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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

 : תפילת חנה

 
את נשות בנימין ונשות כל  אתר שילה הקדומה מזמין
שיתקיים  –" תפילת חנה" –ישראל לאירוע המסורתי 

 – 00:11בין  8 8282, ב באלול"כ, ה ביום רביעי"בע
יתקיימו סיורים בשילה הקדומה ובמגדל  00:11
 – 00:11-החל מ; כולל צפייה במיצג החדש, הרואה

ומעמד הפרשת חלה , תפילת נשים במקום המשכן
ובמעמד הרב שמואל , ועזרי טובימיוחד עם אורה 

הרבנית ימימה מזרחי במעמד  –בהמשך 8 אליהו
אתי אנקרי בהופעה  –ואחריה , תפילת חנה משותפת

   !חופשית הכניסה8  מיוחדת
כדי להגיע  11::0ניתן לארגן הסעה מהישוב בסביבות 

נשים 8 לנוסעת₪  01-01לתכנית המרכזית בערב בעלות 
מתבקשות להודיע לי בהסעה  לנסועמהישוב שמעוניינות 

אם תהיה 8 8882, ז אלול"ט, במשרד עד יום חמישי הבא
 8היענות אזמין אוטובוסמספיק 

 

 :תנחומים
גלילה יושבת שבעה בביתה 8 לגלילה יזדי על מות אחיה

 בערב' עד יום א
בישוב יובל ישב שבעה בביתו 8 ליובל שביט על מות אביו

 01:11-00:11בערב שבת בין השעות 

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

 

נכד לרבקה , ד לרגל הולדת הבן"לאיתמר וורד באב* :לידות

 לסינגר
, יברמןבן למאיר ושני ל, לעדינה שלוסברג לרגל הולדת הנכד*

 ץ"נין לפרידה ואליהו ש
בן , טוב ולמיכל וחיים גבירצמן לרגל הולדת הנכד-לדבי סימן*

  לאופיר ורותי אביטבול
אורטל בתם בת ל, בי לרגל הולדת הנכדה'ליחזקאל ונילי חג*

 ומעוז בר יוסף
לתמר וישי ורקר תב, הליוסי ורבקה ורקר לרגל הולדת הנכד*  
 
 

אוריאל , אן לרגל אירוסי בנםליורם ואריאלה סב* :אירוסין

  לעדי אלון מנריה
עדינה לדוד לאקר מרמת , לחני וסטיב טבק לרגל אירוסי בתם* 

 ישי
  

יי 'ייג'לנפתלי ואסתר המר לרגל נישואי בנם ג*: נישואין

 להודיה
 למארק ושריל לויט לרגל נישואי בנם יוני למורן*
  ה ברנטשמעון וזהבה קרסנטי לרגל נישואי בנם דוד עם הודי*
 

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

  :שיעור נשים בשבת 
  כי תצא :פרשת השבוע 

    00:01:  בשעה      הרב שלמה תמאם :מרצה
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 
 00:00לפני השיעור בשעה ריאת תהילים ק:  שימו לב

 

 
רמת )ועדת החסד של חשמונאים  :מועדת חסד

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

של  תמלייניבליווי תרומה מ, לקראת ראש השנהקבוצתי 
מי שיש לו 8 )שניתן לשלם דרך מזכירות הישוב₪  02

(8 הוראת קבע יכול להודיע טלפונית או דרך פקס או מייל
אז נא להזדרז למלא ולמסור  חולקו לתיבותטפסים כבר 

הכסף יוקדש לפרויקטים נוספים 8 ם למזכירותאות
אנחנו מזמינים ומעודדים נוער 8 הקשורים לחסד בישוב

להשתתף בתחרות לציור שהכי יתאים  02וילדים עד גיל 
ויזכה  ציור הזוכה יופיע על הכרטיסה8 לנו לכרטיס הברכה

(8 את שאר הציורים נשלח לאתר הישוב כתערוכה8 )בפרס
(8 לא יותר מזה) ,0 איי חצי דףדל הציור צריך להיות בגו

למזכירות  0882, אלול' ו, ניתן למסור ציורים עד יום שני
                                           !בהצלחה  8 כתובת ומספר טלפון, נא לצרף שם8 הישוב

  חני טבק
 

 
 
 

 

 :ממחלקת החינוך של המועצה

 : ד"הסעות תלמידים תשע  

יערך כיאות להסעות תלמידי על מנת שנוכל לה
 כם נבקש, ד"ל תשע"הישוב לבתי הספר בשנה

 נמצאס הפלרשום את נתוני התלמידים בטו
 8           ס יש למלא טופס נפרד"לכל בי8 במזכירות הישוב 

 חינוך' מנהל מח –יעקב ליבי  

 

http://www.rammod.net/
mailto:vaad_bryna@012.net.il


 

 
 !שבת שלום

  

 חנה שוסטר: מרכזת הקליטה
  101-0100122:  נייד
 chanaschuster@gmail.com:  מייל

 
 0ף מקלס ו'ברוכים הבאים לאריאנה וג: ברוכים הבאים

בנימין בן 8 082-ב :0התבור ' ילדיהם שמגיעים ממודיעין לרח
 00יעל בת , וילמד בנוקדים 02ישראל בן , ל"ומשרת בצה 81

