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 ...נשים ,נשים ,נשים
 

 : תשריינו את התאריך  :ערב ספורט לנשות בנימין

מגוון פעילויות ספורטיביות לנשות 6 1467, א אלול"כ, יום שלישי
 10:11-00:116בנימין במרכז לרנר בהר הצופים בין השעות 

 6פרסום באתר של הישוב בקרוב6 הרשמה אצלי6 לאישה₪  41 

 

 :לת חנהתפי
 –תפילת חנה  –האירוע הגדול הבא בשילה הקדומה 

פרטים באתר 6 1967, ב באלול"כ, יתקיים ביום רביעי
( בתשלום)מעוניינות לנסוע בהסעה הנשים 6 תיירות בנימין

ו "ט, מתבקשות להיות אתי בקשר במשרד עד יום חמישי
 11676, אלול

 666מידע יגיע בקרוב  :חוגים

, ז אלול"ט, ביום חמישי  ":דשיםבגדי המלך הח"ההצגה 

₪  01כרטיס עולה 6 19:11בהיכל התרבות במודיעין בשעה  1167
ניתן 6 הוקצבו לכל ישוב מספר מוגבל של כרטיסים6 6-7לגילאי 

                                                            !תזדרזו   !כל הקודם זוכה6 במשרד להזמין דרכי

 

 
 

 לתושבי הישוב וף הקיץ הפנינג ס
 :2..8, ה אב"כ, בביום חמישי הקרו

 !("המרוץ למליון"במקום )

ותושבי חשמונאים מחבקים ומצדיעים ללוחמי  ס בנימין"מתנ
ומשפחותיהם ולכל מי שהתנדב הקיץ למען אחרים " צוק איתן"
תושבי , משפחות חיילים סדירים וחיילי מילואים, חיילים –

 666הדרום
 פה ועלי של הישוב על הפעילות הענ"ים לצוות צחאנחנו מצדיע

על פגישות אינסופיות לתוך 6 התמיכה במשפחות מגויסים
אנחנו 6 י"ר צח"מ יו"מ, הלילה בביתה של יוכבד שריידר

אשרינו  6מצדיעים לנוער שהשקיעו מאמצים רבים כדי לעזור
 !שזכינו לקהילה שכזאת

, 19:91-17:91ל בין השעות "שיתקיים בתאריך הנ, בהפנינג
תחרויות 6 תתקיים פעילויות ספורטיביות לכל המשפחה במגרש

, מרוץ שקים, מיני גולף: תחנות666 פינג פונג, כדורגל, כדורסל
הכרזת " טקס"הכל בהנחיה מקצועית כולל 666 זריקת כדור ועוד

 6מתנפחים 9יהיו גם ! מנצחים
פעילות קלילה וכיפית להרמת המורל וההתלהבות בקרב 

 6  הפעילות בחינם6  ים והנוערהילד
 פרטים במייל ובלוחות666 תתקיים גם מכירת אוכל במקום

 !בחסות ועדות ספורט ותרבות                                   6השבוע

 :ממזכירות הישוב
 

תהיה סגירת , 1760, ג אב"כ, ביום שלישי הקרוב
  7:11-16:11מים בין השעות 

 
 

 :מהספרייה
 

 : ת פתיחה בשבועיים הקרוביםשעו, ה"בע

 
 

 (:0160-19)ה אב "כ-א"בשבוע של כ
 

 19:11-01:11:  רגיל: יום ראשון
 

 14:11-17:11:  רגיל: יום שלישי
 

 6 בשאר הימים הספרייה סגורה
 

 
 
 

 :יישר כח
 

לדני ניסים שהופיע לפני קייטנת ילדי המגויסים *
 !ואף חלק להם פרסים

 ושהרימ, וכל מי שעזר להלאיטה מהודר *
 !לקבוצה של תושבי שדרות "קייטנה"
ציונה , נילי ארז, מרגלית טיירי, לרחל אשוואל*

שפתחו את המשחקייה בהתנדבות  שרוני
בוע ומיינו וסדרו את המקום בשעות הבוקר הש

 !!בצורה מדהימה

ליוכבד שריידר שהביאה לנו את המופע של *
kippalive כדי לרומם את הרוח! 
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 !שבת שלום

 מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב :פינת הברכות

 

, ליקי ואסנת הימלפרב לרגל הולדת הנכדה* :לידות

 נינה לשרון הימלפרב, בת לשילת ורפאל
 
בן לאיתן , הולדת הנכד לדוד ופנינה וסטרייך לרגל*

 ואלינור
 

  ללארי ושריל קליין לאירוסי הבת ליאורה*: אירוסין

 עם שון בנק
 

נישואי הבן דביר רגל לנפתי ושירה וקסלר ל*: נישואין

 לאה בסןל
 
ואיתמר אנגלסמן לרגל נישואי מאירה ( סיימון)ודי 'לג*

 ליואב קליינברד
 
: כל שבוע למיילניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי ב 

vaad_bryna@012.net.il 

 
 

