
 ד"בס

        
www.rammod.net    

 ד"תשע ,איירז "ט, בחקתי שבת פרשת ערב

 

 חנה שוסטר :מרכזת הקליטה והחברה

4504544-505  chanaschuster@gmail.com 

 
 ברוכים הבאים

. אילינוי, שיקגו פרי כהן שעלו לארץ 'ברוכים הבאים לזניה וג
הם ההורים של אריקה זלצמן וליסה  . 9הדגן ' הם גרים ברח 

 :אפשר ליצור איתם קשר . תושבות הישוב, באלסם
 549540040: בית

 5040509050:פרי'ג             5040509050: זניה
ברוכים הבאים להדס ותמיר מובשוביץ שהתחתנו לפני כמה 

הם גרים ביחידת דיור של משפחת .  חודשים והגיעו לישוב
 :רטי קשרפ . 00הלבונה , סבתו
 hadas.rg@gmail.com 5044494044 –הדס 

  0524859006  Tamirmor1@walla.co.il תמיר-  
 ג בעומר"מדורה יישובית בל

וועדת חיבורים מזמינה את כל משפחות הישוב למדורה 
 09:40בשעה  04.0.04,ט אייר"אור לי, שתתקיים ביום ראשון
(.  הארבל' התבור ורח' בצומת של רח)בשטח ליד המשחקיה 

, ילדי הגנים, ג-ד כיתות א"המדורה תהיה בשיתוף ילדי הממ
מומלץ להביא   .וקטשופ במקום, שתייה, מרשמלו.  והוריהם
גם . א ובצל עטופים בנייר כסף"ותפו, לחמניות, נקניקיות

. מחצלות וכסאות מתקפלים, מומלץ להביא שמיכות
   .דורה תלווה בשירה בציבורהמ 

 Welcome 
Welcome to Zenia and Jeffrey Cohen who made 
Aliyah from Skokie, Illinois.  They live on Rechov 
Hadagan 9.  They are parents of Arica Saltzman 
and Lisa Balsam, yishuv residents.  Contact 
information: 
Home: 089745141 
Zenia:  0543059173 
Jeffrey: 0543059175 

Welcome to Hadas and Tamir Movshovitz who 
got married a couple of months ago, moved to 
the yishuv, and live in an attached rental to the 
Sabato family at Halevona 13.  Contact details: 

 

hadas.rg@gmail.com 0546494148  -Hadas  
  0524859006 -Tamir  tamirmor1@walla.co.il  

 

Yishuv Bonfire for Lag Ba’Omer 
Va’adat Chiburim invites the families of the yishuv to 
a bonfire that will take place Sunday Night, May 
18th at 7:45 PM next to the Mischakia(where 
Rechov Hatavor meets Rechov Ha’arbel). 
The bonfire will take place jointly with the 
children of the mamad, grades 1-3, the children of 
the ganim, and their parents.  Marshmallows, 
drinks, and ketchup will be available.  It is suggested 
to bring hot dogs, buns, and potatoes or onions 
wrapped in aluminum foil. It is also suggested to 
bring blankets, mats and camping chairs.  There will 
be singing and musical accompaniment, 

including songs that are olim-friendly.  

                             :ממזכירות הישוב

 

עדיין מגיעים תושבים להטביל כלים במקווה  :מקווה כלים
 .בשעות הערב והלילה

לשון של בקשה לא להגיע משום שזה  אני מבקש בכל
מקווה כלים נעול בכל מקרה . מפריע לשכנים וגם לא צנוע

 .בלילה

בשעה , 6.4, יתקיימו בישוב ביום שני :חיסוני כלבת 
04:05 

תהיה , 65.0, אייר' כ, ביום שלישי   :סגירת מים
לרגל  9:55-04:55הפסקת מים בישוב בין השעות 

ם על אי הנוחות שתגרם אני מתנצלי. עבודות שוטפות
 .לכם

 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

  6שלוחה  - 7941679 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

vaad_bryna@012.net.il 

 

