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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

 !השבוע
המשחקייה תהיה פתוחה בין השעות , באב' ט, ביום שלישי

 .00:11-00:11במקום , בבוקר 00:11-01:11
 

-00:11, 00.1, אב א"י, ביום חמישי משחקייהחצר של הב
 . חצרב 0פעילות יצירת בועות לילדים עד גיל   :00:11

כדי מעניינות אתם מוזמנים להביא מהבית כל מיני צורות 
 !לצור בועות

 
 1/02, ח אב"בי ,שבוע אחרי, ה"בע, תתקיים" עפיפוניאדה"ה

. בדשא הגדול ומיועד למשפחות הצעירות 00:11בשעה 
מראש כדי  אצלי להירשם ערכות אבל כדאי 21הוזמנו כ 

  .למשפחה₪  01:  עלות הפעילות. שנוכל להיערך בהתאם
 ...על הדשא" פיקניק"אחרי הפעילות אתם מוזמנים לערוך 

 
 

 100/,  א אב"יב  בגן הצוק בכפר אדומים מופע של דני רובס
/ ₪ 21: מחיר כרטיסים בהזמנה מראש דרכי :01:01בשעה 
 ₪ 01:  בקופה

 

 ₪ 00כרטיסים מוזלים לנחשונית בעלות של :תכרטיסים לנחשוני

בין השעות   00.1, 1..0, 00.1, 0.0 בתאריכים  :רחצה נפרדת

שאינם )רטיסים פתוחים כ :רחצה משפחתית. 01:11-01:11

יש ליצור קשר עם נחשונית על מנת לבדוק שהיום ( יםלתאריך מסו

  .בו תרצו להגיע אכן פתוח לציבור הרחב

 במשרד הזמנת כרטיסים דרכי/       000999.-10: טלפון נחשונית

 !!!אין סיבה לבשל –מסעדה חלבית של הנוער 
  00.1, אב' ד, יום חמישיבמועדון נוער ב

 09.1, אב' ז, וגם ביום ראשון
 .  01:11-00:11: בין השעות

 !!שבט נאמןאכול את האוכל הטעים של  כולם באים ל

 
, בפעם החמישית, גם השנה: פסטיבל מחוללות בכרמים

 –יתקיים פסטיבל המחול היהודי לנשים בשילה הקדומה 
, השנה יתקיים הפסטיבל ביום ראשון". המחוללות בכרמים"

שתי )מגוון סדנאות מחול : בתכנית. 00.1.00, ו באב"ערב ט
והמופע , מופעי מחול של להקות מקצועיות, (סדנאות לבחירה

פרטים . דיין ורוחמה בן יוסףיובל , דין דין אביב –המרכזי 
 (.www.gobinyamin.org.il)נוספים באתר תיירות בנימין 

נארגן אוטובוס בתשלום בתנאי שיש מספיק נשים 
  71.1', ניתן להירשם אצלי במשרד עד יום ד. שמעוניינות

 

  :משלחן המזכירות

  

 נוער ת/רכז ה/דרוש חשמונאים מקומי לוועד 
על המעוניינים להגיש קורות חיים בכתב למזכירות הישוב 

-באמצעות פקס  00:11שעה  01.1.00לתאריך עד 
 vaad_motty@012.net.il או במייל 10.100010

 פרטים במזכירות הישוב ובלוחות המודעות

 
הזמנה להגשת מועמדות לועדת ביקורת בועד מקומי 

 09.1ניתן להגיש מועמדות עד  :בחשמונאים
: שות מועמדות לניתן לשלוח בק

naymany@binyamin.org.il 11000-10..: או לפקס 
כולל . ז.לבקשה למועמדות יצורף דף קורות חיים וצילום ת

 .פרטים בלוחות ובאתר של הישוב.  ת/ספח של המועמד
 

 , לא יתקיימו ביום שני: שירותי משרד הפנים
 .אבב' ערב ט

 
 :קריאה מרחוק –מונה מים 

 ,קריאה מרחוק, הנני להבהיר שלמונה המים
המותקנים בישוב  יש אישור הלכתי להשתמש 

מהרב לוי יצחק , ללא כל חשש, בשבתות וחגים
 .ראש מכון מדעי טכנולוגי להלכה, הלפרין

 
   :פינוי אשפה

מאיה ' במכרז פינוי אשפה שפרסמנו לאחרונה זכתה חב
יחולו מספר שינויים שיביאו לשיפור  0.0.00-החל מ. מ"בע

יוחלפו כל הפחים . בכל הקשור לפנוי אשפה מהישוב
 :וזאת משני סיבות –ליטר  001 –לפחים גדולים יותר 

 ימי הריקון יהיו שני וחמישי .0
הפחים הגדולים יתנו מענה טוב יותר למשפחות  .0

גדולות ולמשפחות שיש להם דיירים ביחידות 
פחים  0למשפחות שיש להם  לכן מומלץ. משנה

לא לקחת פח שני מהתחלה ולבדוק אם הפח 
הגדול מספק אותם וכך לחסוך עלות פינוי חודשי 

משפחות שמסיבה . ₪ 01-שמסתכמת בכ
 091כלשהיא מעוניינות להישאר עם פח אשפה 

מתבקשות להודיע ( הגודל הנוכחי)ליטר 
 .בדחיפות למזכירות

סבבים ולכן  0מרוכז עד  פינוי גזם יהיה אחת לשבוע באופן
 .נא לפנות עד ליום הפינוי שיפורסם בהמשך

