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 250-0501252: בני יצחק:  9-5199:כונן השבוע :משלחן המזכירות

לצערנו לאחרונה הבעיות הקשורות לפינוי : קבלן פינוי אשפה

אשפה וגזם גדלות מחד ומאידך הקבלן אינו מצליח לעמוד בקצב 
נראה לי . סביר בפתרון הבעיות ובמתן השירות כפי שאנו דורשים

סיוע התושבים יכול להגביר , יום יוםשבנוסף לטיפול שלנו מול הקבלן 
בעיקר מדובר בהחלפת . ז יותר קצר"את הלחץ לפתרון בעיות בלו

:   להלן מספרי הטלפון של בעלי החברה ומנהל העבודה.ובתיקון פחים
                                 050-6661777: רמי             050-6661775: משה
 056-4716747(:מנהל עבודה) חביב

 

 

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  6שלוחה  - 9945699 

 

 !נא להשלים הרשמה השבוע    : חוגים

 :   עדכונים 

 : סופטבול לבנות

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

היא תעביר . 15:52-10:22השבוע ביום שלישי בין השעות 

  11.5, אלול ד"כ, הקרוב להן אימון חפשי ביום שלישי

ת להירשם שרוצו' ב -'אם יש בנות של כיתות א: הישרדות

בימי  15:22ניתן להתחיל את החוג בשעה  –לחוג הישרדות 

 (.12:52 במקום בימי שני בשעה)חמישי 

 10:22תעבור לשעה ' ו –' הקבוצה של ד  :כדורסל בנות

תעבור לשעה ' ח –' הקבוצה של בנות ז. 15:52במקום 

 .ד"בימי רביעי במגרש כדורסל של הממ 10:22

 

 סביםכושר ובריאות לאבות וחוג 
ד "ס הממ"במקלט של ביה 59:11ימי שלישי בשעה 

 במגרש בייסבול ובמסלול ריצה

אנו זקוקים להרשמה של לפחות  כדי להבטיח את קיום החוג 

אם . חדשים 2גברים שיתחייבו להשתתפות של לפחות   5

 .יש עוד גברים שמעוניינים להירשם נא להיות בקשר אתי

 :שיעורי תופים 

לשיעורים , בימי רביעי בערב ות פנוייםיש עדיין כמה מקומ

 .מי שמעוניין יצור אתי קשר. פרטיים בני חצי שעה כל אחד

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

 

 . ה לאחר החגים"יצא לאור בע עיתון היישוב

כבר עכשיו אנו מחכים שתכתבו כתבות מעניינות 
פעילויות , גני ילדים, וועד :הקשורות ליישוב

, שירים, וכן גם מחשבות, חוויות, שיעורים, מיוחדות
ראיונות ורעיונות מקוריים . סיפורים מהווי היישוב

 . יתקבלו בברכה
אפשר להתחיל ולשלוח גם   .בעבריתהעיתון ייצא 

חברי המערכת ישתדלו לפרסם . פרסומות ותמונות
 . ותאת כל הכתבות המתאימ

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

 ntkirsc@neto.net: לתמר קירשנבוים 

 judyfreedman@gmail.com: פרידמן ליהודית 
 devir_b@bezeqint.net: ולאתי דביר

 .אנו מצפים לחומרים המעניינים שלכם
 

 :חיסוני כלבת
 ,י וטרינר המועצה"חיסונים כלבת יבוצעו בחשמונאים  ע

 ר אפרים קרן"ד 

 54:11-59:11בין השעות   9199, תשרי' ד, ביום חמישי

 

 :ן חשמונאים"יום עיון במת
 

חבל , מודיעין ,צבור הנשים בחשמונאים
 ---מוזמן   ,חבל בנימין, מודיעין

ליום עיון לקראת הימים 
 יםהנורא

ב "באלול תשע ד"כ' , ה ביום ג"בע 

119/91/. 

 חשמונאים, בבית הכנסת הרימון
  בבוקר 02/8בשעה 

 :התכנית המלאה והתכנית השנתי מופיעות באתר של הישוב

www.rammod.net 

 :התרמת דם
0  9.02, תשרי' ד, יתקיים ביום חמישי

 0פרטים בשבוע הבא

http://www.rammod.net/
mailto:Vaad_bryna@012.net.il
mailto:ntkirsc@neto.net
mailto:judyfreedman@gmail.com
mailto:devir_b@bezeqint.net


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

   

 :ברכותפינת ה
 :מזל טוב* וב מזל ט* מזל טוב *  מזל טוב

 :חתונותעל 

לאהוד ומרגלית ליפשיץ לרגל נישואי אור לשמואל *

  דנן
לבטי ויואל ביילי לרגל נישואי אריאלה ליאיר *

 יעקובי
 למרק ויעל ליזר לרגל נישואי טליה למתן שרף*
ודי ובצלאל נחמן לרגל נישואי מאירה ליוסי 'לג*

 שטיין

 טוב-הדס סימן,  נעמי אורבך:  בת מצוה

 

