
 בריינה הרטמןמרכזת הקהילה: 

 vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה  9761493

 

, ועדת ספורט 7.7ביום חמישי, א' בתמוז, ! שימגול

לפעילות מיוחדת לפתיחת ( ו-א)מזמינה את ילדי הישוב 
הפעילות תתקיים  משחקי כדורגל על מים! –הקיץ 

במתחם ישיבת נר תמיד ולא במגרש של הממ"ד כפי 
הפעילות תתחלק   שפורסם בפלייר שהילדים קבלו.
 . 16:00לשעות לפי קבוצות גיל מהשעה 

להירשם מראש  . מומלץלילד₪  10מחיר השתתפות: 
 אצלי במשרד. כל הקודם זוכה!!

 הפעילות בחסות מחלקת הספורט של מטה בנימין

 לו"ז הפעילות:
 ו בנים-: ד17:00/ ג בנים-: א16:00
 ו בנות-: ד17:00/  ג בנות-: א18:00

 .חשוב להגיע עם מים וקרם הגנה
 

 בשבוע הבא:

 הגדול!!פיקניק וסרט על הדשא *
  11.7ביום שני הקרוב, ה' בתמוז, 

 19:00פיקניק בשעה 
)מומלץ להגיע  19:50סרט משפחתי בשעה 
ימכרו פופקורן הנוער  עם שמיכות/ מחצלות!

 וכו' במקום.
**ערב פתוח לזוגות צעירים במועדון נוער 

 .  משחקים וקפה!20:30משעה 

 .שימו לב ללוח חופש שחולק לתיבות
 

 
 
 

 
 

 

 בס"ד

     
www.myhashmonaim.co.il 

  ושע"תחוקת, ב' תמוז  פר' שבת, ערב

 19:30  :שבת הדלקת נרות

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ומעלה 55ותיקים בקהילה: 
 

 סיור בשכונות רחביה וטלביה בירושלים 

 עם חזקי בצלאל: דמויות, סיפורים והרבה נוסטלגיה 
 22:00חזרה  - 16:00ביום שלישי, י"ג בתמוז. יציאה 

 הרשימה מלאה. יש רשימת המתנהה ₪  50מחיר: 
 052-3260970 -הרשמה אצל לאה מדעי  

 

ט' אלול  –בח'   נופשון בחודש אלול )ספטמבר(:

ופשון מסובסד בגליל המערבי. בספטמבר( נצא לנ 11-12)
 לאה מדעי.ם והרשמה דרך פרטי

כדי להבטיח מקום בהקדם יש להעביר תשלום למזכירות *
נא ליידע אותנו לגבי ביטולים. יש רשימת  בסיור ובנופשון!

 המתנה לשני האירועים.
 

 מועדון מפגשים:
חודש לימודים  ,אי"ה ,מיםיביוזמת עליזה תפילין אנו מקי
 .נוסף בכיף כמו בשנים קודמות

 :כרגיל, יום שני  ,לשבוע הבא :כניתת  
 עם לאה בר אור 8:15שעה בהתעמלות   
 יש להביא מגבת ונעלי ספורט*  

 אמונה וגאולה :בוכניקשמעון הרב : 9:00שעה ב  
 כיבוד:  10:00  
 אילנה אלישיבעם חשיפה :  -יוגה צחוק   

 חנה פאר- איםיתזונה נכונה לחיים בר 11:15   
                   !כולכן מוזמנות  

 בברכה ציונה

 מזכיר הישוב –: מוטי רוזיליו משלחן המזכירות

 
 דיווח לרשות המים:

 
על פי הוראת רשות המים אנו נדרשים לדווח על  .1

 המתגוררות בנכס מספר הנפשות
מכתב  חולק ביחד עם דפי החיוב של חודש יולי 2

 בצירוף טופס דיווח
נא לדווח בהקדם לפי ההנחיות שיעוברו אליכם.  .3

מודגש שע"פ הוראת רשות המים מי שלא ידווח 
 נפשות 2החישוב יהיה לפי 

 

   למקווה של הישוב:
 

דרושה עובדת לסיוע לבלנית במקווה לשעתיים 
 פעילות המקווה.ביום בזמן 

 ידית.תחילת העבודה מ
 
 
 

 

 (!בערך!) 25-35לזוגות גילאי 
  "חלה לכבוד שבת"

 ,4.8ביום חמישי, כ"ט תמוז, אור לר"ח אב, 
שמיועד בשעות הערב סיור מאפיות בירושלים  תקייםי

  במיוחד לכם.
גם עונג שבת הוא הרעיון המפתיע שרוחניות מגיעה 

בליל חמישי, כשאווירת השבת מתקרבת,  דרך הבטן.
חושי בעקבות מאפיות כדי -נצא לסיור גסטרונומי ורב

לטעום את הרוח שבחומר. נטעם את סוגי הלחם ונשמע 
על מקור הלחם, על מסורות, אגדות, הלכות וסגולות 
שנקשרו אודותיו. נראה את הכנות השבת בשכונות 

 כבוד השבת.החרדיות ונקנח בקוגל שמוכן ל
הסיור מתחיל בשוק מחנה יהודה ומסתיים במאה 

 אורך הסיור: שלש שעות שערים.
נשים עם חצאיות וחולצה עם  *  הגעה בלבוש צנוע!! 