" תודות"ברצוני להתנצל על כך שברשימת ה! ועוד תודה ענקית
עבי זרובבל שר, צ הישוב"של הטקסים שכחתי להודות לרבש

תודה ! המשמר האזרחי והשומרים, המשטרה –וכוחות הביטחון 
 !על ההשקעה העצומה בשמירה על התושבים

 

  :נופש להורים למתבגרים :מתקצירית המועצה
המחלקה לשירותים חברתיים מזמינה אתכם להשתתף בנופש 

, ארבעה ימים מהנים -שמטרתו , הורים למתבגרים זוגותמיוחד ל
יחד עם הורים נוספים המתמודדים עם מעשירים ומצמיחים 

שיעסקו , אתגרים וקשיים סביב גיל ההתבגרות של ילדיהם
העצמה , ערוצי תקשורת מקדמת במשפחה -בנושאים כגון 

חיזוק הסמכות , פיתוח חשיבה חיובית, אישית הורית ומשפחתית
 4-9, בתמוז' יא –' הסדנא תתקיים בתאריכים ח. ועוד, ההורית

. בתנאי פנסיון מלא" חוף נחשולים"לון במ, 6504ביולי 
מספר (. כולל הסעות) לזוג₪  055 השתתפות עצמית בסך
. ועדה תדון במיון המעוניינים להשתתף. המקומות לסדנה מוגבל

. ס הישוב או קידום נוער"תינתן קדימות למשפחות שבקשר עם עו
מאיה : להרשמה, 506-5954045 -לפרטים ניתן לפנות ליגאל 

56-9955056. 
מי . נמצאים אצלי במשרד  :צילומים מקורס צילום של הנוער

אשמח לתלות אותם . שרוצה את שלהם מוזמן לגשת למשרד
 !אם אתם לא רוצים אותם במועדון נוער

 
, קונג פו)החוגים  :ג בעומר"ל, ח אייר"י, חוגים ביום ראשון

יתקיימו כרגיל ביום ראשון בגלל שמשרד החינוך החליטו ( כדורגל
 אין חוגים .ג בעומר יהיה ביום שני ולא ביום ראשון"חופשת לש
 .ביום שני( קרטה, כדורסל בנים וכדורסל בנות, אילוף כלבים)
 

מתוכננת באמפי של ישיבת   :בערב יום ירושלים חגיגית תכנית
התכנית . בשעות הערב, 65.0, ז אייר"כ, נר תמיד ביום שלישי

סיפורי "תכנית , הרקדה, דברי תורה, תכלול תפילה חגיגית
עם מר יהודה עצבה בליווי מוסיקלי של תלמידי הישיבה " ירושלים

ס בנימין והמחלקה לתרבות "התכנית בחסות מתנ. וכיבוד קל
 .בשבוע הבא, ה"בע, פרסום בתיבות .תורנית של המועצה
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 !שלוםשבת  

 קתיובח פרשת שיעור נשים בשבת, השבת
 הרבנית עפרה לחיאני מאולפנת מירון :רצהמ

 ך"קים בתני פר"נגיעות בחינוך עפ: "בנושא
 (בשעה שימו לב לשינוי)  00:00:  בשעה

 (נא לדייק) 00:55קריאת תהילים בשעה 
 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 

 
. 
  
 

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

 
מוריבר לרגל אירוסי חנן ( פרידמן)ויס 'לרובי וג*  :אירוסין

  פרידמן לטל נמרודי ממושב רמות השבים

 
בן , ודי פרידמן לרגל הולדת הנכד'לאליעזר וג* :לידות

 לנפתלי וחנה
 בן לליבי ודניאל, ליצחק ואורנה פוגל לרגל הולדת הנכד*
בן למוריה וליאור , לשלום ולאה מדעי לרגל הולדת הנכד*

 בהמם
 יהודה ונועה אטיאס לרגל הולדת הבןל*
בת לפינחס ורעות , דת הנכדהלרגל הול, עמירלשמעון ונעמי *

