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 :בריינה הרטמן    :ילהמרכזת הקה
 vaad_bryna@012.net.il/  6שלוחה  - 7941679 
 

 "!המרוץ למיליון היישובי הראשון"
  8.12ל  סוף הקיץנדחה ל

 ונוער מוזמנים להירשם למרוץ דרכי, משפחות
  ₪ 11.:  דמי הרשמה/ איש בקבוצה 1.עד 

בתכנון מיום שני :  "מגוייסות"די משפחות ליל" קייטנה"

בין השעות   8.12, אב' ד, ליום חמישי – 8212, ח אב"ר, הקרוב
 1אנחנו כרגע בודקים מספרים וגילאים של ילדים1 8:11.-2:11

נשתדל גם להוסיף קצת פעילות לילדי הישוב במשך 
תעכבו אחרי פרסומים במייל ובתיבות 1 השבוע הקרוב

 1'מיום א

                                                                 

 

 
 

 :ממזכירות הישוב
 

 :מחזור בקבוקים 1.
התושבים מתבקשים לא להשליך שקיות ניילון למיכל 

 רכתלריקון ופוגעים במעהשקיות מפריעות 1 הבקבוקים
בהזדמנות זו אני מבקש לא , כמו כן1 המשאית המרוקנת

להניח בקבוקים ליד המיכלים במקרה שאין מקום אלא 
 1למצוא מיכל פנוי

 

 :כלבים 81
בעלי הכלבים מתבקשים להקפיד שהכלבים לא יעשו את 

או בחצרות  כבישים ובשטחים ציבוריים, צרכיהם במדרכות
 1ך לאסוף את הצרכים לפח אשפהובמקרה הצור ,פרטיים

 1נא שמרו על ניקיון הישוב למען התושבים

       
 81:11-88:81: 'ה-'א :תזכורת לשעות  :מקוה 81
 פתוח מהשקיעה –רצוי לתאם : 'ו

 88:81שעה לאחר צאת השבת עד :  ש"מוצ
 181שלוחה  18-11.8111(: לא מה שמופיע בספר)טלפון 

 110-20181.8:  אילנית

 מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב :פינת הברכות

 

 :דרך צלחה ל !מתגייסים
  יונתן שטרנטל*   עומרי רוזנפלד *  עקיבא שוורץ

 דב גרסון  *  אורי טרגין  *  יעקב ליפשיץ  
 מן'ישי תורג*    עזרא לאופר*     שלמה צוקר

 !(עוד נא למסור לי את שמותיהםאם יש )
 

, ליצחק ויעל חנימוב לרגל הולדת הנכדה*: לידות

 בתם של שאול משה ושרה בובליל
 

למתי ואפרת אפל לרגל בר המצווה של *: בר מצוה

 בנם גלעד
 

: ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל
aad_bryna@012.net.ilv 

 
 

 

 :מהספריה

  1 - 0  ולגילאי 8 - 8שעת סיפור לגילאי . 

 1עם נאוה גלבנד ואדית אפשטיין
 המפגש הבא של שעת הסיפור  

 1 - 0ו  8 - 8לגילאי 
 ביום שני הקרוב' בעזרת ה

  8:81.ח מנחם אב בשעה "ר

  
 ספרים קבועה מכירת בספרייה 1 8

 ספרי מבוגרים נוער וילדים   
 ח לספר בלבד"ש 1.   
 ח בלבד"ש 8ספרים ממדף הספריה ב   
 ח בלבד"ש8ספרים באנגלית ב   
 בשעות הפתיחה בכל עת   
    
 :עוד בשעות הפתיחה1 8
 מניות ודפי צביעהישולחן יצירת ס  
 פתוח לילדים בשמחה  
 

ס בנימין "תנבמסגרת פרויקט ספריית מ פעילות1 0
  :עם ליאת" קריאה להצלחה"

 8:11.-1:11.ין השעות ב, אב' ב, ביום שלישי םתקיית
 1'לגילאי גן עד כיתה ב

 
 
 

 !קיץ בריא! כולם מוזמנים

 1רינת ופרידה, מלכה

 

, ל באשר הם"לכל חיילי צה "חזק ואמץ"ברכת 

מבני היישוב ולאלה שגוייסו  ובפרט לכל החיילים
 21בצו 

 

ויעטרכם , צאתכם ובואכם ישמור' ה"
 "1אמן, צחוןיבעטרת ישועה ועטרת נ
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 !שבת שלום וחודש טוב