 
ועדות , ועד הישוב, להודעות ממזכירות הישוב

 :ובעלי תפקידים רכזת הקהילה, הישוב

 

 :רשימה חדשה לתושבי הישוב
vaadnotes@yahoogroups.com 

 
י לקבל הודעות חשובות ומידע שמיועד מומלץ להירשם כד

 לתושבי הישוב בלבד

http://www.rammod.net/
http://www.gobinyamin.org.il/
mailto:vaad_motty@012.net.il
mailto:naymany@binyamin.org.il
mailto:vaadnotes@yahoogroups.com


 

 

 

 
 !שבת שלום וצום קל

 !בימי שני! חדש במשחקיה
 , 00.11-00.11שעות בימי שני בין ה

 09/10-12/10-תאריכים בין ה

 : שעת משחק התפתחותי במשחקיה

-ימית עדיקא , מרפאה בעיסוק-עדינה אליפנט

קלינאית תקשורת  -אסתי טי ו, פיזיותרפיסטית

תינתן הדרכה מקצועית ! מגיעות הקיץ למשחקיה 

דרך  .ילד -בשעת משחק משותף של הורה

כלים ומיומנויות תרכשו  ,אתם ההורים, ההתנסות

 . לעידוד ופיתוח ילדיכם בחיי היום יום

 הפעילות לא תתקיים באב' ערב ט, השבוע 

 פינת הברכות
  מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב

 

 לאבי ומיה דוגלאן לרגל הולדת הבת*: לידות

 

לאסתר והרבי גאמס לרגל אירוסי בנם דני *: אירוסין

 לחן מעודה
 
 

: ריינה עד יום רביעי בכל שבוע למיילניתן לשלוח ברכות לב
vaad_bryna@012.net.il 

 

  :שיעור נשים בשבת
 דברים  :פרשת השבוע 

 בראון הרב חיים  :מרצה
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה   02:01:  בשעה

 
 02:02לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

 מופע נוסטלגיה באולם יפה 
 :ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"ביהשל 

 
זמר לארי פוגל יופיע עם , 00.1, ז אב"ט', ביום ג
ההכנסות יוקדשו . יימס טיילור ודון מקלין'שירי ג
 . לצדקה

 לפרטים ורכישת כרטיסים נא לפנות לאביבה אופנבכר

 :תנחומים
 לשלמה אברהם על מות אחיו

 לאורלי כוכבי על מות אמה
אירית תשב שבעה בביתה . *אביהלאירית פרידמן על מות 

 00:11-00:01ש בין השעות "בחשמונאים במוצ

  :מועדת חסד

שמחה להודיע ( רמת מודיעים)ועדת החסד של חשמונאים 
תושבים . ד"על הפרויקט הראשון שלנו לשנת תשע

לקראת ראש קבוצתי  ברכה על כרטיס" לחתום"מוזמנים 
שניתן לשלם ₪  00של  תבליווי תרומה מינימלי, השנה

מי שיש לו הוראת קבע יכול להודיע . )דרך מזכירות הישוב
הכסף יוקדש לפרויקטים (. נית או דרך פקס או מיילטלפו

פרטים נוספים יפורסמו . נוספים הקשורים לחסד בישוב
 00אנחנו מזמינים ומעודדים נוער וילדים עד גיל  .בהמשך

להשתתף בתחרות לציור שהכי יתאים לנו לכרטיס 
את שאר . )ציור הזוכה יופיע על הכרטיסה. הברכה

הציור צריך להיות (. כתערוכההציורים נשלח לאתר הישוב 
ניתן למסור ציורים (. לא יותר מזה) ,9 איי חצי דףבגודל 

, נא לצרף שם. למזכירות הישוב 00.0, אלול' ו, עד יום שני
  חני טבק   !בהצלחה. כתובת ומספר טלפון

 

 
 
 

 

 :מספריית הישוב
  !קריאה להצלחה בבנימין גם בחופש

עם  שעות סיפור ויצירהיתקיימו ' בעזרת ה
  :ליאת כהןהספרנית המשלבת 

 (7171)באב ' י, ביום רביעי

 6 -4לילדי הגנים גילאי  71:11בשעה 
 

, ביום חמישי  7תהיה סגורהבאב הספרייה ' בט

בין השעות , ה"בע, הספרייה תיפתח, א אב"י
71:71-01:717 

 

הספרייה תחזור לפעול בשעות הפתיחה הרגילות 
 07717, ד אב"י, מיום ראשון

 5169109: הקשיבו להודעות במענה הקולי
 

 רינת!   בשורות טובות
 

 

 חיסוני כלבת יבוצעו בחשמונאים 
 ר אפרים קרן"ד, ועצהי וטרינר המ"ע       

      
 (0100יולי  15)ח מנחם אב , 'ביום ב

 00:01בשעה , במזכירות הישוב
 מראש במזכירות םמומלץ להירש

 
קבלה /לא ניתן לבצע החיסון בלי אישור

יש לשלם למועצה . תשלום האגרה
: גביה 'טל מח)בכרטיס אשראי בלבד 

10-..11010  .) 
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