 כפרי
בת ליונתן וניצה , לרגל הולדת הנכדה, לאהרן ושהין שמעוני*

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

vaad_bryna@012.net.il 

 

 מיזמים חברתיים
Start-up  חברתי 

שנים מוצלחות של מיזמים חברתיים  5לאחר 
 ,ביישובי בנימין

ס בנימין מזמין אתכם לצאת "מדור קהילה במתנ
 ניהול מיזם חברתי: להרפתקה

 
על מנת לתת במה ליוזמות חברתיות וכדי לתת 

 ,הזדמנויות לחדש ולהשפיע

ולווי מקצועי מתאים ליוזמות חברתיות  תמריציםיינתנו 

 דיות חדשניות וייחו

 .אשר עוסקות בחיזוק הקהילה והמשפחה

מתוך מבחר , היוזמות יבחרו על פי קריטריונים

 .ההצעות שיועלו

, ד"ר תשעייג א"את היוזמות יש להגיש עד לתאריך כ

32.5.32.4 

או  kehila9@m.binyaminלשרית ליבוביץ במדור קהילה 

 23-2242435לפקס 

בישובים ובאתר  רכזות הקהילהפרטים אצל 

 ועצההמ

www.binyamin.org.il 

 

 

 !לתושבי חשמונאים  :רישום לליגות אליצור
 

הרינו להודיע על פתיחת ההרשמה לאגודת 

  "אליצור חשמונאים" הכדורסל

 ייםותסת 'יב –' ההרשמה מיועדת לגילאי ה

                          11719704 בתאריך

                                                   .מטה טופסי הרשמה ניתן לקבל אצל החתום
 ים ארוכות ובריאותבברכת שנ

    504-4490560: פלאפון:  שרוני רועי

מניסיון העבר באם ידוע לכם על עולה חדש      
 ין  להירשם לקבוצתיאו תושב חדש המעונ

ושריינו לו  הכדורסל אנא צרו קשר בהקדם
 .מקום בקבוצה

 

 

כל ילדי חשמונאים  :תהלוכת הילדים של לג בעומר

ה ביום "מוזמנים לזכות רבי שמעון בר יוחאי שתתקיים אי
' ד רח"חבותצא מבית  04:55בשעה  04.0אייר ' ראשון חי

רבי עקיבא "הצגה : בתוכנית . לאולם הספרדי 6ערבי נחל 
ואושרי מיימון " מולי"עם אסף פניאל   "במסע אל התורה

 . מערוץ מאיר  "אלישע קדישא הבלש"
.            הגרלות והפתעות. ה וספרוןישתי, כובע! שי לכל ילד

       . ח"ש 05עלות כניסה סמלי ". טאבלט"פרס ראשון 

  א מרא דאתרא"שליט תורה וברכה הרב איתמר אורבך דברי
                                           . ר הועד"מר איציק שטיינברג יו

  ד חשמונאים"בית חב -הרב ברק כוכבי ! מצפים לראותכם
 

  

 :ממועדון גיל הזהב
יצאו נשות מועדון גיל הזהב עם המתנדבות  65.0-ב

לרקוד "שם ההצגה   .רושליםלהצגת בוקר בתיאטרון י
רוחת אחרי ההצגה נאכל א. של איציק מנגר, "עם אבא 

. באוטובוס סיור תצפיות בירושליםונערוך  צהרים קלה
 .פרטים בהמשך

 לאה מדעי והמתנדבות
 

נשות חשמונאים מוזמנות     :ן"הודעה ממת

, אייר' כ, הבאלשיעור של אראלה ידגר ביום שלישי 
 4:05 בשעה, , כ הרימון"באולם ישראל של ביה

 .תהילים על ירושלים: נושא השיעורבבוקר 
 .הישוב לשיעור נאים מזמינה את כל נשותן חשמו"מת

 !הכניסה חינם
 

mailto:vaad_bryna@012.net.il

