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עדיף לא להשאיר לי . בשבוע הבא אהיה בחופשה :פשהוח

ניתן לדבר עם נאוה או  במקרים דחופים .הודעות במענה הקולי
 .(!ברוכה השבה – השבוע, ה"בע, שחוזרת לעבודה) חנה שוסטר

 
 : תפילת חנה

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

 00:11 – 00:11בין  . 82.2, ב באלול"כ, ביום רביעי
כולל , יתקיימו סיורים בשילה הקדומה ובמגדל הרואה

תפילת נשים במקום  – 00:11-החל מ; צפייה במיצג החדש
, ומעמד הפרשת חלה מיוחד עם אורה ועזרי טובי, המשכן

בנית ימימה הר –בהמשך . ובמעמד הרב שמואל אליהו
אתי אנקרי  –ואחריה , מזרחי במעמד תפילת חנה משותפת

   !חופשית הכניסה.  בהופעה מיוחדת
 

כדי להגיע לתכנית  11::0ניתן לארגן הסעה מהישוב בסביבות 
נשים מהישוב שמעוניינות . לנוסעת₪  01בעלות המרכזית בערב 
 ראשון במשרד עד יום נאוהלמתבקשות להודיע לנסוע בהסעה 

 .זמין אוטובוסנהיענות אם תהיה מספיק . 85.2, אלולט "י, בוקרב

רב החוגים יתחילו . החוברות יצאו לתיבות דואר השבוע  :חוגים
 . 0.01ב 

בכל  .על מועד פתיחתם הילדים יקבלו הודעה: חוגים תורניים

תתקיים פתיחה חגיגית של החוגים , תשרי' ז, ביום רביעי ,מקרה
עם אפשרות להירשם , 61::0ן בשעה כ הרימו"התורניים בביה

כיתה  –לגן חובה , תתקיים הצגה של דוד צנגר. במקוםלחוגים 
עם מסר חינוכי בנושא תשובה ומידות טובות בשילוב קטעי ',ד

מחיר כניסה לכל  !להטוטנות עם אביזרים מיוחדים ומפתיעים
 ₪  5: ילד

 

 

 חנה שוסטר: מרכזת הקליטה
  151-0150122:  נייד
 chanaschuster@gmail.com:  מייל

 

ברוכים הבאים למשפחת אילוז שעברו לגור ברחוב 
 . :8התבור 

 158-8528006:  שמואל: ניתן לצור קשר עם
 158-2:0:588: דבורה

 
Welcome to the Eluze family who  are living 
at  26 Rechov Hatavor. 
Shmuel  can be reached at: 052-2582173 

Devora at: 052-8616522 

  "!נקי"חש

 !"מנקים את חשמונאים"
 61.2, ד אלול"כ, ביום שישי

 

יחד עם ילדינו , ביום זה נרתם כולנו
כל אחד בסביבתו , קיון הישובילנ

כדי ליצור אוירה נעימה , הקרובה
. לט"ואסטטית לקראת החגים הבע

התושבים מתבקשים לנקות את קטע 
לא להשאיר , המדרכה הצמוד לביתם
גזם , קרטונים, ליד פתח הבית גרוטאות

 .'וכו
קיון ילכך לנ ידאגו האחראים, בבתי הכנסת 

 . החצרות והשטחים הצמודים
ד יקדישו תשומת לב "ס הממ"גני הילדים ובי

יקחו חלק בפעילות ילנושא והילדים עצמם 
 .הניקיון

ביום זה יסיירו עובדי התחזוקה של הישוב 
 .ויסייעו במידת הצורך

 אנו מודים לכולכם על שיתוף הפעולה
 ומאחלים לכם 

 ! !כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה

             

 !כרטיס ברכה יישובי     :מועדת חסד

 

( רמת מודיעים)ועדת החסד של חשמונאים  
שמחה להודיע על הפרויקט הראשון שלנו לשנת 

 על כרטיס" לחתום"מנים תושבים מוז. ד"תשע
בליווי תרומה , לקראת ראש השנהקבוצתי  ברכה

שניתן לשלם דרך מזכירות ₪  02של  תמליינימ
מי שיש לו הוראת קבע יכול להודיע . )הישוב

טפסים כבר (. טלפונית או דרך פקס או מייל
חולקו לתיבות אז נא להזדרז למלא ולמסור 

הכסף יוקדש לפרויקטים . אותם למזכירות
                                           !בהצלחה. נוספים הקשורים לחסד בישוב

