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 :משלחן המזכירות

 250-8889088: אשר כהן:  2-9.8 :כונן השבוע

ברצוננו להודות ולאחל דרך צלחה לבת חן 
מלאה , אדרי ובועז יפה שסיימו שנה מוצלחת

 !כקומונרים של סניף בני עקיבא, פעילות

: למזרח ולמערב -ל בנימין חוזר "שי:  מתקצירית המועצה

השיג את זכויותיך מהביטוח לא מצליח ל? הבירוקרטיה קשה לך

? יש לך תחושה שהמעסיק שלך נוהג שלא כחוק כלפיך? הלאומי

 !נשמח לעזור לך אנחנו

בכוחות כפולים , חוזר מפגרת הקיץ( שירות ייעוץ לאזרח)ל בנימין "שי

ל "ושי, ל מזרח הותיק ממשיך לפעול בשער בנימין"שי -ומכופלים 

 .מערב החדש נפתח בכפר האורנים

ויום רביעי  01:11-00:11יום שני בשעות  -הן  ל"ילות השישעות פע

פגישות יש לקבוע . 0900-91-00-90בטלפון , 00:11-00:11בשעות 

השירות  .כיוון שחלק מהמשמרות יהיו במזרח וחלקן במערב, מראש

 .ללא תשלום, ניתן על ידי מתנדבים

 
 

 

 

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

 

 !מתחילים ביום ראשון הקרוב : חוגים

 : סופטבול לבנות:   עדכונים

השעה  –השנה ' י -'תאמן את בנות כיתות ז עדינה טבק

' כ, ביום שישי הבא .י אפרים קרן"המדויקת תפורסם ע

. היא תעביר אימון חפשי לכל מי שמעוניינת, 9.0, אלול

  .השעה בשבוע הבא יע עלנוד

 באמצע' ו –' תאמן את בנות כיתות ג אסתי ברנשטיין

היא תעביר . 09:01-09:11השבוע ביום שלישי בין השעות 

  00.0, אלול ד"כ, להן אימון חפשי ביום שלישי

 

 :שינוי בימי החוג הישרדות

 

 00:31בשעה ' ו –' ג:  בימי שני   :בנות

 03:01בשעה ' ב –' א                         

 

 03:31בשעה ' ד  –' ג:  בימי חמישי  :בנים

 09:01בשעה ' ב –' א                            

 00:61בשעה '  ו –' ה                            

 

 :חוג כדורסל של רועי שרוני
 ד"במגרש הממ 09:39בשעה ' ו –' בימי שני לגילאי ג

 

 www.rammod.net :כל המידע על חוגים מופיע באתר

 

 כושר ובריאות לאבות וסבים
 00:11הקרוב בשעה ' נפגשים ביום ג

בואו לשמוע . ד"ס הממ"במקלט של ביה
 !על החוג מפי אפרים קרן

 
 "שירות חדש להורים לנוער

 "יעוץ הורים למתבגרים" - "דלת פתוחה"

ד ע 06התוכנית מיועדת להורים לנערים ונערות מגילאים 

לכל הורה שרוצה להתייעץ בנושאים  התוכנית פתוחה. 01

התמודדות עם  ,מעברים, שונים כגון תקשורת הורה נוער

 ...צבי לחץ וחרדות ועודמ

במחיר , ינתן על ידי פסיכולוג מהשירות הפסיכולוגייהיעוץ 

 .ח לפגישה"ש 61סמלי של 

 . לתיאום פגישה ,160099660ניתן להתקשר למס 

  דעהנא להשאיר הו 

 ס חשמונאים"סיום ש –לימוד דף יומי 
 בשבח והודיה להשם

( גברים ונשים)הציבור , במסגרת לימוד הדף יומי בחשמונאים

מוזמן להשתתף בסיום משותף של השיעורים השונים ללימוד 

 . הדף היומי

בשעה  /01//9/7,ז אלול "ה ביום שני אור לי"הסיום יערך ב

 בבית כנסת הרימון 0:00/

 , שליטא נחום אליעזר רבינוביץ הרב הסיום יערך במעמד
 ת משה במעלה אדומיםישיבת ברכ' ר

  איתמר אורבךמרא דאתרא הרב 
   א"שליט

 מגידי השיעורים ולומדי הדף היומי 
 דברים מפי הרבנים *  ס"סיום ש* 02:22 תפילת ערבית בשעה*
מקהלת חשמונאים והחזן , זאב וינדיש –ליווי מוסיקלי *סעודת מצוה  *

 רפי ברזני
 .פרטים להרשמה בתיבות דואר ובלוחות מודעות

 מדי הדף היומי בכל השיעורים וועדת דת חשמונאיםלו

http://www.rammod.net/


 

 חנה שוסטר:  ליטהמרכזת הק
chanaschuster@gmail.com 4054088-050 

 
  אולפן עולים

 

 .רבבוק 0ו אלול במועדון נוער ב"ט  אולפן עולים מתחיל ביום ראשון הקרוב

 
Advanced Ulpan Hashmonaim Starts This Sunday 

 
WITH CHAYA, our terrific teacher,  Advanced Ulpan Hashmonaim

starts this Sunday, Sept. 2nd at  
There is a one time fee of 100  9 AM at the Moadon Noar. 

