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  :המזכירותמשלחן 

 2229822-258:  אשר כהן    :7/82-88 השבוע כונן

 מוטי רוזיליו: ממזכיר הישוב
 :מקווה כלים .1

. בשל סכנה בטיחותית הוחלט לנעול את מקווה הכלים
להטבלת כלים יש לקחת מפתח מהמזכירות בשעות 

הפעילות ולאחר ההטבלה לנעול ולהחזיר את המפתח 
 .החל מפרסום זהנוהל זה יכנס מיידית . למזכירות

 :אכיפת חוקי בנייה .2
י המועצה שבכוונתה להגביר את הפיקוח "נמסר לנו ע

. ולהיתרי הבנייה. ע.ב.ואכיפת חוקי הבנייה בהתאם לת
וזאת ₪ לאחרונה הוטלו קנסות כבדים של עשרות אלפי 

בנוסף לאטימת חלקי בית ואף הריסה נגד תושבים שחרגו 
 !לתשומת לבכם.  מהיתר הבנייה

 :ת בתיםמדיד .3
בעוד כחודש . במועצה הוקמה יחידה חדשה למדידת בתים

הודעות על כך . יחידה זו תכנס לישוב למדידת כל הבתים
מומלץ להיות נוכח בעת . ישלחו מהמועצה לכל בית

 .המדידה

אנחנו ממשיכים לחלק   :למתגייסים לצבא ולבנות שירות
את  כדי לקבל. חיילות ולבנות שירות של הישוב/שי לחיילים

השי יש להביא העתק של תעודת חוגר לחיילים או תעודת 
 .שירות לאומי לנאוה במזכירות

 
מפרויקטים של משלוחי מנות  נשארו במזכירות  :למכירה

 ":מבצע"מוצרים שברצוננו למכור במחירי  עודף היישוביים
₪  11במחיר  !(עם חלקי משחק) בתיקי גב מגבות שחמט

 בוקי שמן זית קטניםבק, ח"ש 21במחיר  2/ כל אחד
 ם"סלים לסכו, ₪  11במחיר  2/ כל אחד₪  11במחיר 

₪  11במחיר  2/ כל אחד₪  11וטיולים במחיר לפיקניקים 
במידות שונות  "52חגיגות "חולצות נשארו , כמו כן. 

 .₪  21במחיר  2/ כל אחד₪  11במחיר 
 

 

 

 

 
 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

 

מי  .הדיסקים נמצאים במזכירות – חגיגות חצי היובל

אם אין לך הוראת קבע נא . שהזמין מוזמן לבוא לקחת אותו

במייל או  דרכיאותו להזמין  להמשיך  ניתן .₪  02להביא 

  ₪  02 :מחיר הדיסק.  בטלפון של המשרד

*************************************** 
 ד"בס

 :ש גלנווד מודיע"כ רמת מודיעים ע"ביה
 

 אנו מתכבדים להזמין את הציבור הרחב
 להרצאה מפי

 רם ישיבת הר עציון, א"שליט צחק לויהרב י

 בנושא
 

 "חסר בית המקדש בימינו "

  (מנחם אב" אור לד)ליולי  22ראשון ביום 

 21:02בשעה 
 (21:12ערבית ב)
 כ רמת מודיעים"בביה

 וודש המרכז היהודי גלנ"ע
הרב יצחק לוי סיים תואר ראשון בהיסטוריה של עם 

הרב יצחק לוי הקים את האולפנה . ישראל ובארכיאולוגיה

כיום הרב . באלקנה ועמד בראשה במשך ארבע שנים

ך "ומלמד תנ, יצחק לוי משמש כמשגיח בישיבת הר עציון

הרצוג להכשרת : ישראל במספר מכללות-ולימודי ארץ

הוא מורה דרך , כמו כן. הרובעאמונה ומדרשת , מורים

 מוסמך מטעם משרד התיירות

  כיבוד קל יוגש

 
 

  
 ; 00:11-51:11: 'יום א: שעות פתיחה :מהספריה

-00:11/ בבוקר 0:11-00:11: 'יום ג; 00:11-00:11: 'יום ב
! לפינת הילדים פנים חדשות.  **00:11-50:11: 'יום ה; 00:11

  .נת הילדיםבעזרת מתנדבים נהדרים פתחנו את פי
 !אם יש לכם פופים וכריות לישיבה נשמח לקבלם

הילה דה רוס ואודיה , מעיין מנור, נתן מנור, תודה להדר מנור
 !פרידה שץ הנהדרת' גבתודה רבה ל ,ןוכמוב! סלה על עזרתם

 רינת ותמר!      בואו בהמוניכם
 

 ":פעמון"ממשחקיית 
המשחקיה תהיה פתוחה , באב' בט

נא . בבוקר 1:::1-0::0בין השעות 
לא לשלוח ילדים עם אחים מתחת 

המשחקייה מיועדת . 05לגיל 
 .בלבד 1-2לילדים מגיל 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 :פינת הברכות
 :מזל טוב ל

