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  :משלחן המזכירות

 0112256-611: בני יצחק    :7/12-21– השבוע כונן

משעה  7.61, ו תמוז"כ, ביום שני:  הפסקת מים

אנו 6 מים לצורך טיפול בצנרת  0:99-70:99
 6מתנצלים על אי הנוחות שתגרם לכם

 

  :בחירות למועצה:  מתקצירית המועצה

אודות הבחירות למועצה הועלה לאתר מטה  1דף מידע מספר 
הבחירות , בהתאם לצו ניהול המועצות האזוריות. בנימין

ולוועדים לנציגי היישובים במליאה , לראשות המועצה
. 2112בדצמבר  4, ג"התשעבכסלו ' יתקיימו ביום כ המקומיים

נא  –מעת לעת יעודכנו הודעות ועדת הבחירות באתר המועצה 
 .פרטים באתר של המועצה .עקבו אחר הפרסומים

 

מחלקת תקשורת והסברה  :הקרן החדשה לישראל –ערב עיון 
הקרן החדשה : "מזמינה את תושבי בנימין לערב עיון בנושא

ר תנועת "יו, שובל עם רונן -" ומאבקה לחיסול מדינת ישראל
, ב"ח בתמוז תשע"כ, 11.2.2112-הערב יתקיים ב". אם תרצו"

הערב יעסוק ". נחלת בנימין"במרכז המבקרים  10:11בשעה 
ובמהלכים אותם מבצעת הקרן , בדרכי הפעולה, במטרות

כדי לשנות את אופייה וצביונה של מדינת , החדשה לישראל
 .ישראל כמדינה יהודית

במהלך הערב על המאבק העיקש שתנועתו רונן שובל ירצה 
, תוך חשיפת תמונת המצב, מנהלת כנגד הקרן החדשה

בליווי , המהלכים והשיטות בהן פועלת הקרן, הארגונים
                  .ח"ש 21 -עלות ההשתתפות בכנס . סרטונים

 .באתר מטה בנימין –פרטים והרשמה 
 

 

 

 
 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  6שלוחה  - 7941679 

 

מי  .הדיסקים נמצאים במזכירות – ות חצי היובלחגיג

אם אין לך הוראת קבע . שהזמין מוזמן לבוא לקחת אותו

 דרכיאותו להזמין  להמשיך  ניתן .₪  02נא להביא 

  ₪  02 :מחיר הדיסק.  במייל או בטלפון של המשרד

*************************************** 

 :הורים ונוער
 

 !ההרצאה שחייבים לשמועזאת  –בחופש הגדול 
 

זה , ליווי והסבר, בלי פיקוח, לתת אינטרנט לילד
פגע , סע: "כמו לתת לו מפתחות לרכב ולהגיד לו

 "בעצמך ובאחרים

 ,הרצאתו של גלעד האן
ירות ופשעי בחוקר ע

 מחשב
סוחפת ומחנכת המציגה , מרתקת, הרצאה אינטראקטיבית

 .את הצד האפל של האינטרנט

 

 ס בנימין"דור הקהילה של מתנההרצאה בחסות מ
 

 7.61, ו תמוז"כ, ביום שני
לנוער בוגרי  בחינםהרצאה  73:91בשעה 

 ומעלה' כיתות ז
 ₪ 01הרצאה להורים במחיר   07:11בשעה 

 / ליחיד
 לזוג ₪ 93

כ רמת "ש יפה בביה"אולם השמחות ע:   מקום
 ש גלנווד "מודיעים ע

 
 ?מי הם החברים שלו בפייסבוק

 ?תי או מזויףהאם החבר אמי
מה אנחנו יודעים על פעילות ילדים באינטרנט בכלל 

 ?ובפייסבוק בפרט
 ?איומים ברשת/ הטרדה/ האם הילד נחשף לפגיעה

 

 

  

 :הודעה מהספרנית
 

הספריה תהיה , 7.61, ו תמוז"כ, ביום שני הקרוב
 6סגורה

בימי שלישי במשך הקיץ הספריה :  תזכורת לצבור
-0:99תהיה פתוחה גם בימי שלישי בין השעות 

 6בבוקר 77:99
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

 :פינת הברכות
 :תנחומים

  לשמעון חכים על מות אמו 

 לנחמה ווחנובצקי על מות אביה 

 לחנה אברהם על מות אחותה 

 :מזל טוב ל

  דב וריטה ברונשטיין לרגל נשואי בנם

 לאפרת מוטי
 
עד כל יום  vaad_bryna@012.net.il:  תן לשלוח ברכות לני

 רביעי

 