 !נכדים!  כן ירבו
בת , הנכדה ליצחק ומרים פישר לרגל הולדת*

 .לאריאלה ואלעד בניה
עד כל  vaad_bryna@012.net.il:  ניתן לשלוח ברכות ל

 יום רביעי

 

 חנה שוסטר:  מרכזת הקליטה
chanaschuster@gmail.com 4054088-050 

 
 ברוכים הבאים

אודי נהג מונית  . זוג צעיר שהתחתן לא מזמן ,ברוכים הבאים לאודי ותהילה בן עזרא

אפשר להיות איתם  . 21 רהיצה' הם גרים בדירה ברח . ותהילה עובדת באולטראסאונד

  0525020-252  אודי           :tehila785@walla.comבקשר
   252-200-2001תהילה 

Welcome 
Welcome to Udi and Tehila Ben Ezra, a young couple that 
recently got married.  Udi is a taxi driver and Tehila works in 
Ultrasound. They live in an apartment at Hayitzhar 41.  They can 
be reached at:  Udi   050-730-9246, Tehila    050-4220221 

tehila785@walla.com 

 
 זוג צעיר שמגיע אלינו מגבעת, ברוכים הבאים לשלומי והילה טוגנדהפט

בד בחברת ישראכרט והילה עובדת לומד במכון לב ניהול ושיווק ועוי שלומ. וושינגטון

אפשר להיות . 0היצהר , בן נעים 'מש הם גרים בדירה של. בירושלים באולפנת חורב

 shtugend@gmail.com   5220050-250  הילה ::איתם בקשר

 5052115-252 שלומי 
 

Tugendhoft, a young couple who Welcome to Shlomi and Hila 
comes from Givat 

Washington. Shlomi studies at Machon Lev and works at Isracard 
and Hila 

works at Ulpanat Chorev. They live in the apartment of the Ben 
Naim family 

5447232, -at Hayitzhar 8. They can be reached at: Hila 052
omiShl 

shtugend@gmail.com 9790119,-050 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 עמותת ותיקים מזמינה את ותיקי בנימין 
 :הקרוב וע האזוריריובית אל לא

 
באולם  40:70בשעה  ,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₪  70

 ההרשמה דרך רכזות הקהילה בישובים
 בבוקר' רשם אצל בריינה עד יום אניתן עדיין להי

 

ניתן . פרטי התכנית חולקו בתיבות דואר:  תכנית קתדרה

' א, התכנית מתחילה ביום רביעי.  12.5, ג אלול"להירשם עד כ

 בחשמונאים, 10.12,  חשון

 
עמותת  :ותיקיםההעלון האינטרנטי של עמותת  -" ותיקין"

, נטרנטי חדשותיקים בקהילה יוצאת בימים הקרובים בעלון אי

בעלון תוכלו להתעדכן על אירועים  .שלח מדי חודש במיילישי

מאמרי מומחים בנושאים , על מקומות אפשריים להתנדבות, צפויים

רוצים לקבל את  .ובכל מה שמתחדש בפעילות העמותה ,מעניינים

, שלחו אלינו שם? העלון ועדיין לא שלחתם את פרטי המייל שלכם

: ייל אל הכתובתכתובת מגורים וכתובת מ

NEWS.VATIKIM@GMAIL.COM 

  !!שעת סיפור  !מהספריה
 9.02, ו אלול"כ, ביום חמישי הקרוב

 בספריה
 00:11בשעה '      ד –לגילאי גן 

 לילד₪  5

 

 

יש לכם עצי פרי עם יותר ": לקט"פרויקט 

ניתן לתרום פרי ? פרי ממה שאתם צריכים
כדי לתאם קטיפת . ח אוכל של שירה גילאור"לגמ

חני  תצרו קשר עם, פרות וכל מה שקשור לזה
 stabakcpa@yahoo.com  9691774: טבק

 

 !! שעת סיפור!  מהספריה
 9.02, ו אלול"כ, ביום חמישי הקרוב

 בספריה
 00:11בשעה '      ד –לגילאי גן 

 לילד₪  5

 

 

יש לכם עצי פרי עם יותר פרי ": לקט"פרויקט 

ח אוכל "ניתן לתרום פרי לגמ? ממה שאתם צריכים
כדי לתאם קטיפת פרות וכל מה . ל שירה גילאורש

 תצרו קשר עם , שקשור לזה
 stabakcpa@yahoo.com   9691774 :חני טבק

 

mailto:vaad_bryna@012.net.il
mailto:chanaschuster@gmail.com
mailto:tehila785@walla.com
mailto:tehila785@walla.com
mailto:shtugend%40gmail.com
mailto:shtugend%40gmail.com
mailto:shtugend%40gmail.com
https://owa.binyamin.org.il/owa/redir.aspx?C=88bdf59bbd4d4c54b10c75dfd2ce48d7&URL=mailto%3aNEWS.VATIKIM%40GMAIL.COM

