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 :ריינה הרטמןב    :מרכזת הקהילה
 vaad_bryna@012.net.il/  6שלוחה  - 7941679 

ולא הספיק להירשם לפני  למי שיש הוראת קבע  :חוגים

יוב אוקטובר בח -תחויבו עבור חוגים לחודשי ספטמבר - 1.07ה
דש ק עבור חוגים לחו'ניתן להעביר צ אובחודש אוקטובר הבא 

 0ספטמבר

אלי אבגי מבקש לדחות את השעות של כל קבוצה : קונג פו
בשעה  6-4גילאי ;   .14:9ג מתחילים ב -א, לכן0 בחצי שעה

 0..:10ו בשעה  –ד ;  *19:11

 אולימספר הורים לא מרוצים מהשעה הזאת אז אם יש ביקוש *
 0הקבוצות הראשונות 2ניתן להחליף בין 

 
 

 בואכי ת: פרשת שיעור נשים בשבת
 זהבית לסינגר   :מרצה
   .11:9 :  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

  11:11לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

 נה שוסטרח:  מרכזת הקליטה והחברה

/  6שלוחה  – 7941679
chanaschuster@gmail.com 

 
 ברוכים הבאים

ניו , שהגיעה מאליזבט ברוכה הבאה לעדנה אלכסנדר
, תושבת הישוב, נט גרוסברד'עדנה היא אמה של ג 0 רסי'ג

0 0הדגן ' ותגור ביחידת דיור של משפחת גרוסברד ברח
נט 'אפשר להיות בקשר איתה דרך ג 

 jrgrossbard@gmail.com0במייל
 

שהגיעו ליחידת  ברוכים הבאים לאליקים ורעות שרעבי
, יש להם בת  90הארבל ' רח, דיור של משפחת ניומן

 :שלהם פרטי הקשר  0בן שנתיים, אוהד, ובן 6בת , תהל
   reuti_y@walla.co.il.160.02621  רעות- 

 .160.0262. –אליקים 
  

Welcome 
Edna Alexander, who arrived from  Welcome to

Edna is the mother of  Elizabeth, New Jersey. 
nd is living Janet Grossbard, yishuv resident, a

in an apartment at the Grossbard home at 
Contact can be made with  Rechov Hadagan 8. 

.jrgrossbard@gmail.com Janet at this address: 
 
Welcome to Elyakim and Reut Sharabi who 
have arrived to an apartment at the home of 
the Newman family on Rechov Ha’arbel 7.  
They have a daughter, Tahel, who is 4 and a 
son, Ohad who is 2.  Their contact details are: 
  

   reuti_y@walla.co.il.160.02621 - Reut 
  .16-0.0262.Elyakim- 

 

 

 
 

  :משלחן המזכירות
 ד"בס

 ועד מקומי חשמונאים
 חשמונאים' נר תמיד'ע "יחד עם עמותת ישיבת בני

 
מברכים את ראש ישיבת נר תמיד הרב פלטי      

 את כל העוסקים במלאכת  , ם"את הרמי, גרנות
הקודש של חינוך דור העתיד בישיבת נר תמיד      

 ,י הישיבהובמיוחד את תלמיד
   

 !ח גדול וכ יישר בברכת
 

ה הראשונה של ילרגל דירוגה של הישיבה בעשירי   
 0בתי הספר הערכיים ביותר במדינת ישראל

 !עלו מחיל אל חיל להגדיל תורה ולהאדירה   
 

 יקי הימלפרב                איציק שטיינברג  
 ר העמותה"יו            ר ועד מקומי חשמונאים "יו

  
 

 :ממועדון מפגשים

ם בחופשת הקיץ יטיול ליפו שהיה אמור להתקי
     19/7/2.16אלול ' ה ביום רביעי כב"יתקיים אי

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

ניסים : המדריך   0הסיור באחריות המשתתפים     

 תפילין

 . נא להצטיד בנעלים נוחות       

 ציונה שרוני, בברכה
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כאן הודבקה מודעה של עזר לציון בקשר למימון בדיקות דגימות מח עצם 
 ....י חיילים"שנתרמו ע

 
 
 
 
 
 !שבת שלום

 מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב :פינת הברכות

 

בת , ודי נחמן לרגל הולדת הנכדה'לבצלאל וג*: לידות

 למאירה ויוסי שטיין
לדת ר דבי רייניץ לרגל הו"ר רן וד"לדב וברברה גרין ולד*

 בת לנחמיה ואביבה גרין, הנכדה
בת לאמיתי  ,הולדת הנכדהרגל ליפתח ושרית רותם ל*

 ואשחר לוין
 

המצוה -למשה ויעל אזנקוט לרגל שמחת בת*: בת מצוה

 של בתם ענאל
 

ליואל וציפי יאנג לרגל נישואי בנם נתנאל לנעמי *: נישואין

 פיגדור
 

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

 

 
 

  :ה"לשנת הלימודים תשעמלגות לסטודנטים 
 

גם השנה מייעדת המועצה תקציב מלגות עבור 
רווחה , סטודנטים התורמים לקהילה בתחומי חינוך

המלגה מיועדת אך ורק לסטודנטים תושבי 0 וקהילה
הלומדים לתואר ראשון או לימודים על תיכוניים דו , בנימין

שקלים  ...2גובה המלגה עומד על 0 שנתיים ומעלה
טפסי בקשה למלגה 0 שעות תרומה לקהילה .4תמורת 

לצורך קבלת 0 נמצאים במשרדי היישובים ובאתר בנימין
המלגה יש לקבל את אישור רכזת הקהילה לפרויקט בו 

0 ואת אישור המועצה למלגה בכתב, בחרת להתנדב
: שימו לב0 הקריטריון לקבלת המלגות הוא סוציואקונומי

ת הקהילה עד טפסי בקשה למלגות ניתן להעביר לרכזו
 0 101.016, ה"א בתשרי תשע"לתאריך י
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