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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה
 vaad_bryna@012.net.il/  6שלוחה  - 7941679 

 
 :ועדת ספורט חשמונאים בתחרות פותחים את הקיץ עם

 

 "!המירוץ למיליון היישובי הראשון"
 "(אמון אמון"בהנחיית חברת )

 !קורהזה  7.6, תמוז' ח, ביום ראשון

, נוער וילדים, פעילות ספורטיבית אתגרית ואנרגטית למבוגרים
המשלבת ריצת ניווט כתבי חידה ופעילות גיבוש וחוויה בתחנות 

                                         .לאורך מסלול מובנה בתוך הישוב
משתתפים בכל  01-01קבוצות המורכבות מ  8אנחנו מחפשים 

, הקבוצה יכולה להיות מובנית ממבוגרים. וץשיירשמו למיר, אחת
 ...קבוצות מבתי כנסת, קבוצות נוער, משפחות, נוער וילדים

תחנות אתגריות וכיפיות  8תכין לנו " אמון, אמון"קבוצת 
                                                     .מסביב לישוב

, סיוןד "כ, עד יום ראשוןההרשמה תתקיים ? איך נרשמים 
ותגיעו להירשם אצלי , תבנו קבוצה. במזכירות הישוב, 2...

המירוץ יתקיים בתנאי  .לקבוצה₪  011עם דמי הרשמה של 

        !!כרטיסים לסרט:  פרס ראשון. שיירשמו מספיק קבוצות
כל . תזדרזו לבנות קבוצות ולהירשם! מהראז 

 פרסום בתיבות הדואר  !הקודם זוכה

 !!!וכבר נרשמקבוצות  3

 
 

 
 

:               חנה שוסטר: מרכזת הקליטה והחברה 

4114188-111  chanaschuster@gmail.com 
 ברוכים הבאים

. ברוכים הבאים לרותם ודוד בלסם ובתם שכמעט בת שנה
הם הגיעו מקרית ארבע וגרים ביחידת דיור של אייל ושרון  

 .0הדקל ' בן דוד ברח
 :הפרטים שלהם

 rotem.dahari@gmail.com  11.1304151:רותם
 dbalsam88@gmail.com 11.2283304: דוד

ברוכים הבאים להניה וצבי שפריר שעברו בחודשים 
 :הפרטים שלהם . 3.הגפן ' האחרונים מרמת גן לרח

 182618653: בבית' טל
 1112510520: הניה
 11464122.1: צבי

 
 משפחות צעירות ורווקים, סעודה שלישית לזוגות צעירים

, ח תמוז"ר, סעודה שלישית תתקיים בשבת פרשת חוקת
נא .  08:01כ הרימון בשעה "באולם ישראל בביה 8.2.04.

 .פשטידה או קינוח, להיות איתי בקשר אם אפשר להביא סלט
 ביקורים לקשישים-פרוייקט התנדבות

מקימה , ס של הישוב"העו, ד עם אורית גלעדועדת החסד יח
ומעלה ' נוער שמסיים כיתה ו.  פרויקט לבקר קשישים בישוב

.  יכולים לבקר עם הוריהם ומבוגרים יכולים גם להצטרף כמובן
יום שני בערב , 31.2.04, תמוז ' אור לג, תשריינו את התאריך

.  לסדנת הדרכה והכנה למתנדבים שרוצים להצטרף לפרוייקט
 .  נא להיות איתי בקשר אם אתם מעוניינים

 
Welcome 
Welcome to Rotem and David Balsam and their 
daughter who is almost a year old.  Their details are 
as follows: 

rotem.dahari@gmail.com Rotem: 0525314090  
dbalsam88@gmail.com 0526683314  David: 

to Henya and Zvi Shafrir who have moved  Welcome
during the past couple of months from Ramat Gan 
to Rechov Hagefen 23.  Their contact information is: 
Home: 086758793 
Henya: 0506951961 
Zvi: 0547456625 

 
Seuda Shlishit for Young Couples, Young 
Families and Singles 
A seuda shilishit will take place on Shabbat 
Parshat Chukat, Rosh Chodesh Tamuz, June 28

th
 

in Ulam Yisrael of the Rimon Synagogue at 6:15 
PM.  Please be in touch if you can bring a salad, 
kugel/quiche or dessert. 

Visits to the Elderly –Volunteer Project  
Va’adat Chesed in conjunction with Orit Gilad, 
the yishuv social worker, is initiating a project of 
visiting the elderly on the yishuv.  Youth finishing 
grade 6 and up can make visits with a parents 
and all adults are welcome to join.  Save the date, 
Monday evening, June 30

th
 for a workshop that 

will train volunteers in preparation for home 
visits.  If you are interested, please let me know. 