בן , לני ובברלי גרינבלום לרגל הולדת הנכד*
 לידידה

, עידית וליאור מדלעי  לרגל הולדת הבת*
 נכדה ליעקב ואנה לי ברנשטיין

נכדה , יעל ונפתלי שוורץ לרגל הולדת הבת*
 יצחק ובריינה הרטמןללמורי ודינה שוורץ ו

 
עד כל יום  vaad_bryna@012.net.il:  ניתן לשלוח ברכות ל

 רביעי

 

 :חנה שוסטר : מרכזת הקליטה

9761493 ext.4 (Bryna’s) or 0504054088 
 chanaschuster@gmail.com 

 ברוכים הבאים למשפחות החדשות

תודה רבה לרובין שרייבר שמסיימת את תפקידה השנה כראש ועדת 

. 8225בעבודה עם משפחות עולים חדשים משנת  עסקה רובין. קליטה

קיבלה את פני רובין . ועקבית מסורה היא טיפלה במשפחות בצורה הכי

להם משפחות  ארגנה ,טיפלה בכל צרכיהם, המשפחות העולות לישוב

 מעבר לזה. מאמצות ואירחה כמעט כל משפחה לארוחת שבת בביתה

רובין עדיין תישאר . תכננה מפגשים למשפחות שיכירו ביניהם רובין

אנו . עולים שהיגיעה הקיץ מאמצת למשפחת כמשפחה קשורה לקליטה

 .עוסקת על עבודת הקודש שבה היא מברכים אותהמודים לרובין ו

 ועד מקומי חשמונאים

Many heartfelt thanks to Robin Schreiber who 

is completing her position as Head of Va’adat 

Klita (Absorption Committee) this year.  Robin 

has been working with olim families since 

2005.  She has been tending to the families in 

the most committed and thorough way.  Robin 

welcomed new olim families to the yishuv, 

catered to their needs, provided them with a 

buddy family and hosted almost every family to 

a Shabbat meal in her house. 

Additionally, Robin planned get-togethers so 

that the families would meet each other.  

Robin is still staying in the loop, as her 

family is a buddy to a new family that just 

made Aliyah this summer.  We thank Robin and 

commend the work of “kodesh” that she does. 

Vaad Mekomi Chashmonaim 

 
 

 

 

 :  ותיקים בקהילה
 :מועדון גיל הזהב

 

טיול סיום שנה לחברי מועדון גיל 
 !הזהב

 ברצוננו לצאת לסיור, 50.0, באב' ה, ביום שלישי
ולאחר מכן  "נחלת בנימין"יקב בנימין באזור 

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

 !ותיקי הישובגם  זמנים להצטרף אלינומו
 ₪  01:  לחברי מועדון גיל הזהב: מחיר

 ₪  01:  'לותיקים בקהילה וכו
 

מרחבת מועדון  0:02: יוצאים לסיור בשעה
תביאו אתכם .  00:11: חזרה משוערת. הנוער

 !כובע ומצב רוח, מים
 .עדיין יש מקום להירשם

 
ונשוב להיפגש  הבחודש אוגוסט נצא לחופש

    .בחודש ספטמבר

 לאה מדעי ובריינה הרטמן

  :כרטיסים מוזלים לנחשונית
 (הודעה אחרונה)

 ₪ 93: מחיר לכרטיס

 :(רחצה נפרדת)תאריכים לציבור הדתי 

137/, ,872 ,672 ,3872 ,3172 

 :רחצה משפחתית

חובה לוודא שהימים פתוחים )כרטיסים פתוחים לאוגוסט 

 (לכלל הציבור ולא סגורים לאירועים פרטיים

 ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס*

 7941679 במשרדהזמנת כרטיסים דרך בריינה *

 6שלוחה 
 כל הקודם זוכה-הכרטיסים מוגבל' מס*

 
 

 !פניה נרגשת מתושבים שנמאס להם

 יקריםהשכנים ל
 –מהמשפחות שגרות מול מתקני המחזור ואזורי הגזם  

 ! גם אנחנו לא, אתם לא הייתם רוצים לחיות מול מזבלה

 אבל אם המתקן מלא, יופי שאתם רוצים למחזר

 !לומעל ומחוצה , אל תשאירו את הזבל ליד

פשוט קחו אותו הביתה ותזרקו אותו לפח 

 .או חיפשו מתקן אחר, שלכם

 –וברור שאם הגעתם עד לכאן  ובמתקן יש מקום )

 !(בתוכושימו את הזבל  
 .אנחנו לא צריכים לראות את הבלגן הזה מול ביתנו

יהיה הרבה  אם כולנו נתחשב אחד בשני

 !יותר נעים לגור פה

  

 

mailto:vaad_bryna@012.net.il
mailto:chanaschuster@gmail.com