 :חנה שוסטר : מרכזת הקליטה

9761493 ext.4 (Bryna’s) or 0504054088 
 mail.comchanaschuster@g 

 ברוכים הבאים למשפחות החדשות

 

חדשים  8הבן , איתן, שהגיעו עם בנם יקובס'ללילך ומאיר ג ברוכים הבאים

 12התבור ' הם גרים מעל משפחת עטיה ברח . מירושלים
 0546720384   lilach.ja@gmail.com  לילך : אפשר להיות איתם בקשר  
    0546720383     memeyj@gmail.com   מאיר 

 
 21אמת היא בת  . ילדים 2עם  שהגיעו מבית שמש למיה ואבי דוגלןברוכים הבאים 

 /צדק בן  . ד"ממב' ועולה לכתה ו 22אחווה בת  . באורות מודיעין' ועולה לכתה ט

הם גרים בבית שבו גרו משפחת ליט  . תהיה בגן 1-ודעה בת ה, ד"בממ' ועולה לכתה ב

 :אפשר להיות איתם בקשר . 26בהיצהר 
 mayadouglen@gmail.com /611/81620 -מיה 

   avidouglen@gmail.com   611/852211 -אבי
  

 8תמר בת  . שהגיעו לישוב עם שני ילדיהם מאילתלהדס וארז שחר ברוכים הבאים 

הם גרים ביחידה של  . ד"בממ' עולה לכיתה א 0ובניהו בן ' ועולה לכיתה ג

    16 התירוש
 : אפשר להיות איתם בקשר

 6161616055הדס 
erez_233@walla.com6120801820       ארז  או 

 
עזרא בן  .ילדים 2עם  רסי'ניו ג, מטינק שהגיעו  אסתי והרשי סנוקלל ברוכים הבאים

ורפי בן ' ועולה לכיתה ב /קובי בו .  'ועולה לכיתה ז 21שמי בן . 'ועולה לכיתה ט 22

עד הראשון  21היהילום , צאים בבית של הורנשטייןהם נמ.  עולה לגן טרום חובה 2

 :אפשר להיות איתם בקשר. 2באוגוסט שיעברו לבית של לוסטמן בדגן 

     snukalgirl@hotmail.com אסתי - 
gmail.comadamsnukal@הרשי -   

Welcome to the New Families  
 

Welcome to Lilach and Meir Jacobs who arrived with their 
son, Eitan, 8 months old, from Jerusalem.  They live above the 
Attia family at Hatavor 24. 
They can be reached at:  

0546720384 lilachja@gmail.com-Lilach   
0546720383  memeyj@gmail.com -Meir  

 
Welcome to Maya and Avi Douglen who arrived from Beit 
Shemesh to the house that previously belonged to the Litt 
family at Hayitzhar 4.  They have 4 children:  Emet is 13 and 
will be in 9th grade at Orot Modi'in.  Achva is 11 and will be in 
6th grade at the Mamad.  Tzedek is 7 and will be in 2nd grade 
at the Mamad and De'ah is 3 and will be in gan.  They can be 
reached at: 

11/81620/0   mayadouglen@gmail.com 
0527891133  avidouglen@gmail.com 

 
Welcome to Hadas and Erez Shachar that have come to the 
yishuv with their 2 children from Eilat.  Tamar is 8 going into 3rd 
grade and Benayahu is 6 going into first grade at the Mamad. 
They are living in the apartment at Hatirosh 20.  They can be 
reached at: 
Hadas - 0502050699 

erez_233@walla.com 0546865816 -Erez  
 

Welcome to Estie and Hershey Snukal who arrived from 
Ezra is 14 going into Teaneck, New Jersey with their 4 children. 

grade.  Kobi is 7 going into  
th

grade.  Shami is 12 going into 7 
th

9
Kita bet and Rafi is 4 going into gan trom chova.  They can be 
reached at: 

snukalgirl@hotmail.com –Esti  
adamsnukal@gmail.com –Hershey  

 

 

 

 :  ותיקים בקהילה
 :מועדון גיל הזהב
  5:66בשעה , /./2, תמוז ז "כ, המפגש הבא ביום שלישי

