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 מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו   :משלחן המזכירות

 
 :7.31, ו תמוז"כ, הפסקת מים ביום שני

 

 עבודות אחזקה חברת מקורות תבצע
 ל "בקו מים ראשי בתאריך הנ

 וכתוצאה מכך תהיה הפסקת מים בין 
 0:88-70:883השעות  

 
כולל מים , נא להתארגן בהתאם

 3לקייטנים
      

    

 :שינוי שעות פתיחה בקיץ :מהספרייה

 
 (:731.)ו באב "ט –( 031)ח תמוז "מי

 71:88-08:88:  ראשון
 סגור:  שני

 70:88-71:88:  שלישי
 סגור:  רביעי

קריאה "במסגרת תכנית   8.:8-70.:1:  חמישי
 בבנימין" להצלחה

 8.:8-08.:71:  צ"ואחה  
 

 , הקרוב ביום שני:  שעת סיפור מיוחדת
  מיוחדת תתקיים שעת סיפור, 7.31, ו תמוז"כ

 "הלב של נונה"
פעילות 3  71:88עם רויטל מלכה בשעה  

ב הנושא סבי, כולל פעילות בבלונים, ליתמוסיק
 לילד₪  78 03-.לגילאי  של רגשות

  בגלל שהמקום מוגבל עדיף להירשם מראש

 6שלוחה   .380-110761  דרך בריינה

 בריינה הרטמן: מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il 6שלוחה  80-.110761

 
 טשטייןסדנא שנייה של רחל רו

נו לבין עצמנו יבינ -דורית -המשפחה הרב"
  "נו לבין הורינויובינ

תמיכה בהורים מבוגרים לבין ליווי וגידול  כיצד ניתן לשלב בין
 ?איך שומרים על כיבוד ההורים במרוץ החיים  ?ילדים צעירים

3 בספרייה .08:7בשעה  7.31, ח תמוז"כ, ביום רביעי
 לכן, נרשמיםהסדנא תתקיים בתנאי שיש מספיק 

, ה תמוז"כ ,יום ראשון עדהמעוניינים מתבקשים להירשם 
 לאדם₪  08:  עלות השתתפות3  דרכי 7031

של המדור לקהילה של " מעגלים"הסדנא במסגרת תכנית 
 3ס בנימין"מתנ

 

ממשיכים את חזון ארץ ישראל   :כוחם של יחידים

על ההרצאה  פרטים 3 ל"השלמה של הרב משה לוינגר זצ
 3בדף המצורף לדף מידע ובלוחות מודעותוערב מיוחד 

 

 :עשור לגוש קטיף
 

 7031, ט תמוז"כ, ביום חמישי הבא
 במועדון נוער 71:88בשעה 

 "הסנדל של אייל"ההצגה 
 

 'כיתה ד –גן חובה  לגילאי/    לילד₪  .7
 (הפרסום מצורף לדף מידע)

:               חנה שוסטר: מרכזת הקליטה והחברה 

68.6800-8.8  chanaschuster@gmail.com 

                           
זוג צעיר שהגיע , ברוכים הבאים לאילנה ואדם ברנשטיין

  מישוב( יחידת דיור של משפחת פינחסוב) .7לרחוב היצהר 
 :הפרטים שלהם 3 אדם
 adambernstein@live.ca 7008-0.7-8.6- אדם

 ilana.brandt@gmail.com 8.00010.18- אילנה 
 .1..800.0 -מספר בבית 

 
Welcome to Ilana and Adam Bernstein, a young 
couple who arrived to Hayitzhar 15 (attached 
apartment of the Pinchasov faily) from the yishuv 
of Adam.  Their details are: 

 
adambernstein@live.ca 1260-251-054-Adam  

ilana.brandt@gmail.com 0586272570  -Ilana  
Home Phone - 086585573 

 
אבא של , ולוולרי, יס גורדוןברוכים הבאים לאולגה ובור

3  ב ממודיעין08שהגיעו ליחידת דיור ברחוב התבור , בוריס
הפרטים 3  יש להם שני ילדים מבוגרים שגרים מחוץ לישוב

 :שלהם
              borisgo1@bezeqint.net8.8.67.001 -בוריס  

 olga.gordon13@gmail.com  8.81.0.178  -אולגה  

Welcome to Olga and Boris Gordon, and to 
Valerie, Boris’ father, who arrived from Modiin to 
the attached apartment of  Hatavor 20 B.  They 
have two adult children who live outside of the 
yishuv.  Their details are: 

