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 נשים... ,נשים ,נשים
 

 תשריינו את התאריך:   ערב ספורט לנשות בנימין:

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

 לאישה6 הרשמה אצלי6 פרסום באתר של הישוב בקרוב6 ₪ 41 

 

 :תפילת חנה
 –תפילת חנה  –ירוע הגדול הבא בשילה הקדומה הא

6 פרטים באתר 1967יתקיים ביום רביעי, כ"ב באלול, 
מעוניינות לנסוע בהסעה )בתשלום( הנשים תיירות בנימין6 

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

החוברות יגיעו לתיבות בשבוע הבא, בע"ה6 ניתן   חוגים:
באתר של הישוב: ולהוריד טופס הרשמה בה  לצפות

www.rammod.net 

 ניתן להתחיל להירשם לחוגים בשבוע הבא דרך נאוה6

ביום חמישי, ט"ז אלול,   ההצגה "בגדי המלך החדשים":

 ₪ 601 כרטיס עולה 19:11בהיכל התרבות במודיעין בשעה  1167
קצבו לכל ישוב מספר מוגבל של כרטיסים6 ניתן 6 הו6-7לגילאי 

                                                            תזדרזו!   6 כל הקודם זוכה!במשרד להזמין דרכי

אנחנו מעוניינים לקיים אירוע   קבלת שבת מוסיקלית: 
כזה בערב שבת אחת לפני ראש השנה באחת מבתי 

מהישוב שמעוניינים  הכנסת בישוב6 מוסיקאים
 להשתתף יכולים לפנות ליונה וורנר כדי לקבל פרטים6

 
הרשימות נמצאות בלוחות המודעות   חלוקת הגנים:

 www.rammod.netובאתר של הישוב:  
 

עדיין פתוחים ברחבי הישוב, הם   מקלטים בישוב:
ניף וליד המגרש בבתי הכנסת, מועדון הנוער, הס

 כדורסל של ביה"ס הממ"ד6
 בשבוע הבא אני בחופש6 לא יופיע דף מידע

 
 
 

 חנה שוסטרמרכזת הקליטה והחברה:  

 chanaschuster@gmail.com/  6שלוחה  – 7941679
 

 ברוכים הבאים
שהגיע לישוב ברוכים הבאים לרוית ומשה לפאיר,זוג חדש 

איחוד שנמצא בעמק הירדן6 הם גרים -מקיבוץ אשדות יעקב
הפרטים  6 80ביחידת דיור של משפחת לאער ברח' היצהר 

 שלהם הם:
 ravitros@gmail.com  1806901777רוית: 
 md1900@gmail.com  1869199811משה: 

 
Welcome 

Welcome to Ravit and Moshe Lafir, a new couple 
who has arrived to the yishuv from Kibbutz Ashdot 
Yaakov-Ichud, located in Emek Hayarden.  They 
live in the attached apartment of the Lauer family at 
Rechov Hayitzhar 58.  Their information is: 

 ravitros@gmail.com Ravit:0524380999  
md1900@gmail.com Moshe: 0543077500  

 
 

 היקרה שלנו: תלרננה הקומונרי
 

בשם ועדת נוער, ההורים, צוות המזכירות, כל החניכים 
ומדריכים של סניף חשמונאים ובשם כל תושבי 

חשמונאים ברצוננו להודות לך מקרב לב על שנתיים 
 נפלאות שחווינו ביחד6 

   המסירות ועל ההשקעה!!תודה על 
 בהצלחה בהמשך הדרך!!

 

        Run for fun!   קבוצות ריצה עם יאיר חברוני 
 

 קבוצת הריצה של חשמונאים חוזרת להתאמן6666
 

 לאחר תקופת היעדרות ארוכה )מילואים66חופשה66(
קבוצת הריצה לנשים/גברים חוזרת לפעילות ותכין את 

המעוניינים למרוץ היישובי) בהדרכת יאיר חברוני ,מוסמך 
 מכון וינגייט להדרכת ריצות ארוכות (

אחת  במוצאי שבתכמו בשנה שעברה,  ,י"הא ,שיערך
 המועד יפורסם6 –במהלך חודש ארגון 

נשים /גברים ,מתאמנים חדשים וותיקים מוזמנים לחזור 
 האימון הוא פעם בשבוע בשעות הערב בישוב66 ולהתאמן 

 6,ח' באלול 9/7/0116אימון ראשון יערך ב 
 

 נפגשים בגינת הספורט)גן עמנואל(
 01:18 יםנש/   01:18  גברים
 יש להביא אישור רופא -נים חדשים מתאמ

 
 להתראות ,יאיר
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 שבת שלום וחודש טוב!

