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עקב חג עיד אל פיטר ,שחל בימים ראשון-שלישי25- ,
 ,27/6/17לא יהיו עובדי אחזקה בישוב .נשמח אם תבקשו
מהילדים להקפיד יותר בנושא ניקיון במקומות ציבוריים,
במיוחד בגני השעשועים.
כמו כן ,מסיבה זו ,אוטובוסים לישובים יעבדו במתכונת
מצומצמת .ניתן להתעדכן באתר אגד תעבורה על שעות
האוטובוסים.
מאחלים לעובדים המוסלמים חג שמח ושקט.
יתושים :לאחרונה מתקבלים תלונות על התרבות יתושים
כולל תלונות שנצפה יתוש הטיגריס האסיאתי .מאחר ואין
מקורות מים או ביוב פתוחים אני מבקש לבצע בדיקה
בחצרות .אולי נשארו מהחורף כלים בהם מים עומדים .כמו
כן ,השקיית יתר בתדירות גבוהה עשויה גם לתרום
להתרבות והתפתחות יתושים.
אז למען איכות חיי כולנו נא בצעו בדיקה פשוטה זו וטפלו
במקורות מים אם קיימים.
מרכזת הקליטה והחברה :חנה שוסטר
chanaschuster@gmail.com 050-4054088
הפנינג תחילת קיץ (ראו פלייר מצורף)
ועדת חיבורים וועדת ספורט של חשמונאים מזמינים אתכם
להפנינג תחילת הקיץ!!! האירוע יתקיים ביום ששי ,י"ג תמוז,
 7 .7.17.באולם הספורט והסביבה מ 9:30עד  .13:00בתוכנית:
"דראמס אלייב" פעילות קצבית ,ספורטיבית ,וכיפית ב 10:00-ו-
 11:00לגיל גן חובה ומעלה (גם מבוגרים!) ,ג'ימבורי לקטנטנים,
יריד ,ובר "שייקים בריאים" וטעימים חינם .המעוניינים להשתתף
במכירה מוזמנים לפנות אלי.
Beginning of the Summer Happening (See attached
)flyer
Vaadat Chiburim and Vaadat Sport of Chashmonaim invite
you to an event that will take place on Friday, 13 of Tamuz,
th
July 7 at 9:30am-1:00pm in the Ulam Sport and
surroundings. The program consists of “DRUMS ALIVE!” A
sporty, fun, and musical activity at 10 & 11 ages Gan Chova
and up (Adults too!), Gymboree for toddlers, a street fair, and
a healthy and delicious Shake Bar-FREE! To participate in
the sale, please be in touch with me.

ברוכים הבאים
ברוכים הבאים לרעות ושלמה מולר ,זוג שהתחתן לפני שבועות ספורים,
לרח' התאנה  ,24יחידת דיור של אלון וחיה בן דוד .פרטי הקשר שלהם:
רעותreut@gmail.com80 0527322819 :
שלמהcom.shleimoller1@gmail 0528089467 :
Welcome
Welcome to Reut and Shlomo Moller, a young couple who
recently got married, to Rechov Hate'ena 24, in the apartment
unit belonging to Chaya and Alon Ben David. Their contact
details are:
Reut: 0527322819 08reut@gmail.com
Shlomo: 0528089467 shleimoller1@gmail.com

www.myhashmonaim.co.il
ערב שבת פר' קרח ,ערב ר"ח תמוז ,תשע"ז
הדלקת נרות19:30 :
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מופע סיום התעמלות קרקע :יתקיים ביום שלישי,
 ,27.6בשעה  17:30באולם ספורט.
על הבנות להגיע לאולם בשעה 17:00
חוגים יסתיימו ב .30.6אשמח לשמוע את דעתכם
על החוגים; מה ניתן לשפר ,לשנות או להוסיף.
בשבוע הבא ,בע"ה ,יצא לוח חופש .בינתיים שריינו
את התאריכים הבאים:
יום שישי בבוקר ,י"ג תמוז 7.7.17 ,אירוע פתיחת
הקיץ לכל המשפחה בחסות ועדת חיבורים וועדת
ספורט! פרטים בהמשך
ביום רביעי ,י"ח בתמוז ,12.7 ,בשעה 20:30
בגלנווד ,ההצגה לנשים
"לעולם לא מאוחר" עם צופיה לקס .הפרסום
מצורף למייל זה .שימו לב שיש להזמין כרטיסים
דרך האתר שמופיע בפרסום .ניתן גם לרכוש
כרטיסים במזומן במזכירות הישוב .אין אפשרות
לחייב להוראת קבע.
משחקיה :היום ,יום חמישי ,כ"ח סיון, 22.6 ,
המשחקייה תהיה סגורה.
שיעור נשים :פרשת קרח
בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
מרצה :הרב שמעון בוחניק
בשעה  14:45קריאת תהילים
השיעור בשעה 15:00

