בס"ד

www.myhashmonaim.co.il
ערב שבת פר' שמות ,י"ח טבת ,תשע"ח
הדלקת נרות16:31 :

משלחן המזכיר :מוטי רוזיליו
 9761493שלוחה vaad_motty@012.net.il 5
מיחזור כתום בישוב :בימים אלה מחלקים לבתים
שקיות אשפה כתומות למחזור אריזות וכן נותנים
הסבר קצר לגבי השימוש.
כל יום שני עד שעה  8:30בבוקר צריך להוציא את
השקית ולהניח אותה סמוך לבית .משאית פינוי תעבור
ותפנה את השקיות.
הפינוי הראשון יחל ביום שני ,כ"א טבת.8.1.18 ,
"Orange" recycling in the yishuv: this week the
distribution of orange garbage bags began in
the yishuv with a short explanation regarding
usage.
Every Monday morning, by 8:30 am, the bags
must be placed outside the house for collection.
A truck will go around collecting the bags.

Collection will begin on Monday, Jan. 8,
2018.
משרד הפנים :להלן זמני השירות בתקופה הקרובה:
בחשמונאים בימי א' בין השעות  16:00-17:30בתאריכים:
.28.01.2018 , 14.01.2018

תקלה בחיובי ארנונת מועצה:
עקב תקלה בחיובי ארנונת המועצה ,הזכאים להנחות
לא קבלו את ההנחה בחודש  .1/18התקלה תוקנה
ויזוכו בחשבון  2/18גם עבור חודש .1/18

שיעור נשים :שבת פרשת שמות
בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
מרצה :אביבה הלפרט
בשעה  13:15קריאת תהילים
השיעור בשעה 13:30

מרכזת הקהילה :בריינה הרטמן
 9761493שלוחה vaad_bryna@012.net.il 4
בוקר יולדות :למרות מזג האוויר הגשום הגיעו
כ 12 -נשים עם תינוקות להשתתף בארוחת בוקר קלה
וסדנת עיסוי תינוקות שהועבר ע"י אחות ממכבי שירותי
בריאות ,בחסותם ובחסות תכנית "אם לאם " של מתנ"ס
בנימין .התגובות היו נלהבות ובע"ה תבוא הודעה בקרוב
על המשך הפעילות.

הצגת ילדים לכבוד ר"ח בשבט :ביום רביעי,
 17.1בשעה  .16:30פרטים בשבוע הבא.
מסיבת ט"ו בשבט בין דורי
נוער ,מבוגרים ,ותיקים!...
המסיבה תתקיים במוצ"ש פרשת יתרו ,3.2 ,בביה"מ
של ישיבת נר תמיד בהובלת נוער חשמונאים!
שירה בצבור בליווי חברת "שרים בגינה" ,יוגש
כיבוד קל .פרטים בהמשך!
כולם באים!!
צעירי חשמונאים -משהו חדש מתחיל!
בימים אלו ממש נכנסתי לתפקיד של רכזת צעירים של
הישוב (גילאי  )18-30במרכז החדש לצעירים במועצה
(המצ"ב).
המרכז פועל במרץ בשביל לשמור על קשר עם כל אחד
ואחת מכם ולפעול בהתאם לצרכינו.
המטרה שלי היא להיות איש הקשר בניכם לבין המתנ"ס
והיישוב .להרים סדנאות ,הרצאות ,פעילויות ועוד.
אודה לכם אם תקדישו כמה דקות מזמנכם למלא את
השאלון המצורף כדי שאוכל לדעת אילו דברים מעניינים
אתכם וכן פרטים אישיים ליצירת קשר.
אנא ,עזרו לי להפיץ את השאלון שיגיע לכמה שיותר
חבר'ה.
תודה רבה על שיתוף הפעולה!
לכל שאלה ,בקשה או עזרה מוזמנים לפנות אלי:
ארגמן גלט (כהן) 052-3415878

https://docs.google.com/forms/d/1kv1yez3sEP3jJh
a5zTf4WFL9AZ7GAVBBB4B2LV4ksA/edit?usp=sharing

ותיקים בקהילה:

בני  55ומעלה

העשרה ולמידה:
ביום שלישי ,ז' בשבט ,23.1.18 ,תתקיים מפגש
העשרה ולמידה למתנדבי מועדוני הקשישים.
פרטים בפרסום המצורף למייל.
שביל ישראל:
ביום שני ,כ"א טבת ,8.1.18 ,הבא עלינו לטובה ,אנו
מארגנים יציאה בשביל ישראל לקטע בין ישפרו
ללטרון.
כול מי שמעונין להשתתף מוזמן להירשם.
יוצאים ,אי"ה ,מהמועדון ומהכניסה לישוב
בשעה  12:10לערך.
יש להצטייד בבגדים ונעליים מתאימות  .מים ואוכל
למי שרוצה .
במידה וירד גשם הפעילות תתבטל.
הפעילות היא באחריות המשתתפים .נארגן הסעה,
התשלום יתחלק על פי מספר המשתתפים.
ניסים תפילין ידריך ויוביל.
רישום אצל ציונה

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

לידות * :לגרשון ושרה לאה קפלן לרגל הולדת הנכד,
בן לידידיה ועטרה
*לסטיב ואסתר שליסל לרגל הולדת הנכדה ,בת לאודי
וליאור
*לאהרון ואסתי טי לרגל הולדת הנכד ,בן לחיים ואפרת
*ליוסי ושירה שרייבר לרגל הולדת הנכדה ,בת לנתנא-ל
ואסתי
*לשמעון וחני חכים לרגל הולדת הנכדה ,בת לאלי ושלי
*לאילן ודניאלה אברהמי לרגל הולדת הנכדה ,בת לדור
וציפיה
*ליקי ומרים ברנד לרגל הולדת הנכד ,בן לשמאי וחני
ברקו
בת מצוה* :לאלי ויפה מנדלבאום לרגל בת המצוה של
בתם אילה תמר ,נכדתם של רב אברהם וליאונה
מנדלבאום
בר מצוה* :לרפי ושושנה שולמן לרגל בר המצווה של
בנם קובי
יש לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל:
vaad_bryna@012.net.il

חיסונים כלבת יבוצעו בחשמונאים
ובגני מודיעין ע"י וטרינר המועצה,
ד"ר אפרים קרן
ביום ב ,כח טבת ( 15ינואר )2018
בשעה  9:00בתאום מראש עם הוטרינר 052-5666246 -

akorn@netvision.net.il
יש לשלם את אגרת החיסון מראש .לכלבים שרשומים
במועצה,
ניתן לשלם בכרטיס אשראי באינטרנט:
http://petclick.co.il/Payment.aspx

תנחומים:
לציפי בלוט על מות אביה
לאיתמר היימן על מות אביו

לבצע תשלום ,תכניס את מספר שבב של הכלב וסיסמה
הישוב4733 :
לגורים ,חתולים או כלבים שלא רשומים במטה בנימין ,יש
לשלם
בכרטיס אשראי מראש למועצה טל.02-9977242 :
שימו לב !!! גובה אגרת החיסון ורישיון מעודכן מ-
1.7.2017
כלב(ה) לא מסורס (מעוקרת)₪ 370.00 :
כלב(ה) לא " " שקיבל פטור₪ 68.50 :
כלב(ה) מסורס (מעוקרת) ₪ 53.50 :
כלב (גור) עד גיל  6חודשים₪ 142.50 :
גובה האגרה לחיסון חתול(ה)₪ 29.50 :

)₪ 14.50

שבב₪ 74.00 :
"
"
"
"
כולל שבב
(מסורס/מעוקרת :

שבת שלום!!

