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

 ...נשים, נשים, נשים

    :ערב ספורט לנשות בנימין

לצערנו , בוטל 1467 , א אלול"כ, יום שלישישהיה מתוכנן ל
 6בגלל הרשמה דלה , הרב

 

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

פרטים באתר 6 1967, ב באלול"כ, יתקיים ביום רביעי
ינות לנסוע בהסעה נשים המעוני6 תיירות בנימין

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

ניתן לצפות בה 6 החוברות יצאו לתיבות בשבוע שעבר  :חוגים

  www.rammod.net: ולהוריד טופס הרשמה באתר של הישוב
עד השיעור השני 6 יום שני הקרוב( וכולל)ניתן לנסות חוגים עד 

ניתן גם לקבל אותן 6  של חוג ילדים חייבים להיות רשומים
ניתן לארגן :  חוג כדורגל  6במזכירות או בדואר אצל תמר

נא להיות 6 אם יש היענות 13:91לילדים בשעה  נוספת קבוצה
                                                                    6  אתי בקשר

 
 

 מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב :פינת הברכות

 

, לרב שמעון וחיה בוחניק לרגל הולדת הנכדה*: לידות

 בת לאופיר ונאוה בן שלוש
 וטלי בן לאלי, בונומו לרגל הולדת הנכדלשמואל ורונית *

 אלקיים
בן לבארי , לזרובבל וכוכבה שרעבי לרגל הולדת הנכד*

 ורחלי
בן לחגי , מן לרגל הולדת הנכד'גלשמעון וזהבה תור*

 ותהילה ואן גלדר
 

לסטיבי ואדית אפשטיין לרגל הבר מצוה *: בר מצוה

 של בנם אורי

ורפי מור לרגל הבת מצוה של בתם ' לבת*: בת מצוה

 תמר
 לאמיר ותמר רוט לרגל הבת מצוה של בתם רוני*

 
לזאב ואביטל וינדיש לרגל אירוסי בנם *: אירוסין

 חיפה, ת לבנוני מקרית שמואלאמציה יואל לרעו
לפרד ורובין זמל ולמיכאל ודניה מארק לרגל אירוסי *

 זהבה לדניאל
 

, לדב וברברה גילאור לרגל נישואי נכדם*: נישואין

 מאיר למרים יוסטמן
סולומונט ולשי ורבקה אליצור לרגל ' לארי ושרה בת*

 מלכה ליוני, נישואי בניהם
 

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

 
 

 

 :מועדון גיל הזהב :משלחן המזכירות

6 השנה נפתח מועדון גיל הזהב במתכונת משופרת
במועדון 6 'וה' ג', ימים בשבוע בימי א 9המועדון יפעל 

וארוחת  תהיה פעילות מגוונת כולל ארוחת בוקר
לאה  בהזדמנות זו אנו מאחלים ל6 צהריים בשרית

שנבחרה לנהל את המועדון הצלחה בתפקידה  מדעי
 6והמשך קידום המועדון לרווחת התושבים

 
ברוכות הבאות לשלושת   :בנות שירות חדשות

קומונרית  -רוני כהן : הבנות שהגיעו אלינו השנה
 פז עמר שעובדת, ד"ס הממ"ע ועובדת גם בביה"בנ

ורחל ', ח-'ס ותרכז את הפעילות של שכבות ז"בביה
 6ביטון שתרכז את גרעין נחשון ועובדת בגן שפה

  
 

 :ממועדון מפגשים

ם בחופשת הקיץ ילהתקיטיול ליפו שהיה אמור 
     199791116אלול ' ה ביום רביעי כב"יתקיים אי

                    דה אפיממהטר 14:11יציאה בשעה 
                           זכות קדימה למי שנרשם ושילם 

 עד יום שני  מי ששילם ולא יוצא מתבקש להודיע
                                           6ן מקום לממתיניםיכדי לשרי הקרוב

ניסים : המדריך   6הסיור באחריות המשתתפים     

 תפילין

 . נא להצטיד בנעלים נוחות       

 ציונה שרוני, בברכה

 :ותיקים בקהילה
ה תצא הסעה "בע :הסעה לבית חורון לערב הוקרה

 19:91מחשמונאים לבית חורון בשעה 
נאים בסוף וחזרה מבית חורון לחשמו, מהטרמפיאדה

 6הערב

המפגש הראשון  :לימודי הקתדרה בחשמונאים
 6 1167, ו אלול"ט, יום רביעי הקרוביתקיים ב

 :ותיקים בקהילהפרטים דרך עמותת 

 9783897-131malivatikim@gmail.com: מלי 
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 !שבת שלום

 חנה שוסטר:  ה והחברהמרכזת הקליט

 9chanaschuster@gmail.com  6שלוחה  – 7941679
 

 ברוכים הבאים
ניו , ברוכים הבאים לדוד ודפנה אמר שהגיעו מווסט המפסטד

  6 ב13היצהר ' הם יכנסו לביתם בקרוב ברח 6 ילדיהם 6יורק עם 
יי 'אייג 6 ד"בממ' עולים לכיתה ה 11-ן הוארי ב 11-יעל בת ה

6 עולה לטרום טרום חובה( אביגיל)ד ואבי "בממ' עולה לכיתה א
 .:פרטי הקשר הם 

 david@emmerfamily.com 804-6300-058- דוד 
 fad567@aol.com 803-6300-058- דפנה 

 