 מזל טוב מזל טוב* מזל טוב* פינת הברכות:

 

ן *לדני ואסתר בכר לרגל הולדת הנכד, ב לידות:

 למרים ודניאל שטריקר
*לסטיב ומריל ג'ייקובס לרגל הולדת הנכדה, בת לריקי 

 וזאב שפירא
*לשלום ואיריס שטרן לרגל הולדת הנכד, בן לחגי 

 ומוריה
*למרדכי ופרן ציק לרגל הולדת הנכדה, בת למאירה 

 ושמעון הירש
אלישע ותמי פוזיילוב, לרגל הולדת הנכד, בנם של *ל

 עמי ולאה פוזיילוב
 

*לעודד ורחל אשואל לרגל בר המצוה של בר מצוה: 

 הנכד, יעקב יהונתן, הבן של תומר ואורית אשואל
 *לג'ויס ורובי מוריבר לרגל בר המצוה של בנם נדב

 

*לבהירה איל לרגל אירוסי הבן אביעד אירוסין: 

 לאורפז מנדל מנוה צוף
 

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

 
 

 

 חיסוני כלבת:
 

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

 המועצה6 אפרים קרן, וטרינר

 ותיקים בקהילה:
 

הרשמה ללימודי קתדרה החלו6 פרסום בתיבות דואר 
 ריינה(6שלכם )מי שלא קבל מוזמן לקבל את התכנית מב
6 1167בחשמונאים המפגש הראשון יתקיים בט"ו אלול, 

6 הרשמה דרך עמותת ותיקים 1960תאריך ההרשמה עד 
 180-9708097בקהילה: מלי: 

malivatikim@gmail.com  
 

ערב הוקרה והערכה למתנדבי עמותת 
 ותיקים בקהילה:

באולם האירועים  10:11, בשעה 067לול, ביום שני, י"ג א
של בית חורון6 מוזמנים מתנדבים ובני זוגם לערב הוקרה 

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

הרצאה מרתקת מפי אלידע בר שאול: "המתנדבים בעם" 

דבות להפריח את השממה על אישים ודמויות שפעלו בהתנ
 ולשמח את הלבבות6
 , דרך ותיקים בקהילה: 167הרשמה עד ו' אלול, 

Vatikim.mitnadvim@gmail.com  

180-6949641 

 תנחומים:
 

 לולדימיר אלפרוביץ על מות אביו

 :מאיטה מהודר

שבע משפחות משדרות התארחו בבתי משפחות בחשמונאים 
שבוע  –באב ט"ו  –במסגרת קייטנה שנערכה לכבודן מט' באב 

 והכל בהתנדבות6
שתרמו להצלחתה: למשפחות  תודות חמות לאנשי הישוב

חיים, פוגל, שטיינבך, הלפרט, פרידמן, קדיס, נחמן, קלינגר, 
ילאור, חגית שביט, דב ג ,פריז, בלנקנשטיין, רובין שרייבר

מוריה הימלפרב, רכזת הנוער, ל שמעון קרסנטי, מאיר עקנין6
רחל אבינועם6 תודה מיוחדת ליובל רותם ולרננה הקומונרית, ול

על האירוח בבריכה המקצועית שלו, לתמי אלמליח 
פלדמן  הרפלקסולוגית, לתמי פוזיילוב, יעקב בן דרור, שרה

תמר קירשנבאום ויונה וורנר6 ליהודית חדד, הרב בוכניק, אבי 
כהן, "המגיס בקדרה"; לרונן ולאה הלל מ"פיצה מיה"6 למש' 

חל ובתם מוריה6 לאוראל שבח והמדריכות6 עודד, ר –אשואל 
גרשון, שרית מהודר6 למר איציק -לשמשון מהודר, סימי מהודר

שטיינברג, רונית בונומו, מש' יאנג, מזל קורח, שרה ברנר 
 והמשתתפים בערב שירה ובערב פרידה6

לתורמים הנדיבים: דובי דינר מהחברה לפיתוח של מטה 
מש' שחרור6 לרב ורבנית  בנימין, למש' וילנר, מש' סילטון,

 משה זאב וסימה פיזם מחב"ד שדרות6
אנחנו ממשיכים להיות בקשר עם המשפחות ולתת כתף בעת 

 הצורך6

 
 

 

 :לימודים בבית מפגשיםשנת ה

בית מפגשים פותח את שעריו לחברים   מועדון
תחילת הלימודים אי"ה ביום שני  *   ותיקים וחדשים6
במתכונת של שנה   1/7/0116  ו' אלול תשע"ה

הלימודים *     וטיולים 6  שעברה כולל פעילות
          0:11מתחילים כרגיל עם הרב בוכניק בשעה 

    אנו כבר מחכים לכם

  לום ורעותבברכת שנה טובה ש 

 וחברים בברכה, ציונה שרוני

 

 פרשת: ראה שיעור נשים בשבת
 מרים וייס   מרצה:

   18:91 בשעה:  
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 
  18:18לפני השיעור בשעה קריאת תהילים שימו לב:  
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