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 מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו   :משלחן המזכירות

 
   :ועדת ביקורת

זורית מטה בנימין מינתה ועדת המועצה הא
 :ביקורת לישוב שחבריה

 ר"יו –מר יעקב גוטליב 
 חבר –מר ישי דאב 

 חבר –מר יעקב טאוב 
 .מאחלים להם הצלחה בתפקידם

 

 :םפינוי גז
אני מבקש להזכיר שאת הגזם צריך לפנות אך 

 .ורק לפינות הגזם בלבד
גזם שיושאר בכביש ליד הבתים יפונה 

 .בעדיפות אחרונה על בסיס מקום פנוי במשאית
 

 :שימוש בגני משחקים בשעות המנוחה
להזכיר לכם שיש להקפיד לא לשלוח ילדים 

-00:11למתקני משחקים הציבוריים בין השעות 
 .שמור על מנוחת השכניםול 00:11

      
    

 :מהספרייה
 

 :שינוי שעות פתיחה בקיץ
 

 (:70.6)ו באב "ט –( 0.6)ח תמוז "מי
 06:11-01:11:  ראשון

 סגור:  שני
 00:11-00:11:  שלישי
 סגור:  רביעי

קריאה "במסגרת תכנית   0:71-00:71:  חמישי
 בבנימין" להצלחה

 06:71-01:71:  צ"ואחה  
 

ו "כ, ביום שני:  שעת סיפור מיוחדת בחודש יולי

עם " הלב של נונה"תתקיים שעת סיפור , 07.6, תמוז
לית סביב פעילות מוסיק.  06:11רויטל מלכה בשעה 

 . תרשמו את התאריך.  הנושא של רגשות

 בריינה הרטמן: מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il 0שלוחה  0600007-10
 

 !כי חשוב להתחיל בפעילות ספורטיבית בגיל צעיר

 !פעילות בימבות ובועות
 .06:11בשעה , 0.6, א תמוז"כ, ביום רביעי הבא

 גיע עםלה מוזמנים 0כל הילדים בני שנה עד גיל 
של לרכיבה המונית על השביל  הבימבות שלהם

המוריה עד לרחוב ' גן אודליה מהכניסה ברח
 !  ובועות כל ילד יקבל שלוק! הדגן

 !בחסות ועדת ספורט
 

 סדנא שנייה של רחל רוטשטיין
 

נו לבין עצמנו יבינ -דורית -המשפחה הרב"
  "רינונו לבין הויובינ
תמיכה בהורים מבוגרים לבין  כיצד ניתן לשלב בין

איך שומרים על כיבוד  ?ליווי וגידול ילדים צעירים
 ?ההורים במרוץ החיים 

. בספרייה .01:0בשעה  6..0, ח תמוז"כ, ביום רביעי
 .הסדנא תתקיים בתנאי שיש מספיק נרשמים

 0.6, א תמוז"המעוניינים מתבקשים להירשם עד כ
 לאדם₪  01:  ת השתתפותעלו .דרכי

 
של המדור " מעגלים"הסדנא במסגרת תכנית 

 .ס בנימין"לקהילה של מתנ
 

   :המשחקייה
 

המשחקייה תמשיך לפעול בחודשי הקיץ בימי 
באוגוסט . 00:11-00:11בין השעות '  וה', ג', א

שבוע אחד לפחות  )ייתכנו שינויים בשעות 
המקום יהיה פתוח בשעות הבוקר במקום 

תתקיים גם פעילות מיוחדת באחד (. צ"אחה
 .הימים בחודש אוגוסט

נדחה ) 0.6, ז תמוז"צום י, הקרוב ביום ראשון
 .היא תהיה סגורה( ח"לי

בימים אלו החזית של המבנה עוברת שיפור קטן 
ככה תוכלו לזהות את . י ענבל קפאח"ציורים ע –

ביתר ( פינות רחובות התבור והארבל)המקום 
 .קלות
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 !!שבת שלום

  :ותיקים בקהילה

  0.6, תמוז ט"י, ינביום ש: לכל מי שנרשם
 06:11בשעה יוצאים לסיור במזכרת בתיה 

 . ממועדון הנוער

מתחנת  06:11יציאה בשעה  : בתוכנית
האוטובוס בחשמונאים                                                     

                                             01:11 -  00:11: במזכרת בתיה סיור*
דקות  01 -בראשון לציון ל  נסיעה לסינמה סיטי*
  מי שירצה לקניות פינוק או לארוחה ל (בערך)
 עלה'לערב שירה מלווה בג -נסיעה לחוף ראשון *

 . ₪  ..: מחיר הסיור

 