 

 מן מזמינה את הצבור 'משפחת תורג
 
 ה"ע, אודליה פינקלר, לערב לזכרה של בתם

 
  104..4.2. ,בסיון  ו"ביום שלישי כ

 
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 
שמעון  -מפי האבא" ראש השנה"סיום מסכת -05:11

 תורגמן וסעודת מצווה
 מפי דר בני גזונטהייט" אשת חיל"שיעור בנושא  -1:11.
 כרון וסרטידברי ז- 1.31.

 . תפילת ערבית בסוף הערב
 הערב ילווה בקטעי שירה וניגון

 בני משפחה ומוקירי זכרה מוזמנים
 לאורך ימים' אך טוב וחסד ירדפוני ושבתי בבית ה
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 !!שבת שלום

  
 

 מועדון גיל הזהבמ
 

לילדים ולכל , למחנכות, למוריה אליאסי תודה רבה 

ד על המסיבות וארוחות הבוקר "של הממ' הורי כיתות ב
 !המושקעות שערכתם לחברי המועדון במהלך השנה

 
 !גם הילדים וגם חברי המועדון –כולם נהנו !! כל הכבוד

 
 !!יישר כוח גדול! ם חופשה נעימהמאחלים לכולכ

 
 

 לאה מדעי וצוות המתנדבות

 
 

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

 

 לאלידע ויונית ברק לרגל הולדת הבת *: לידות

 לאברהם ואילנה עבודי לרגל הולדת הבת*
הולדת הנכד בן לדביר רגל לאיל ונחמה ברייטברט ל *

 ורעות ברייטברט
בת לרבקה , לדב וברברה גילאור לרגל הולדת הנינה*

 ואליהו  באראם

 

למאיר ואביגיל בנטולילה לרגל בת *: מצוה תב

 המצוה של נועה
 לאיל ושרון בן דוד לרגל בת המצוה של נטלי*

 

רוסי בתם ודי נחמן לרגל אי'לבצלאל וג*: אירוסין

 אריאלה למעוז וייסטוך מטירת הכרמל
 

נישואי הבת רגל לחגי ודבורה קירשנבוים ל *: נישואין

 ורץוישראל שליעל 
 

 
: ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל

vaad_bryna@012.net.il 

 

 קרח :פרשת שיעור נשים בשבת
 נעמה שטסמן  :מרצה

 פינקלר( מן'תורג)אודליה , חותהלעילוי נשמת א

   01:31 :  בשעה
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 
  01:01 לפני השיעור בשעהקריאת תהילים :  שימו לב

 

 
. 
  
 

Run for Fun! 

 

בהדרכת יאיר  בחינםצה למבוגרים חוג רי
י מכון וינגייט "מדריך מוסמך ע –חברוני 

 לריצות ארוכות
 (בשעות הערב קבוצות לגברים ונשים בנפרד)

 דגש על שיפור סיבולת לב ריאה 

 לימוד יסודות וטכניקת הריצה הארוכה 

  הקורס מתקיים בשבילי הישוב במשך
ישובי יחדשים ויכין אתכם למירוץ ה 1

 ה"בע, במהלך חודש ארגוןשיתקיים 
 

 הספורט של מטה בנימין' בשיתוף מח
 וועדת ספורט חשמונאים

 פרסום בתיבות הדואר
 111-2.4.058: תיקון במספר הנייד של יאיר

 : פרטים והרשמה אצל יאיר
0506242198@numbex.com 

 

 :המועצהמתקצירית 

ומשפחת שער , אנו מחזקים את ידי תושבי טלמון :שובו בנים

ומבקשים להביע הערכה להירתמות , בשעה קשה זו, כםבתו
של צוות החירום היישובי והמתנדבים הרבים כדי לתת מענים 

גם גורמי המועצה השונים מכל המחלקות . ברבדים השונים
הרלוונטיות מלווים את הצוותים בכדי לתת את המענה 

ואנו , ק מועצה הוקם בטלמון"חפ. המקצועי והנכון ביותר
שר מתמיד עם כוחות הביטחון ועוקבים אחר עומדים בק

 . ההתקדמות בחיפושים
איגרת ראש המועצה לתושבים הופצה בימים אלה לכל בתי 

לאתר בנימין הועלו הנחיות בנוגע לנסיעה . האב בבנימין
 חשוב לקרוא אותם יחד עם בני הנוער הנוסעים –בטרמפים 

 . בדרכים
 הביתה בריאיםכולנו תפילה לראות במהרה את הבנים שבים 

 .ושלמים בגופם ובנפשם
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