 חני טבק
  ר ועדת חסד"יו
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 לפני ראש השנה, ה"בע, דף המידע הבא יצא
 
 

 !שבת שלום

 

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

 

לדוד ושפרה וקסמן לרגל בר המצוה של בנם *:  בר מצוה

 אבי
 

ירוסי בנם דור לאילן ודניאלה אברהמי לרגל א*: אירוסין

 לציפיה אשר מקדומים
  

לשלום ונעמי דורי לרגל נישואי בנם עידן לאפרת *: נישואין

 )!(מנוה צוף
לאלון וחיה בן דוד לרגל נישואי בתם אפרת לדוד לנדאו *

 )!(מנוה צוף
י טובר לרגל נישואי בנם סמי למרים 'יג'אק וג'לצ*

 השבוע
 

: כל שבוע למיילניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי ב
vaad_bryna@012.net.il 

 
 
 

 

 

  :שיעור נשים בשבת
 כי תבוא  :פרשת השבוע 

    05:61:  בשעה    הרב ברק כוכבי  :מרצה
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 
 05:05לפני השיעור בשעה ילים קריאת תה:  שימו לב

 

 

 צבור הנשים מוזמן לערב ייחודי בנושא
  "טהרת המשפחה"

 של  לעילוי נשמתהערב התרמה 

 
 .ה"רבקה בת שלום חוברה ע' הגב

 
 , 85.2, ט אלול"י, ביום ראשון

 81:61כ הספרדי בשעה "בביה
 

 'תחי, רחל הנדלהרבנית :  בתכנית
 :האומנית המוזיקלית

 'תחי, מירי מוסמן
 

 כיבוד קל/ שירה ונגינה באווירה מרוממת
 ₪ 05דמי כניסה של 

 
  ההכנסות של הערב יוקדשו לבניית מקווה חדש בישוב עמנואל

 
 שבת שלום

 

 ס בנימין גאה להציג"מתנ

 עם הזמר מיוחד לתושבי בנימין מופע

 גידי גוב

 ,בחשון' ה, 97/19/19

 09:99תיאטרון ירושלים בשעה 

 !בלבד₪  99עלות כרטיס 

 .הרשמה אצל רכזות הקהילה

שירות לאומי ומעלה /המופע מיועד למסיימי צבא*

 .ז"בהצגת ת

 ילדים/לא תותר כניסה עם תינוקות*

 

, חיסונים נגד כלבת יתקיימו ביום שני
 .במזכירות הישוב 61::0בשעה  8.2

 

 :רשימת חלוקת הגנים מופיע באתר של הישוב
etwww.rammod.n 

הגננות שלחו מכתבים אישיים לכל ילד , כמו כן

 .כדאי להוציא אותם. בתיבות הדואר

 :החינוך של מטה בנימין' ממח
שנת הלימודים הרשמית  :ד"שנת הלימודים תשע

ג "א באלול תשע"כ, ה ביום שלישי הקרוב"תיפתח בע
 -מוקד לפניות הציבור ייפתח לקראת יום זה (. 80.2.06)

-11::0בין השעות ( 2.06.:8)ג "באלול תשע' כ, ם שניביו
על מנת לתת מענה מיידי לכל נושא הקשור , 81:11

מנהל אגף החינוך ומנהלי . לפתיחת שנת הלימודים
  :טלפון המוקד. המחלקות באגף יענו באופן ישיר לפונים

 .8שלוחה  :18-220001
 .תאנו מאחלים לכל תלמידינו שנת לימודים פורייה ומוצלח

, מתוך רצון להגביר את בטיחותם של ילדינו: בטיחות
הוציא אגף החינוך של המועצה הנחיה לכל צוותי החינוך 

לבדוק את  -( גנים ובתי הספר היסודיים, מעונות)במועצה 
אנו מבקשים מההורים . נוכחותם של התלמידים בכל בוקר
בבוקר על  2:11להודיע למוסד החינוכי עד לשעה 

מתבקשים ההורים לוודא את , כמו כן. יחורהיעדרות או א
 . הגעת הילדים לביתם בסוף יום הלימודים

 חשוב להבהיר שהאחריות על הילדים עד להגעתם למוסד
 .החינוכי ובחזרתם לביתם מוטלת על ההורים
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