תנחומים:

למשפחות גיא וכפיר על מות הבעל ,האבא
והסבא,
אליהו גיא ,ז"ל
תושב הישוב

ותיקים בקהילה:
תכנית הסיור,
"בעקבות רופאים ורפואה בירושלים",
ביום שני  ,ב' תמוז ,ה26.6
 17.00יציאה מהטרמפיאדה  .נא להגיע בזמן!
18.00הדרכה ותצפית נבי סמואל
 19.00סיור בעקבות רופאים ורפואה
20.00הפסקת ערב
צפייה במיצג על החומות.
 21.30תצפית ארמון הנציב
 22.30חזרה משוערת לחשמונאים
כל מי שנרשם מתבקש לבוא למזכירות הישוב כדי להסדיר
תשלום .מי שרוצה לחייב בהוראת קבע מתבקש לאשר את זה
דרך נאוה .יש רשימת המתנה וחשוב להודיע על כל ביטול
בהקדם.

מסיבת סיום שנה:
תתקיים ביום ראשון ,ט"ו תמוז ,9.7 ,בשעה ,20:00
באולם ביה"כ הרימון .פרטים בהזמנה שמצורפת
למייל זה .תודה לרפי חתוכה שעיצב את ההזמנה!

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

אירוסין* :לאושי וחנה שפיגלמן לרגל אירוסי הבן,
נחשון לאילת סיימון מרעננה
נישואין* :לאלדד ואתי דודקביץ לרגל נישואי הבן,
דב אביעד להילה בוסק
*לדני וביטי גורדון לרגל נישואי בתם שרה לאליהו
ג'אן

לידות* :שפע ברכות לרכזי הנוער לשעבר
שלנו ,נעמי ונתנאל יאנג ,לרגל הולדת הבן!
מזל טוב גם לסבים ,יואל וציפי יאנג ולהורים של
נעמי ,רוני ואיב פיגדור ,שהגיעו מאוסטרליה.
יש לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל
שבוע למיילvaad_bryna@012.net.il :

נא להירשם מראש אצל בריינה במזכירות – 9761493
שלוחה  ,4או לאה –  052-3260970כדי שנוכל להיערך
בהתאם.

בתכנון :סיור סליחות עם זאב הולין בשבוע הראשון
של ספטמבר
גיל הזהב
יריד מכירות נשות מועדון גיל הזהב
ביום חמישי ,ה' תמוז  29.6 ,תיערך מכירת עבודות
של נשות גיל הזהב,
שנעשו בהדרכתה של רויטל פולק,
בחצר בית ספר הממ"ד {בערב של הזמרייה}
כל ההכנסות לרווחת המועדון.

תתקיים מסיבת סיום ביום ראשון ,ט"ו תמוז,
 9.7בשעות הבוקר .פרטים בהמשך.
לאה מדעי ויהודית חדד

תכניות נוער לקיץ:
מצורפים קבצים של קורסים ופעילויות בחסות מתנ"ס
בנימין.
יש רשימה מסודרת להצטרפות לליגות כדורגל (פרטים
אצל פנינית חברוני )...והרכב מוסיקאלי מהישוב כבר
התקבל לתחרות בסוף הקיץ!
הרשמות לקורסים של המתנ"ס מולם .בקשר לקורס
צילום או קורס פרחי ליצני רפואה (אם מעוניינים) נא
לפנות לבריינה במשרדvaad_bryna@012.net.il :
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"אני מאמין שניגון ושמחה
מסלקים יגון ואנחה"
משפחת חשמונאים ,חברים וחברות יקרים
במלאת ארבע שנים להילקח מכולנו ,בטרם עת,

הלל

רודיך אהוב נפשנו,

נערוך בעזרת ה' ,ערב התוועדות לעילוי
נשמתו וניגוני חיים לזכרו.
הערב יתקיים ,אי"ה  ,ביום רביעי,
י"א תמוז 5.7 ,בשעה 20:30
בביתנו

 -רחוב הזית  3חשמונאים.

נתנחם בהגעתכם ובהיותכם אתנו
גרשון ,שלומית והמשפחה

שבת שלום וחודש טוב!!