' ה לכיתה וועול 00ושרה בת , בנוה רוחמה' ועולה לכיתה י
  :בית: אפשר להיות איתם בקשר  8ס אריאל במודיעין"בבי

12600::00  

Frankiemann12@yahoo.com   1008088806: אריאנה

Dds2@bezeqint.net       1008088800: ף'ג

Welcome to Ariana and Jeff Macales who are 
arriving from Modiin to Hatavor Street 16 on 
August 7

th
.  They have 4 children: Benyamin is 20 

years old and is in the army, Yisrael is 18 years 
old and will be learning in Nokdeem, Yael is 14 
years old, entering 10

th
 grade at Neve Ruchama, 

and Sarah is 11 years old, entering 6
th

 grade at 
the Ariel school in Modiin.  They Macales family 
can be reached at:     Home: 089716634/  Ariana:  
Frankiemann12@yahoo.com 0542522249 

Jeff: dds2@bezeqint.net 0542522247 

' ברוכים הבאים לאושיק וחגית אמיגה שהגיעו לגור ברח
 00עדן בת    8א ממודיעין עם חמישה ילדיהם 00היצהר 

אוריאל , ד"בממ' ועולה לכיתה ה 01י בן רו', ועולה לכיתה ח
אפשר   0808ועולה לגן חובה ונעה בת  0ליאור בן , 0בן 

    :להיות איתם בקשר
oshik@securitybyabsolute.com  

1010:00111-חגית/  1018002111–אושיק   

edenoshik@hotmail.com   100-000-6220 יתב  

 Welcome to Oshik and Chagit Amiga who have 
moved to Rechov Hayitzhar 15a from Modiin with 
their five children.  Eden is 13 and going into 8

th
 

grade, Roy is 10 and will be entering 5
th

 grade at 
the Mamad, Oriel is 5, Lior is 4 and will be going 
into Gan Chova and Noa is 1 and a half.   The 
Amigas can be reached at:  Oshik 

1018002111oshik@securitybyabsolute.com    

Chagit – 0504634000  edenoshik@hotmail.com    
Home - 100-000-6220 

 
-שהגיעו ממודיעין ב*יימי רקובר 'לקרוליין וג*ברוכים הבאים 

אשר בן , ועולה לגן חובה 0סופיה כמעט 8 ילדיהם 0עם  א11
 0וזיגי בן , כמעט בן שנתיים שיאה,  ועולה לטרום טרום 0

אפשר להיות איתם בקשר 8חודשים :  
  carolinerakover@gmail.com0545557635 קרוליין

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

 

 ד"בס 

 עמותת ותקים בקהילה של מועצות בנימין ובית אל

מזמינה אתכם להצטרף  בשיתוף המשרד לאזרחים ותיקים
 אלינו

 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
 

: ת וסיורים עם טובי המרצים של מכון מגליםסדרת הרצאו
 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 "
 "הישראלית והפתעות מודיעיניות בהיסטוריה
 עם איש המודיעין לשעבר עופר ענבי

 
 -ההרצאות והסיורים מתקיימים בימי רביעי בבוקר

 -6801800חשון ' מ ההחל  אחת לשבועיים
 בחשמונאים

 לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות 
או  vatikimbakehila@gmail.com במייל העמותה 

 108-0620206' בטל

 
 
 
 

  

 

 :ותיקים בקהילהד אירועי עמותת עו

    בעמק המעיינות -שבת  ותיקים 
נצא לשבות , באוקטובר  80א חשון "בשבת חיי שרה כ

 , באווירה המיוחדת של עמק המעיינות
נטעם מהנוף האנושי 8 א בבית שאן"בבית הארחה של אנ

אמנון שפירא ' פרופ: המיוחד של בוני ומתיישבי העמק
ף מוסה פלד יפגש עימנו האלו, שיהיה אורח השבת

במצפה יוס ודוד ברכס שמעל בית השיטה וגדעון ישראלי 
 8ישוחח עימנו הבעין מודע" שלפים"מיוזמי רעיון 

' לפרטים  נוספים ולהרשמה ניתן לפנות ליונינה בימים א
או במייל העמותה  :6101::-101בטלפון ' עד ה

 vatikimbakehila@gmail.com 
 

 לאהוב את הארץ דרך הרגליים -שביל ישראל 
888 אז יוצאים לדרך -רבים שואלים מתי כבר מתחילים

 !ההרשמה החלה
בקצב המתאים , נצא לתור את הארץ לאורך שביל ישראל

אחת לחודשיים , מסלולים בני יומיים8 לנו הותיקים
 במסגרת חבורה קבועה 

ה מקיבוץ תל דן ועד "דש אוקטובר בעפתיחת המסלול בחו
מוזמנים לפנות  -לקבלת פרטים נוספים ולהרשמה8  תל חי

 אלינו למייל העמותה

vatikimbakehila@gmail.com 
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