 –Boris 9615155059   borisgo1@bezeqint.net  
Olga - 1513597601 olga.gordon13@gmail.com   
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 !!שבת שלום

 
 !קיץחוגים תורניים ממשיכים ב

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

החוג מועבר מזה כמה שנים , 3חוויתית ומהנה ביותר
 3 רב מנוסה ואהוב על הילדים, על ידי רב אייל

  3פרסים והפתעות בכל שיעור
ה דרך מההרש3 משתתפים חדשים יתקבלו בשמחה

 3 המזכירות
החוג מתקיים פעמיים בשבוע בימי שני ורביעי בבית 

 הכנסת הרימון
 71:88-.70:7: ב-כיתות א
 .71:88-71:6: ד-כיתות ג
 8.:70-.71:6: ו-כיתות ה

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

 01..8.6-0.1: שרון גרוסקין, לפרטים נוספים

 

 מזל טוב *מזל טוב* מזל טוב :פינת הברכות

 

בן לחנן , למיכאל ודבורה ריין לרגל הולדת הנכד*: לידות

 ואהובה
 

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע 

                                               vaad_bryna@012.net.il :למייל

 פנחס: שיעור נשים בשבת פרשת
 הרב איתן הנה:  מרצה

 
 3 קריאת תהילים 88:.7:   בשעה

 .7:.7השיעור בשעה 

 ש גלנווד"ם עכ רמת מודיעי"בביה

 !!תודה  :סיור במזכרת בתיה: ותיקים בקהילה

 
 !יישר כח –לכל העוסקים בטיול מתחילתו ועד סופו 

 
 !כל הכבוד –גם לנהג 3  מאד מיוחד, היה מאד

 "כי טוב' הודו לה"
 !!תמיד עם טעם של עוד!  נסענו וחזרנו כולנו בבריאות

 
 ! מבורך המשך קיץ

 רבקה לסינגר
 
חברת להב הסעות מתנצלים על המצב הלקוי של   –. ב.נ

 בריינה – האוטובוס ולקחו לתשומת ליבם את ההערות
 

 

  :קייטנת מועדון מפגשים
 
 :במועדון נוער 7.31, ו תמוז"כ, יום שני 
 

 הרב שמעון בוחניק: יהדות –דבר תורה  – .0:7
נפש בריאה : אור-ספורט לנשים עם לאה בר – 8.:1

 בגוף בריא
 ארוחת בוקר – 8.:78
 –חקר כתבי יד עבריים עם מיכל שטרנטל  – 8.:77
 לכולם

 
₪   08: 0831, אב' ד, ביום שניטיול לחברון   :סיורים

כולל הרצאה מפי נועם 3 לנלווה₪  18/ לחבר מועדון 
 3 מיצג+ ארנון וסיור עם מדריך 

 
 :0131, א באב"י, ביום שניביקור בנמל אשדוד 

 לנלווה₪  8./ לחבר מועדון ₪  08
 הרשמה ופרטים אצל ציונה שרוני 

 
 

 :זהבמועדון גיל ה
על  טלי חן  'הגב  ,רפיסטיתתוילפיז תודות 

 3איך להימנע מנפילות :בנושא  ההרצאה
נת ונתנה לנו כלים מעשיים יתה מענייההרצאה הי  
    !!יישר כח  3ופרקטים 

על יום   ,חגית מדמון 'הגב ,לקוסמטיקאיתתודה 
 !! ומפנק מהנה 

 
 "להיות בריא"חודש בסימן  במסגרת: בשבוע הבא

ענת  'הגב עם התעמלות בונה עצםם שעור בתתקיי 
 77:883בשעה   ',יום אבשרעבי 

תופיע הגב בת שבע  783.8בשעה   ',ביום ג  

 !! כולם מוזמנים   3בשירי נשמה  פטיס 
 

 :תנחומים
 

 ללארה יצחקי על מות אביה

 :מועדת תרבות
 קבלת שבת מוסיקלית:  בערב שבת נחמו

ביצוע וניהול 3 71:88בגן הבנים בשעה 

 3פרטים בהמשך !הד חתוכהוא: מוסיקלי
 

:  פתיחת שנת הלימודים -"סגירת הקיץ"אירוע 
בעלי אם יש 3 0030, א אלול"י, מתוכננת ביום רביעי

אומנים מהישוב שמעוניינים להעמיד שלחן / עסקים 

 3ולמכור במקום נא לצור קשר עם בריינה

mailto:vaad_bryna@012.net.il