 :כ רמת מודיעים"קריאת תהילים בביה

 

לאור המצב הוחלט להמשיך קריאת תהילים 
( 'ה –' א)י נשות ונערות הישוב מדי ערב "ע

 1 כ בעזרת נשים"בתוך ביה 81:81בשעה 

 !נשמח לראות הצטרפות של נשים נוספות

 חנה שוסטר: מרכזת הקליטה והחברה

 4054088-050     uster@gmail.comchanasch  

 
ברוכים הבאים לשאלתיאל וחוה הלוי שהגיעו מרמת בית 

1 חוה היא בת של רחל ופרץ עטיה 1 .8התירוש ' שמש לרח
מסיימת , 1.ספיר בת  : יש למשפחת הלוי חמישה ילדים 

א בבית "עולה לכיתה י, 8.טליה בת , שנת שרות שנייה
דניאל , בישיבת נר תמיד' תה זעולה לכי, 8.מיכאל בן , שמש

1 עולה לגן 8 8/.  ד ושמואל בן "בממ' עולה לכיתה ה, 1.בן 
  םהפרטים שלה:

-שאלתיאל 

 1111181212 shaliglobali@gmail.com 

  1108881881- חוה 

 

Welcome 

Welcome to Shaltiel and Chava Halevi who arrived 
from Ramat Beit Shemesh to Rechov Hatirosh 21. 
 Chava is the daughter of Rachel and Peretz Attia. 
 The Halevi family has 5 children.  They are: Sapir 
(19) who is finishing her second year of sherut 
leumi, Talia (16) going into 11th gr. in Beit 
Shemesh, Michael (12) going into 7th grade in Ner 
Tamid, Daniel (10) going into 5th grade mamad, 
and Shmuel (2 1/2) going into gan.  Their contact 
information is: 

 
lobali@gmail.comshalig 0505065708 -Shaltiel  

 
Chava -  0542629660  

 

 מסעי: פרשת שיעור נשים בשבת
 אמיר שרעבי :מרצה
   1:81. :  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

  1.:1.לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 
 
 

 :תנחומים
 

 ה"על פטירת האם מרים כהן ע, אסתר כהן' לגב
 

 ה\לישוב חשמונאים דרוש

  מועדון גיל הזהב ת הפעלת\רכז

 
למועדון גיל הזהב בישוב חשמונאים  1.

 :ת להפעלת המועדון\ה מרכז\דרוש
 

, ג, ימים בשבוע בימים א 8המועדון יפעל  81
ארוחת צהריים , כולל ארוחת בוקר, ה

 1חמה מקייטרינג
 

 כישורים נדרשים 81
יכולת ארגון וניהול ועבודה עם 

 1מתנדבים
 1יחסי אנוש מעולים
 1וכלוסיה מבוגרתיכולת עבודה עם א

 1ת וראש גדול\עצמאי
 

 1י כישורי המועמד"מ ועפ"שכר יקבע במו 01

למזכירות הישוב  יש לשלוח קורות חיים . 5

 81111.שעה  2121.0עד יום חמישי 
 

 ב ב ר כ ה            
 מוטי רוזיליו                     

 ישוב מזכיר                             

 !!נאים היקריםתושבי יישוב חשמו
 יתקיים  8112 -בים שישי הקרוב ה

 יריד עסקים של תושבי הדרום

 0:111.-1:11.בין השעות   "נר תמיד"בישיבת 
 

 ?!!?אז מה יהיה לנו שם
בגדי , אביזרי אופנה, כיסויי ראש, תכשיטים
מוצרי איפור , צעצועים, מוצרי תינוקות, מעצבים

, פרחים לשבת, כלים חד פעמי, וקוסמטיקה
מזון , פירות אקזוטיים ,חלות לשבת, כיפות

, מוצרי עיסוי, דבש בשן-מוצרי דבש, ושתייה
  1עוגות ומאפים-קונדיטוריה

בהתאם לבקשת בעלי העסק התשלומים ייעשו 
 1במזומן
פרסים מדהימים  81הגרלה של מעל , ובנוסף

מכיר של 1 י תושבי חשמונאים"ומפנקים שנתרמו ע 

של ההגרלה  ההכנסות1 שקל 81כל כרטיס 
  1 קדושות לפעילות עבור ילדי חיילינו

 
בואו בהמוניכם לתת חיבוק גדול לתושבי 

 !!הדרום
 !!נוער חשמונאים
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