you would like to try it  shekels.  Please bring this the first day. If
out, please let me know and send me your phone numbers and 

mail address.-e 

 
 ברוכים הבאים למשפחות חדשות

 

הם גרים .  וששה ילדיהם שהגיעו לישוב ממודיעיןליעל ומשה אזנקוט ברוכים הבאים 

וסיימה שליחות בדרום  61אסתר בת .  1בבית לשעבר של משפחת גולדשטיין ביהלום 

ולומדת  03דנה בת , ני עקיבא במודיעיןלומד בישיבת ב 00אברהם בן .  אפריקה

, ד ואלעד"לומדת בממ 1אביגיל בת , ד"לומדת בממ 01אנאל בת , באולפנת מודיעין

יעל  110900119טלפון בבית   –אפשר להיות איתם בקשר .  תינוק בן חודש

 1939360191משה  1930096999

moshe.comverse@gmail.com,  cot.@gmail.comYaeli.azan 
 

 .  וסטס'מסצ, ילדיהם שעלו משרון 0ו לאילנה ומורי סטוןברוכים הבאים 

בקי בת ', עולה לכיתה ח 00  יהודה בן. 69התירוש , גרים בבית של משפחת פלדמן םה

 -אפשר ליצור איתם קשר. ד"בממ' עולה לכיתה ד 0גדעון בן ד ו"בממ' עולה לכיתה ו 06

  אילנה0517845592 מורי 1587849774

elanastone@gmail.com ,morrys@gmail.com 
 

iliesWelcome to New Fam 
Welcome to Yael and Moshe Azancot who arrived from Modiin 
with their 6 children.  They live in the Goldstein home, Yahalom 8. 
Esther is 20 and finished a year of Shlichut in Capetown.   
Avraham, 16, studies at Yeshivat Bnei Akiva in Modiin.  Donna, 
4 studies at the Ulpana in Modiin, Anael, 10 studies at the 1

mamad, Avigail, 8, studies at the mamad, and Elad is a one 
month old baby.  They can be reached at 089716887, or Yael 

1930096999, Moshe 1939360191,  Yaeli.azancot.@gmail.comor  
moshe.comverse@gmail.com 

 
Welcome to Elana and Morry Stone who arrived this week from 

They are living at the Feldman house, Hatirosh 25.   Sharon, MA.
ah Age 13 going into 8th grade, children: Jud They have three

Becky Age 12 going into 6th atthe mamad, and Gideon age 9 
reached at Elana  going into 4th at the mamad. They can be

0517845592, Morry 1. -e587849774 
 elanastone@gmail.com and morrys@gmail.com mails 

 **ראש ועדת קליטה, הודעה חשובה ממשה פולד
למשפחות העולים שהגיעו " ישראליות"ועדת הקליטה רוצה להתאים משפחות מאמצות 

. ראש ועדת קליטה, נא ליצור קשר עם משה פולד . הקיץ

  moshefuld@gmail.comבמייל
זה מאד חבל  . הייתה מעט מאוד היענות כשפרסמנו את המודעה הזאת בעבר ,לצערנו

 .ונעשים מאמצים רבים לשם כך עולים וותיקים בין לחבר המטרה היאומתסכל כש
 

*Vaad Klita Message from Moshe Fuld, Rosh n ImportantA* 
with an Israeli   olim The Vaad Klita would like to provide the new

buddy family; preferably one that at least understands English. If 
mail me -you are interested in being a buddy family, please e

This request has gone out previously,  . moshefuld@gmail.com @
and unfortunately very few "Israeli" families have 

This is very chaval as we are continually making  responded. 
efforts to bring olim and native Israeli's together. 

 

 

 

 

 

 

 לכל חברי בית מפגשים

ין ודעת מוזמן לקחת חלק יולכל המעוניין להרחיב ענ 
מים בימי שני במועדון הנוער יבלימודים המתקי

 . בישוב

  :בתוכנית עד החגים

הרב שמעון עם  - של הרב יונה  שערי תשובה
 בבוקר  8:22בשעה . בוכניק

 .עודד אשואל עם  - פרקי תהילים

הרב יחיאל ם עם "על פי הרמב - הלכות תשובה
 עטארי 

נשים נא  - לאה בר אורעם  - שעור התעמלות
 .להביא מגבת ומכנסים 

גברים כאחד כל השעורים מיועדים לנשים ו : הערה
 .לנשים בלבד  -עור התעמלות יפרט לש

 אחרי החגים -לימודי המשך  *

 רפי חתוכה  עםך "תנ 

  ומיכל שטיינמיץ  ברברה גילאור  עם:אנגלית 

 הרב מאיר פרידמן  עםשעורים 

 על פתיחת שעורים אלה נודיע בהמשך  

  ציונה שרוני     - מהנים ופוריים  לימודים   בברכת

 