6 1ברקת ' ברוכים הבאים למזל וחיים דהאן שהגיעו מניו יורק לרח
' שעולה לכיתה י( 13)ליאב , מארבעה ילדים 9מזל הגיעה עם  

שעולה לכיתה ( 9)ויוסף , YTAב' שעולה לכיתה ט( 16)מיה , YTAב
6 בעוד קצת זמן יגיעו בניו יורק( 17)חיים ובתם טליה  6 ד"בממ' ב
 mazald@aol.com  0585235066 –מזל  :פרטי הקשר הם 
 

ברוכים הבאים לשלומית ואברהם ששון שהגיעו מגני מודיעין 
יש להם  6 19הר נבו ' רח, לבית לשעבר של משפחת עטקין

בטרום ( 9)אוראל , ד"בממ' בכיתה א(4)אביה : שלושה בנים
 :קשר שלהםפרטי ה6 ועדיאל בן שנה פלוס, טרום חובה

 1363177913: אברהם
 1391317119: שלומית

 

ברוכים הבאים לטובי וישראל גלאס שהגיעו מנתניה ליחידת דיור 
מנחם מענדל  6 יש להם שני ילדים 6 9הזית , אצל משפחת רודיך

 :פרטי הקשר שלהם הם 6 בן שנתיים וחיה מושקא בת חצי שנה
 

 tovi17@gmail.com 1313666148 -טובי 
 israelglass@yahoo.com 1313666149- ישראל 

 
Welcome 

Welcome to David and Dafna Emmer who have arrived 
from W. Hempstead, New York with their 4 children.  They 
will be moving into their home at Rechov Hayitzhar 15b 
shortly.  Yael, 10, and Ari, 10, will be going into 5th grade at 
the Mamad.  A.J. will be starting 1st grade at the mamad 
and Abby will be going to gan trom trom chova.  Their 
contact details are: 

804-6300-058 -David  david@emmerfamily.com 
803-6300-058 -Dafna  fad567@aol.com 

 
Welcome to Mazal and Chaim Dahan who have arrived from 
New York to Rechov Bareket 2.  Mazal arrived with 3 of 
their 4 children, Liav (15) entering 10th grade at YTA, Maya 
(14) entering 9th grade at YTA and Yosef (7) entering kita 
bet in the mamad. Chaim and their daughter Talya will be 
arriving in the near future.  The contact information is: 

 

Mazal-   . mazald@aol.com 0585235066  

 

 

 חנה שוסטר:  מרכזת הקליטה והחברה
 המשך

 
Welcome to Shlomit and Avraham Sasson who have 
arrived from Ganei Modiin to the former house of the 
Atkin family, Rechov Har Nevo 17.  They have 3 boys: 
Avia (6) is in 1st grade at the mamad, Orel (3) is in gan  
trom trom chova and Adiel is 1 year old.  There contact 

information is: 

 
Avraham: 0545299315 /  Shlomit: 0572509007 

 
who have arrived   Glass Welcome to Tovi and Yisrael

from Netania to the apartment attached to the Rudich 
family's home, Hazayit 3.  They have 2 children. 
 Menachem Mendel is 2 and Chaya Mushka is 6 months 
old.  Their contact details are: 

tovi17@gmail.com 0525444268 -Tovi  
israelglass@yahoo.com 0525444263 -Yisrael  

 
 שבי גיל הזהבביקורי בית בקרב תו

הזדמנות 666בשיתוף עם יד שרה6 עכשיו אצלנו בחשמונאים!! חדש
בואו להצטרף למתנדבים שמעוניינים לעשות 6  מצוינת להתנדבות

עמותת יד שרה תעביר סדנא 6  ביקורי בית אצל מבוגרים בישוב
מתאים גם לפרויקט 6  לנוער בליווי מבוגראפשרי למבוגרים ו6  בנושא

המעוניינים להשתתף ביוזמה שהיא 6 בת מצווה בליווי הורה\בר
בחסות הישוב ומחלקת רווחה של מטה בנימין עם העובדת סוציאלית 

 6  נא  להיות איתי בקשר, עד-אורית גיל, בישוב
Visiting the Elderly 

Brand New-Now in Chashmonaim!!!  In conjunction with 
Yad Sarah…A terrific opportunity for volunteering!  
Become a part of a group of volunteers who will make 
house visits to the Elderly.  Yad Sarah will give a 
workshop on the subject.  This opportunity is for adults 

or teens accompanied by an adult.  It can also be a 
Bar/Bat Mitzvah project!  If you are interested in 
being part of this project, sponsored by the Yishuv 
and the Social Services Department of Matte 
Binyamin with our social worker, Orit Gil-ad, please 

be in touch with me. 

 כי תצא: פרשת שיעור נשים בשבת
 יחזקאל חנימוב   :מרצה
   13:91 :  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

  13:13לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

״..״אנשים טובים באמצע הדרך  

רצינו להודות לכל אלו שעזרו לנו להעביר דירה 
כמות האנשים רבה ולא ". צוק איתן"במהלך מבצע 

מי יתן ונדע . הצלחנו להגיע לכל מי שלקח בזה חלק
!להשיב בשמחות  

 אביאל ואפרת בלחסן
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