 שרוול.
הסיור יעלה )כדי להוזיל את המחיר(. בהגעה עצמית  .

כל הקודם   .אצל בריינה במשרדשמה .  הרלזוג ₪ 60
 זוכה!!

 צבור הרחב.לבמידה שאין מספיק נרשמים אפתח את הסיור 

mailto:vaad_bryna@012.net.il


 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 שבת שלום וחודש טוב!!

 

 חוקת   :נשים ישיעור
 

 עודד אשוואל מרצה: 

 
 קריאת תהילים.  15:00בשעה 

 15:15השיעור בשעה 
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 
 

 
 

 

 

 מזל טוב! מזל טוב! מזל טוב!פינת הברכות: 
 

*לאשר ותמר טאובר לרגל אירוסי בנם   אירוסין: 

 זאבי לאורלי טוקרס ממקסיקו
 

 *לגידי ושלי קייזר לרגל אירוסי בתם ליאל למור סיון
 

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע 
 vaad_bryna@012.net.ilלמייל: 

  

 

אתמול הסתיים המחזור השני בשלב הבתים 
 .בכדורסל ליגת בנימיןהשני של 

ך מחזור הסיום ולאחריו נמשיך בשבוע הבא יער
 למשחקי רבע גמר, חצי גמר וגמר הליגה

 -להלן התוצאות שהושגו
 45-48גבעת הראל  -גני מודיעין.1
 34-44כפר האורנים  -. עפרה2
הפסד ליגה ראשון  32-65כוכ"ש  -חשמונאים. 3

 לכוכ"ש, חשמונאים עולים למקום הראשון!
 40-46פסגות  -. נריה4
 31-50שילה  -. דולב5
המשחק הסתיים לפני סיום  49-61נעלה  -. עלי6

 הזמן החוקי בעקבות פציעה של שחקן נעלה
 

 -משחקי המחזור הבא
 

  11/7יום שני ה' תמוז  
בכפר  20:15גבעת הראל בשעה  -. נריה1

 האורנים
 בכפר האורנים 21:30פסגות בשעה  -. דולב2
 בעלי 20:15כוכ"ש בשעה  -. נעלה3
 בעלי 21:30שילה בשעה  -גני מודיעין. 4

 12/7יום שלישי ו' תמוז 
 בעפרה 20:30עלי בשעה  -.כפר האורנים1

 בעפרה 21:45עפרה בשעה  -חשמונאים. 2

 9765025 פון:טלמס'        מהספריה:
 

  בחודש יולי הספרייה תהיה פתוחה גם בימי

בנוסף על  12:30 – 9:30חמישי בבוקר 

 השעות הרגילות.

  תעצרו בספרייה! –בדרך למטוס או לבריכה  

  קחו אתכם ספר או שניים, ותיהנו כפליים 

לא רוצים לקחת אחריות על הספר, בואו קנו 

 יש ספרים טובים למכירה.₪,  10-ספר ב

 לקהל,  גם בחופשת הקיץ הספרייה פתוחה

בואו לבלות עם הילדים וכשבחוץ חם כל כך, 

 . בספרייה הממוזגת והנעימה

לצביעה  , ציוריםישיבהלרשותכם פינות 

 להכין סימניה.  יםוהמעוניינים יכול

 :ה בחודש יוליישעות הספרי

  16:00 – 13:00 –יום שני 

  19:00 – 16:00 –יום שלישי 

 סגור  –יום רביעי 

  17:30-20:30,  12:30- 9:30 –יום חמישי 

  להתראות בספרייה!  *

  

 שלום למפרסמים במדריך טלפון היישוב,
מדריך טלפון השנתי של היישוב חשמונאים 

 עכשיו בהכנה. אם ברצונך להמשיך את 
הפרסום שלך בספר הטלפונים של היישוב, 

 בבקשה להעביר אלי את התשלום עבור 
 המודעה בהקדם. עלות המודעה היא כבעבר

 
 ש"ח 800 -עמוד שלם 

 
 ש"ח 450 -חצי עמוד 

 
 ש"ח 250 -עמוד  רבע

 
מקומי  תשלח בבקשה, צ'ק, על שם "ועד
 , יישוב 1חשמונאים", לדב גילאור, התמר 

 73127חשמונאים 
כדי לשמור את המקום בעמודים הראשונים של 

 הפרסום.
 תודה,

 דב גילאור


