2.לרחוב הדגן , 0087אילינוי ב

והתאומים לילי ואריאל ', שעולה לכיתה ד .עמיליה בת ה
שיכנס לגן  0בן , ומקס, ד"ס הממ"בביה' העולים לכיתה ב

:ניתן לצור איתם קשר ב8 ם חובהטרו  

 .avineedle@gmail.com 7.77-754-25- אבי 

 gimonster1@aol.com  058-763-9917 - גילה
 

Welcome to Gila and Avi Needle who made 

Aliyah from Lincolnwood, IL on July 22 to 
Rechov Hadagan 10, with their 4 children.  
Amelia is 8 going into 4th grade and  Lily and 
Ariel are twins entering 2

nd
 grade at the mamad, 

and Max is 4 and is entering trom chova.  The 
Needles can be reached at:  
Avi - avineedle@gmail.com  058-769-7877 

Gila - gimonster1@aol.com 058-763-9917 

 
 

 
 

 :דרושים
 בגני מודיעין נדרשת בת שירותלגן ילדים *

 ד"לשנת תשע
 2505.00057לפרטים מוריה 

__________________________________ 
 

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

 8וגם לגנים המיוחדים באזור הזה
 

 5.08..250-8: ות יפנו לטלי פז/המעוניינים
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 !וחודש טוב שבת שלום

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 

 

  :שיעור נשים בשבת
 ראה  :פרשת השבוע 

 אמיר שרעבי :מרצה
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה   5:82.:  בשעה

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

 

 

 ד"בס 

 
עמותת ותקים בקהילה של מועצות בנימין ובית אל בשיתוף 

 ינה אתכם להצטרף אלינו המשרד לאזרחים ותיקים מזמ

 ד"בקתדרה תשע
 :ושנה מפגשי הרצאות וסיורים מרתקים

דמות היהודי ודמות  -מדוד המלך ועד סופרמן"
 "הגיבור בקולנוע

 עם אייל בורס ועינת קאפח
: היבטים שונים סביב נושא ההר? !הר הבית בידנו "

 "ל ועוד"בספרות חז, ארכיאולוגי, פוליטי, מדיני
 

: הרצאות וסיורים עם טובי המרצים של מכון מגלים סדרת
 דולי בסוק ועוד, בני ליס, הלל מאלי, הרב יצחק לוי

מנהגים אורחות חיים , מסע אל תרבויות -לגלות עולם"
 " ונופים ברחבי הגלובוס

 
 סדרת הרצאות עם מרצים משתנים

הצצה אל מאחורי הקלעים של פרשיות נעלמות "
 "סטוריה הישראליתוהפתעות מודיעיניות בהי

 עם איש המודיעין לשעבר עופר ענבי

 
 -ההרצאות והסיורים מתקיימים בימי רביעי בבוקר

 -48.28.8חשון ' מ ההחל  אחת לשבועיים
 בחשמונאים

 לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות 
או  comvatikimbakehila@gmail. במייל העמותה 

 250-84.5.84' בטל

 
 
 
 

  

 

רמת )ועדת החסד של חשמונאים  :מועדת חסד

שמחה להודיע על הפרויקט הראשון שלנו לשנת ( מודיעים
 ברכה על כרטיס" לחתום"תושבים מוזמנים 8 ד"תשע

של  תמלייניבליווי תרומה מ, לקראת ראש השנהקבוצתי 
לו  מי שיש8 )שניתן לשלם דרך מזכירות הישוב₪  ..

(8 הוראת קבע יכול להודיע טלפונית או דרך פקס או מייל
הכסף יוקדש 8 טפסים יחולקו בשבוע הבא לתיבות

אנחנו מזמינים 8 לפרויקטים נוספים הקשורים לחסד בישוב
להשתתף בתחרות לציור  ..ומעודדים נוער וילדים עד גיל 

ציור הזוכה יופיע על ה8 שהכי יתאים לנו לכרטיס הברכה
את שאר הציורים נשלח לאתר 8 )ויזכה בפרס הכרטיס

 איי חצי דףהציור צריך להיות בגודל (8 הישוב כתערוכה
, אלול' ו, ניתן למסור ציורים עד יום שני(8 לא יותר מזה) ,0

כתובת ומספר , נא לצרף שם8 למזכירות הישוב .08.
  חני טבק                                          !בהצלחה  8 טלפון

 

 
 
 

 
 למתחיליםבייסבול 

 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 

 
 

 :מועדון גיל הזהב
אנחנו יוצאים לחופשה בת חודשיים ונחזור להפעיל את 

 8המועדון אחרי החגים
 בינתיים אנחנו מאחלים חופש נעים לחברות המועדון

 

והמדהימות ותודה ענקית למתנדבות המסורות 
 !היה קייםו שבלעדיהן המועדון  לא שלנ

 

 : ותיקים בקהילהעמותת 
בשבוע שעבר התקיים ערב הוקרה לכבוד מתנדבי המרכז 
  8להתנדבות של העמותה במרכז הבקרים של נחלת בנימין

מר אברהם אמיר קבל אות הוקרה מיוחד על פעילות 
רק אחד מתחומי ההתנדבות )ההתנדבות שלו בגני הילדים 

 !( שלו
ה על הפעילות של אות הוקר הוענקישוב ל, בנוסף

י המתנדבות שנזכרו "מועדון גיל הזהב שמופעל ע
 8למעלה

 !יישר כוח גדול לכל העוסקים במלאכה
 

 לאה מדעי ובריינה הרטמן

 :ביטחון אישי –משמר אזרחי 
בימים אלו מתגבשת קבוצת אנשים איכותית מגני מודיעין 

המעוניינת לגרום לשינוי באמצעות הצטרפות ככוח 
אנו קוראים לכל מי שאכפת לו 8 טרת ישראלמתנדבים למש

שמעוניין לתרום ולשפר את תחושת , מהסביבה בה הוא גר
שמעוניין להילחם , הביטחון האישי המשפחתי והסביבתי

בטיחות , תרבות נהיגה לקויה, בתופעות כמו הקמת רעש
הכוח יפעל במדים ויפעיל 8  לבוא להצטרף, בדרכים ועוד

הגיוס מותנה במצב 8 סמוי וגלוי ניידות סיור באזור באופן
תושבי 8 בריאות תקין ועמידה בהצלחה בהכשרה בסיסית

8 מודיעין עילית והסביבה מוזמנים להצטרף, חשמונאים
, המתנדבים המעוניינים להצטרף יפנו לקצין המתנדבים

ק מודיעין "או למש  .252-5000.4: יאיר חברוני
 08..252-5070: ר שמעון אוחנה"רס, חשמונאים/עילית

 250-407.7.5: מר שמוליק תפילין, או לרכז הגיוס

 
 !בעזרתכם נשפר את ביטחוננו האישי
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