וכן ( גברים וגם נשים )מוזמנים ותיקים . במועדון נוער

  !שמח לראותכםנ. יל הזהבמשתתפי מועדון ג

 

טיול סיום שנה לחברי מועדון גיל 
 !הזהב

 ברצוננו לצאת לסיור, 7061, באב' ה, ביום שלישי
ולאחר מכן  "נחלת בנימין"יקב בנימין באזור 

לא )על בסיס דגים  אכל שם ארוחת צהרייםנ
6 ניתן להירשם אצל בריינה במשרד6  !(בשרי

 !ישובותיקי הגם  מוזמנים להצטרף אלינו
 ₪  9.:  לחברי מועדון גיל הזהב: מחיר

 ₪  19:  'לותיקים בקהילה וכו
ונשוב להיפגש  הבחודש אוגוסט נצא לחופש

    6בחודש ספטמבר

 לאה מדעי ובריינה הרטמן
 :כרטיסים מוזלים לנחשונית

 ₪ 93: מחיר לכרטיס

 :(רחצה נפרדת)תאריכים לציבור הדתי 

127/, ,178 ,078 ,2178 ,2178 

 :ה משפחתיתרחצ

חובה לוודא שהימים פתוחים )כרטיסים פתוחים לאוגוסט 

 (לכלל הציבור ולא סגורים לאירועים פרטיים

 ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס*

 7941679 הזמנת כרטיסים דרך בריינה במשרד*

 6שלוחה 
 כל הקודם זוכה-הכרטיסים מוגבל' מס*
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ר - הזמנה לנשים ב  ְלִהְתַחב ֵּ ְקָדש   -ַלל ֵּ ר ַלמ ִ  ...ְלִהְתַחב ֵּ

ו של העם היהודי -הִמקדש  עולם כולו, ליב  מוקד תפילותינו , ִתפארת עָבֶרנו  , מקור השראת השִכינה ב ָ

ימה מיהתנו לגאו לה שלֵּ  .ותמצית כ 

רו ת אוהבת ַלִמקדש , אנו מזמינות אתכן ליום בירושלים , דיון, לימוד, סיור –שכולו ִהתחב 

 .תפילה

בנסיון ִלְבנות ולחוֹות יחדיו משהו , הוא הליכה לקראת המקום. יום ִמקדש איננו טיול בירושלים

 ,משמעותי ומרומם

ם ב הפועֵּ לרבים מאיתנו הוא  –שִעם כל מרכזיותו , עם עולם הִמקדש, הוא מפגיש אותנו עם עומקי הלֵּ

 .אולי רחוק, מעורפל

, להחיֹות את העולם שִמקדש במרכזו, כיר עוד וִמקרוביסייעונו לה –הׂשיח , הדיונים, העיון במקורות

ל את ציפייתנו לקראתו  .לשכלֵּ

ית ה", אבל נשתדל לגעת, איננו מתימרות ביום אחד קצר להשלים מהָלך אומרים לי ב ֵּ ַמחתי ב   –" נֵּלך' ׂשָ

 !נתקדם 

ין המָצִרים בל על חורבן הִמקדש, בִעצומם של ימי ב ֵּ  ,ימי האֵּ

 פילה לִבנָיינֹו נקיים יום ִמקדש בת
 

 ,נחליאל, חשמונאים, לנשים מנווה צוף

 ,וכן כל המעוניינת מישוב אחר 

 (2..7) אב-במנחם' ה, ביום שלישי

 .בהדרכת רחל סלע

 . זהו יום עיוני המתקיים בשטח. יום מקדש אפשרי לכל אחת בכל גיל ומצב

נא לציין בזמן ההרשמה אם . רכביםאחרי ההרשמה נעזור למעוניינות בציוו ת ל)נסיעה בהתארגנות עצמית 

 (.תוכלי להוציא רכב וכמה מקומות יש לך

 .סיום שם 71.01   .נפגשים בירושלים 00.11

 (היום מסובסד על ידי המועצה. ) ₪ 21: השתתפות

 !מהרו להירשם והמליצו לחברות . קיומו של היום מו תֶנה במספר הנרשמות

 rachel530@walla.co.il  .001-217-107  רחל סלע: לפרטים נוספים

 .או  0שלוחה  7240.70: אצל בריינה הרטמן או נאוה כהן במזכירות: הרשמה

mailto:rachel530@walla.co.il

