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 :טמןבריינה הר    :מרכזת הקהילה
 vaad_bryna@012.net.il/  6שלוחה  - 7941679 
 

 "!המרוץ למיליון היישובי הראשון"
 

  8.12ל  סוף הקיץנדחה ל
 ונוער מוזמנים להירשם למרוץ דרכי, משפחות

 איש בקבוצה 1.עד 
 ₪  11.:  דמי הרשמה

  :המשחקייה  

 1וגן במקום אנחנו לא פותחים בינתייםבגלל שאין מרחב מ

                                                                 

 

 
 

 :הערכות הסעות לשנת הלימודים:   מהמועצה
 

לצורך קבלת זכאות להסעה אנו מבקשים מכל ההורים 
לתלמידים להקפיד לוודא שכל הילדים שלומדים 

רשומים בתעודת , במוסדות חינוך בבנימין ומחוצה להם
ילד שאינו רשום 1 ים כתושבי בנימיןזהות של ההור

של הוריו כתושב בנימין לא יהיה לו 1 ז1כתושב בנימין בת

 1אנא חסכו אי נעימויות מיותרות – מקום בהסעה

 :ממזכירות הישוב
 

 :מחזור בקבוקים 1.
התושבים מתבקשים לא להשליך שקיות ניילון למיכל 

 רכתלריקון ופוגעים במע השקיות מפריעות1 הבקבוקים
בהזדמנות זו אני מבקש לא , כמו כן1 המשאית המרוקנת

להניח בקבוקים ליד המיכלים במקרה שאין מקום אלא 
 1למצוא מיכל פנוי

 

 :כלבים 81
בעלי הכלבים מתבקשים להקפיד שהכלבים לא יעשו את 

כבישים ובשטחים ציבוריים ובמקרה , צרכיהם במדרכות
 1לפח אשפה הצורך לאסוף את הצרכים

 1נא שמרו על ניקיון הישוב למען התושבים

       
 81:11-88:31: 'ה-'א :תזכורת לשעות  :מקוה 31
 פתוח מהשקיעה –רצוי לתאם : 'ו

 88:31שעה לאחר צאת השבת עד :  ש"מוצ
 181שלוחה  18-11.3111(: לא מה שמופיע בספר)טלפון 

 110-20181.8:  אילנית

 :מהספריה

  1 - 0  ולגילאי 3 - 8שעת סיפור לגילאי . 

    
 1עם נאוה גלבנד ואדית אפשטיין 

 8:31.בשעה ( 8.12)ג בתמוז "המפגש הבא ביום שני כ   

הכוונה היא לבוא )מות 'מסיבת פג :פעילות מיוחדת    
 (!מה'בפג

 
 מכירת ספרים קבועה בספרייה 1 8

 ספרי מבוגרים נוער וילדים   
 ח לספר בלבד"ש 1.   
 ח בלבד"ש 8ספרים ממדף הספריה ב   
 ח בלבד"ש8ספרים באנגלית ב   
 בשעות הפתיחה בכל עת   
    
 :עוד בשעות הפתיחה1 3
 ביעהמניות ודפי צישולחן יצירת ס  
 פתוח לילדים בשמחה  

 !קיץ בריא! כולם מוזמנים

 1רינת ופרידה, מלכה

 

 :כ רמת מודיעים"קריאת תהילים בביה

 

י "לאור המצב הוחלט להמשיך קריאת תהילים ע
בשעה ( 'ה –' א)נשות ונערות הישוב מדי ערב 

 1 כ בעזרת נשים"בתוך ביה 81:31

 !נשמח לראות הצטרפות של נשים נוספות

: פרשת שיעור נשים בשבת
 מטות
 רב איתן הנה :מרצה
   1:31. :  בשעה

ש "כ רמת מודיעים ע"בביה
 גלנווד

 
לפני קריאת תהילים :  שימו לב

  1.:1.השיעור בשעה 
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 !ושקטה שבת שלום

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

 
לאסתי גנן לרגל בר המצוה של * :בר מצוה

 נדב, הבן
 

רי ואיריס מרסל לבר המצווה של בנם 'לג*
 דניאל

 

ללארי ושריל קליין לרגל אירוסי *: אירוסין

 בנם נח לניקול רוזנבלום
 

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

 
 

 

 :ערב הוקרה לתלמידי מורי יהודה עוזרי
 

 1:11.בשעה , (212.), ב באב"כ, ביום שני
 ייערך מפגש הוקרה לתלמידיו היקרים 

 "עתרת שלום"כ "באולם ביה
 

 !מוזמנים כל תלמידי מורי יהודה לדורותיהם
 

 ,נשמח לראותכם
 משפחת עוזרי

 
 :נא לאשר הגעה בהקדם האפשרי אצל צוריה

Tsuriya60@gmail.com 

 110-331.130:  נייד

 חנה שוסטר: מרכזת הקליטה והחברה

 4054088-050     chanaschuster@gmail.com  

 
 ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לשרי ודוד דניס שהגיעו ממיאמי 
הם חוזרים למיאמי בכמה  1 1עץ הדר ' וגרים ברח

: ילדים 3יש להם  1 שבועות ויגורו בשני המקומות
פרטי הקשר 1 2.וקורי בת , .8י בן 'בנג, 80אבי בן  

 :הם
 

 davek622@aol.com 11221012.3 -דוד 
 -שרי 

1182802833 dashdennis@gmail1com 

 

Welcome 

Welcome to Sheri and David Dennis who 
arrived from Miami to Rechov Etz Hadar 5. 
 They are returning to Miami in a number 
of weeks and will live in both places. 
 They have 3 kids:  Avi is 24, Benji is 21 
and Cori is 18.  Their contact information 
is: 

 
davek622@aol.com 0587940713 -David  

Sheri -      
 dashdennis@gmail.com 0528248233 

 

 : מועדון גיל הזהב
 

ביום ראשון מתנדבות המועדון יוצאות להשתלמות 
 1 ל-בבית א

 
 0:11.יציאה בהסעה מהטרמפיאדה בשעה 

 81:11חזרה משוערת בשעה 
 

 לאה מדעי
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