 מזל טוב *מזל טוב* מזל טוב :פינת הברכות

 
 

ליעקב ואנהלי ברנשטיין לרגל אירוסי בנם *: אירוסין

 משה לנוגה אושרי

 
לרב מורי ודינה שוורץ לרגל נישואי בתם *: נישואין

 ליאורה לנתן סבח
 

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע 

                                               vaad_bryna@012.net.il :למייל

 לאה מדעי:  ממועדון גיל הזהב

על  גןדלמחנכת סמדר ובנות  'תה וילכתודה רבה 
על הקשר   ,יות השונות שנעשו במהלך השנהוהפעיל
בהצלחה לבנות  .אוזן קשבת ועל הרצון להיות הרציף 

 !בהמשך הדרך
  

  יות ודני ניסים על כתיבה ועצוב של דף פעילתודה ל
 !ה"איתנה בע תבורך בבריאות  .מדי חודש בחודשו 

תודה   !למחנכת רינת סופרו בנים' ג תהילכתודה 
על   לאתי ניסיםו לרחל אשואל  ,אליאסי  למוריה 

צוהר  הצלחתם לפתוח   !הפעילות סביב נושא העדות
   !אותנו ולהעשיר 

 . במועדון  "להיות בריא"חודש יולי בסימן 
 6..ח תמוז "י', ביום א נפתח בהרצאה 

י "ההרצאה תינתן ע  ".כיצד למנוע נפילות"
 .טלי חן 'הגב  ,רפיסטיתתויהפיז 

 
תינתן הרצאה והדגמה  6.6, ,תמוז 'כ ,שלישיביום 
 .חגית מדמון הגב  י "ע בנושא קוסמטיקה  

 

 

                                             . בוא נלמד ביחד, אבא  :!לימוד תורה בקיץ
כל שבת נתכנס יחדיו ללמוד ביחד אבות ובנים זוהי 

שני בעיניים ולתחבר האחד עם הזדמנות להסתכל האחד ל
                                                                       .השני סביב התורה המאחדת

 (בכניסה לישוב)באולם הספרדי המרכזי ? היכן
 00:71 - 06:71? בשעה

 .כל משפחה מה שתבחר? מה לומדים
 .ותאחרונות נאזין לשיחה מרתקת מפי אחד האב' דק .0

פעם בחודש יחולקו  .ממתק לכל משתתף? יש הפתעות
                                                           .הפתעות למשתתפים הקבועים

 ד חשמונאים"בית חב -הרב ברק כוכבי  !מצפים לראותכם

 
 !חוגים תורניים ממשיכים בקיץ

 !גם הקיץ החוג התורני ימשיך להתקיים בחודש יולי
משניות בצורה , ש"פ, ך"התורני לומדים תנ חוגב

החוג מועבר מזה כמה שנים , .חוויתית ומהנה ביותר
 . רב מנוסה ואהוב על הילדים, על ידי רב אייל

  .פרסים והפתעות בכל שיעור
ההרשה דרך . משתתפים חדשים יתקבלו בשמחה

 . המזכירות
החוג מתקיים פעמיים בשבוע בימי שני ורביעי בבית 

 ת הרימוןהכנס
 06:11-.00:0: ב-כיתות א
 .06:11-06:0: ד-כיתות ג
 00:71-.06:0: ו-כיתות ה

בהתאם )כיתה ז וכיתה ט נודיע על השעות בהמשך 
 (לפעילויות של קייטנת הנוער

 1.0-0767.06: שרון גרוסקין, לפרטים נוספים
 

 בלק: שיעור נשים בשבת פרשת
 מר רפי חתוכה:  מרצה

 
 . קריאת תהילים 11:.0:   בשעה

 .0:.0השיעור בשעה 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 : הודעה ממשפחת קירשנבאום
המצוה של -נציין את שבת בר בשבת הקרובה פרשת בלק

 -ומבית הספר בהשתתפות חבריו מהישוב ה"ע*מיכה *
  *מזמור*
  *:ה"בתוכנית אי*

  :תפילה בבית הכנסת של קהילת הרימון*
 

  *קרליבך:* קבלת שבת
 

הרב איתמר  שיחה מאת מורנו*  :י מוסףשבת בבוקר לפנ

  *.אורבך
  *סעודה שלישית ושירה משותפת*

 
 00:11בשעה  -הישוב וחברים לכל תושבי*

  *.באולם בית כנסת הרימון* * 

 

   *.מוזמנים בשמחה כולכם*

קשר  אנא צרו שלישית-לפרטים ועזרה בהכנת סעודה
  0525-666561  *חגית*עם 
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