 

 :חיסוני כלבת
 

 0660, ח אלול"כ, יינתנו בישוב ביום ראשון
ר "י ד"במזכירות הישוב ע 14:91בשעה 

 6המועצה וטרינר, אפרים קרן

 :ותיקים בקהילה
 

פרסום בתיבות דואר 6 הרשמה ללימודי קתדרה החלו
 (6מי שלא קבל מוזמן לקבל את התכנית מבריינה)שלכם 

6 1167, ו אלול"בחשמונאים המפגש הראשון יתקיים בט
הרשמה דרך עמותת ותיקים 6 1960תאריך ההרשמה עד 

 150-9705097: מלי: בקהילה
livatikim@gmail.comma  

 

ערב הוקרה והערכה למתנדבי עמותת 
 :ותיקים בקהילה

באולם האירועים  10:11בשעה , 067, ג אלול"י, ביום שני
מוזמנים מתנדבים ובני זוגם לערב הוקרה 6 של בית חורון

חלוקת תעודות , קטעי נגינה וברכות, שיכלול כיבוד קל
הרצאה , ביםחלוקת שי למתנד, ארוחת ערב קלה, הוקרה

הרצאה מרתקת " המתנדבים בעם: "מפי אלידע בר שאול
על אישים ודמויות שפעלו בהתנדבות להפריח את השממה 

 6ולשמח את הלבבות
 : דרך ותיקים בקהילה, 167, אלול' הרשמה עד ו

 Vatikim.mitnadvim@gmail.com 

150-6949641 

 עקב: פרשת שיעור נשים בשבת
 דב גרין   :מרצה
   15:91 :  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

  15:15לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

 חנה שוסטר:  מרכזת הקליטה והחברה

 chanaschuster@gmail.com/  6שלוחה  – 7941679

 
 באיםברוכים ה

 6ברוכים הבאים לנעמי וביני מרילוס שעלו לחשמונאים עם 
' הם מחכים להיכנס לביתם ברח 6 ניו יורק, ילדיהם מוודמיר

ביתם 6 ובינתיים נמצאים בבית של רובין ואבי שרייבר, 5התבור 
ועולה  11בן ( יוסף)יי 'יי ג'ג6 'ועולה לכיתה ח 10אביגיל בת 

ועזי , בממד' לה לכיתה געו, 0אורלי בת  6 בממד' לכיתה ו
 :הפרטים שלהם הם 6 ועולה לגן חובה 5בן ( עזריאל)
 

 binimaryles@gmail.com 1519151109 :ביני
 nmaryles@gmail.com  1519176657 :נעמי

 
Welcome 

Welcome to Naomi and Bini Maryles who made Aliyah to 
Chashmonaim with their 4 children from N. Woodmere, 
NY.  While they wait to enter their home at Rechov 
Hatavor 5 they are at Robin and Avi Schreiber's house. 
 Their daughter, Avigayil, is 12 and is going into 8th 

grade. JJ (Joseph) is 10 and is going into 6th grade at 
the mamad.  Orly is 8 and is going into 3rd grade at 
the mamad, and Azi is 5 going into gan chova. 
 Their details are as follows: 

 
binimaryles@gmail.com 0507050087 Bini:  

nmaryles@gmail.com Naomi: 0507094459  

 

 

 : חודש לימודים בבית מפגשים

 
תודה 6 תודה לרב בוכניק על המשך לימודים מהנים

מיוחדת ומקרב הלב לעליזה תפילין ולנסים בעלה על 
ח שותף במייל מחברות "י דוקבלת   6החודש הנפלא 

במשך החודש   העשייה הנפלאה ועל השתתפות  על
הרגשתי שאני 6  האחרון הדבר מילא את לבי שמחה

לא אפרט את הנעשה 6 מחוברת אל החבורה הנפלאה
    6אך נעשו דברים נפלאים מהנים מלמדים ומעשירים

נוכחות של רוב החברים אשר מאוד מאוד  הייתה  
תודה ענקית שלוחה לכול ! הפסדתיורק אני 6 נהנו

לאה 6דני ניסים 6 יעקוב גוטליב 6זיגדון רועי :המרצים 
חביבה   :ועוד אוסיף לרשימה ברכת תודה ל6בר אור
תודה מיוחדת   6רבקה ליסנגר 6 אילנה שבח 6 חתוכה 

לסימה קרטינברג 6ליהודית חדד על האכסניה 
 ואם שכחתי מישהו איתו6 שלא יחסר דבר   שדאגה

אתם  ,אחרונים חביבים   6וגם לו תודה סליחהה
     שבזכותכם אנו קיימים וממשיכים ,המשתתפים

 
 ציונה שרוני   ושוב תודה ענקית,בברכה
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