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  :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילהמרכזת הקהילהמרכזת הקהילהמרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  4שלוחה  -  9761493 

  :ס בישוב"הפנינג סוף הקיץ וחזרה לביה

  "!המרוץ למיליון היישובי הראשון"
  

   21.8 , ה אלול"כ, ביום חמישי
  

  ם למרוץ דרכיונוער מוזמנים להירש, בתי כנסת, משפחות
   ₪ 100:  דמי הרשמה/ איש בקבוצה 15עד 

  
  : תשריינו את התאריך  :ערב ספורט לנשות בנימין

מגוון פעילויות ספורטיביות לנשות . 16.9, א אלול"כ, יום שלישי
  .18:00-22:00בנימין במרכז לרנר בהר הצופים בין השעות 

  .בפרסום באתר של הישוב בקרו. הרשמה אצלי. לאישה₪  60 

  

  חנה שוסטר:  :  :  :  מרכזת הקליטה והחברהמרכזת הקליטה והחברהמרכזת הקליטה והחברהמרכזת הקליטה והחברה

chanaschuster@gmail.com/  4שלוחה  – 9761493
  

  
  ברוכים הבאים

וש ונועמי בלומברג ולתינוק שנולד להם לפני 'ברוכים הבאים לג
הם הגיעו מירושלים וגרים ביחידת דיור של משפחת  . כשבוע

  :הפרטים שלהם הם . 'ב 40דוגלן בהיצהר 

 

  shakshuky@gmail.com 0542307814 -וש 'ג

  pnoemie@gmail.com 0549475847 - ועמי נ

  
Welcome  
Welcome to Josh and Noemie Bloomberg and to 
their baby boy who was born about a week ago. 
 They arrived from Yerushalayim and moved in to 
the apartment attached to the Douglen family at 
Hayitzhar 40 b.  Their details are as follows:  

 

0542307814 Josh - shakshuky@gmail.com 

 0549475847 Noemie - compnoemie@gmail.  

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

  אורי טרגין*:דרך צלחה ל !מתגייסים

  אוריאל אדרי
  

ר זאב ורחל וילנר ולרותי רן לרגל הולדת "לד*: : : : לידותלידותלידותלידות

  בת לבני ונגה וילנר, הנכדה
  

ח גרוסקין לרגל בר המצוה לשרון ומנו*:  :  :  :  בר מצוהבר מצוהבר מצוהבר מצוה

  של איתן אוברמן
  לסטיב ושושנה ארנולד לרגל בר המצוה של בנימין*

 

: ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל

vaad_bryna@012.net.il  

  
 

        ::::מהספרייהמהספרייהמהספרייהמהספרייה
  

  : שעות פתיחה בשבועיים הקרובים ,ה"בע

  

  ):14.8-10(ח אב "י –ד "יבשבוע של 
  

  9:00-12:00:  בבוקריום ראשון 
  

   13:00-16:00: רגיל: יום שני
  

   2-5לגילאי  16:30שעת סיפור בשעה 
  

  :  יום שלישי בבוקר
  17:30-20:30:  רגיל: יום חמישי

  

  ):21.8-17(ה אב "כ-א"בשבוע של כ
  

  17:00-20:00:  רגיל: יום ראשון
  

  16:00-19:00:  גילר: יום שלישי
  

  . בשאר הימים הספרייה סגורה
  

 

  :תנחומים
  

  לדב אטנר על מות אמו
 .ה.ב.צ.נ.ת

  



  

  

        
        
        
        

        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        

        
  !!!!שבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםשבת שלום

  :חיסוני כלבת
  

 24.8, ח אלול"כ, יינתנו בישוב ביום ראשון
ר "י ד"במזכירות הישוב ע 16:30בשעה 
  .המועצה וטרינר, קרן אפרים

  ואתחנן: פרשת שיעור נשים בשבת
  הרב איתן הנה :מרצה
    15:30 :  בשעה

  ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
  

   15:15לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

  

  :תכנית נוער
  

 ארוחת בוקר –כנית נוער מתחילת החופש זכיתי להרים ת
נהנו מארוחת בוקר , בנים ובנות, בני נוער 40מעל . ושיעורים

הורים ובוגרים כל , ושיעורים מדהימים מפי מבחר רבנים
כ הרימון "ברצוני להודות לביה. 8:30בוקר אחרי המניין של 

אני רוצה  .ולישיבת נר תמיד עבור הכנסת האורחים והעידוד
ח חסות על ארוחות הבוקר ולכל מי גם להודות לכל מי שלק

מעל הכל יישר כוח גדול לנוער המדהים  .שהעביר שיעור
ואיכותי שלנו שהקדישו זמן ללימוד תורה לזכות חיילנו 

בגלל מחנות בני עקיבא התכנית לא . האמיצים כל בוקר
ניפגש . ט באב"י, יום שישי –ו באב "ט, תתקיים מיום שני