 עיתון היישוב

בסוף חודש )ה לאחר החגים "יצא לאור בע 
 (.מרחשוון

 הקשורות ליישובאנו מצפים מכם לכתבות מעניינות 
, חוויות, שיעורים, פעילויות מיוחדות, גני ילדים, וועד)

, שירים, וכן גם מחשבות, (ועוד ועוד... הכיכר 
ראיונות ורעיונות מקוריים . מהווי היישובסיפורים 

 .בעבריתייצא העיתון . יתקבלו בברכה
 . אפשר להתחיל ולשלוח גם פרסומות ותמונות
חברי המערכת ישתדלו לפרסם את הכתבות 

 . המתאימות
 למערכת יש זכות להחליט מה לפרסם ומה לא

 נא להעביר  את הכתבות 
 Vaad_bryna@012.net.il: לבריינה הרטמן

 ntkirsc@neto.net: לתמר קירשנבוים 

 judyfreedman@gmail.com: ליהודית פרידמן 

 devir_b@bezeqint.net: ולאתי דביר

 .אנו מחכים לקבל חומרים מעניינים

 

mailto:chanaschuster@gmail.com
mailto:moshe.comverse@gmail.com
mailto:Yaeli.azancot.@gmail.com
mailto:elanastone%40gmail.com
mailto:morrys%40gmail.com
mailto:Yaeli.azancot.@gmail.com
mailto:moshe.comverse@gmail.com
mailto:elanastone%40gmail.com
mailto:morrys%40gmail.com
mailto:moshefuld@gmail.com
mailto:moshefuld@gmail.com


 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 לשמשון מהודר על מות אחיו  : תנחומים

 
 

 :ברכותפינת ה

 :מזל טוב* מזל טוב * מזל טוב *  מזל טוב
 :חתונותעל 

 פולק לרגל חתונת הבן דוד' מש*

 מירה ובנימיןנישואי גייל וטייץ לרגל  '  מש*
 ורחלמרדכי  נישואיבכר לרגל ' מש*
 מיטל ודוד גפןנישואי סטיבן טובר לרגל ' מש*
 הילה ואריה פייגיןנישואי דודקביץ לרגל ' מש*
 וילנר לרגל חתונת הבן גילי' מש*
 נחמיה ואביבהנישואי גרין ורייניץ לרגל ' מש*
 נהלוני לרגל חתונת הבת עינת' מש*
 ניאזוב לרגל נישואי יפית ויצחק יאיר יצחקי' מש*
 ל נישואי בתו עינת עם שמעון בן יאירלרג אליהו שלו*

 
 :אירוסין

 נעה ברנד ללידור כהן*
 יוסי גנן לעל שאוליאן*
 

 חיים ביטון,  יואל הולדר:  בר מצוה

 אביה ביטון,  וק'אליענה פינצ:  בת מצוה

 

 !נכדים!  כן ירבו
 נכד –קרייטנברג ' למש*
 נכד –ץ "ש' למש*
 נכדה –בר ' למש*
 נכדה –ליט ' למש*
 נכדה –לויט ' למש*
 נכדה –חדד ' למש*
 נכד –ריין ' למש*
 נכד –פוגל ורוזנפלד ' למש*
 נכדה –חתוכה ' למש*
 נכדה –זכריה ' למש*
 נכד –אדלר ' למש*
 נכדה -אטינגר וצוקר ' למש*
 בת לגיתית ואסף הירש, נכדה  –ברנר ' למש*

 
 :ולהורים

 וש זלצמן להולדת הבן'לאריקה וג*
 הולדת הבתלאברהם ואילנה עבודי ל*

 
 ! גיוס קל

 לצופיה אביטבול*
 מיכל הרטמן*
 יאיר גרוסברד*

 
  –ת לשירות לאומי /לכל מי שיוצא

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

 רביעי

 

 עמותת ותיקים מזמינה את ותיקי בנימין 
 :הקרוב רוע האזורייל לאובית א

 
באולם  02:02בשעה  ,בספטמבר 9 ,ב אלול"כ ,ביום ראשון

 התרבות בנילי

 עדות מהשטח" אביב ערבי"

 
 עדות מהשטח -על השינויים ההסטוריים במזרח התיכון

 העיתונאים בארץי מבכיר, כתב עובדה -עם איתי אנגל
 לאדם₪  02

 ההרשמה דרך רכזות הקהילה בישובים
 םמחכים לכ

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

תודות ויישר כח גדול לכל המתנדבות 
 !!ד "שהפעילו קייטנה של ילדים מהממ

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

ניתן . פרטי התכנית חולקו בתיבות דואר:  תכנית קתדרה

, ה ביום רביעיהתכנית מתחיל.  92.9, ג אלול"להירשם עד כ
 בחשמונאים, 91.92,  חשון' א

ההסעות למועדון בקרית ספר יחודשו : גיל הזהב

מועדון חשמונאים חוזר  .ביום שני הקרוב כרגיל
בשעה  9.8, ז אלול"י, לפעול מיום שלישי הקרוב

8:99                   

 !!מחכים לכם

mailto:vaad_bryna@012.net.il