 .א אב"כ, שוב ביום ראשון
I have had the privilege of working on a Noar 
breakfast and learning program since the beginning 
of the summer.  Over 40 kids enjoyed breakfast and 
amazing shiurim given by a wide range of Rabanim, 
parents and bogrim every single morning after the 
8:30 minyan.  I would like to thank the Rimon Shule 
and Yeshivat Ner Tamid for their hospitality and 
encouragement.  I would also like to thank all those 
who sponsored the breakfasts and all of the people 
who gave shiurim.  Most of all, a big Yasher Koach to 
our amazing and exemplary kids who dedicated time 
to Torah study in honor of our brave chayalim every 
single morning.  Due to the Machanot Bnei Akiva, the 
program will not meet from Monday, Aug. 11

th
 

through Friday, Aug. 15th and will resume on August 
17

th. 

  יימןאלה ה

Ella Hyman 

            11.811.811.811.8, , , , ו באבו באבו באבו באב""""טטטט, , , , ביום שניביום שניביום שניביום שני
        י חשמונאיםי חשמונאיםי חשמונאיםי חשמונאים""""צחצחצחצח

        !!!!לערב הפוגה קהילתיתלערב הפוגה קהילתיתלערב הפוגה קהילתיתלערב הפוגה קהילתיתמזמין את הצבור מזמין את הצבור מזמין את הצבור מזמין את הצבור 
        דדדד""""ס הממס הממס הממס הממ""""במגרש כדור סל של ביהבמגרש כדור סל של ביהבמגרש כדור סל של ביהבמגרש כדור סל של ביה

        
        ::::בתכניתבתכניתבתכניתבתכנית
        : : : : הנוער יפתחו דוכני אוכלהנוער יפתחו דוכני אוכלהנוער יפתחו דוכני אוכלהנוער יפתחו דוכני אוכל:  :  :  :  19:0019:0019:0019:00בשעה בשעה בשעה בשעה 

        ............פופקורןפופקורןפופקורןפופקורן, , , , שערות סבתאשערות סבתאשערות סבתאשערות סבתא, , , , שתייהשתייהשתייהשתייה, , , , פיצהפיצהפיצהפיצה

        
        ::::מופע שלמופע שלמופע שלמופע של        20:0020:0020:0020:00בשעה  בשעה  בשעה  בשעה  

kippa live    כיפה לייבכיפה לייבכיפה לייבכיפה לייב!!!!        
        בנים מוכשרים בנים מוכשרים בנים מוכשרים בנים מוכשרים     7777מופע אקפאלה של מופע אקפאלה של מופע אקפאלה של מופע אקפאלה של 

  !פקטור X    שהופיעו בתכנית

        
        

 !!!!בואו לחזור לשגרה ביחדבואו לחזור לשגרה ביחדבואו לחזור לשגרה ביחדבואו לחזור לשגרה ביחד

פעילות בשעות הבוקר בישוב 
  :14.8-10בשבוע של 

  

י "המשחקייה תופעל ע' ד –' בימי א  :משחקייה

זה לא שירות . 9:00-12:00סבתות בין השעות 
בייביסיטר אלא הזדמנות לפעילות נוספת לילדים 

  .5 –מגיל שנה 
  .  לילד₪  5: עלות הכניסה

בין  ' וה' ג', אהמשחקייה תיפתח כרגיל בימי 
  .צ"אחה 16:00-18:00השעות 

        

 הספרייה תהיה פתוחה יומיים  :ספרייה
  .מידע למעלה. בשעות הבוקר בשבוע הבא

        

  ::::לוןלוןלוןלוןייייביקור בחוות עמק איביקור בחוות עמק איביקור בחוות עמק איביקור בחוות עמק אי
  

החווה נמצאת בישוב מבוא חורון מרחק נסיעה של 
, ח אב"י, ביום חמישי הבא. מהישוב' דק 15 -כ

אפשרות  יש לנו 9:30-12:30בין השעות , 14.8
 –לערוך פעילות המיועדת לתושבי חשמונאים 

ניתן להביא . (3-12סבים  וילדים מגיל /הורים
  )3תשלום מגיל  –קטנים יותר 

  
ליטוף  כוללותהפעילות כוללת מגוון סדנאות ש

סיבובים על , סדנת אילוף כלבים, חיות
, פעילות חץ וקשת ונשפן אפריקאי, חמורים/גמלים
   .וד משחקים חברתייםוע, חמורים odtסדנת 

  
הרבה , מומלץ להביא אוכל. לחווה הגעה עצמית
  .שתייה וכובע

לאדם בהרשמה מראש ₪  35:  עלות השתתפות
, דרך בריינה במשרד או דרך המייל עד יום שלישי

 שלי  המידע. (12:00עד השעה  12.8, ז אב"ט
אם נגיע ".) רכזת קהילה"מופיע בריבוע של 

  .יר ירדאיש המח 150לקבוצה של 


