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 שנה טובה לבית חשמונאים
 

בפרוס עלינו השנה החדשה אנו מאחלים 
ה "ם שבעלכל תושבי חשמונאים ובני בית

 .תהא השנה הבאה עלינו לטובה
שנת קירוב לבבות , שנת שלום וביטחון

שנה שבה יתמלאו כל משאלות , ואחדות
 .ליבנו לטובה

 
 תחל שנה וברכותיה

 כתיבה וחתימה טובה
 

 מזכירות הישוב
 

 וילך-ניצבים: פרשת שיעור נשים בשבת
   רב איתן הנה :מרצה
   03:51 :  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

  03:03לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

 : משלחן המזכירות

 
, 22.., ז אלול"כ, ביום שני  :ניקוי רחובות בישוב

טא כביש החל משעה ננקה את הישוב בעזרת מטא
 2בבוקר 0:11

נא להשתדל לא להחנות כלי רכב בצידי הכביש 
 2מ שהניקיון יהיה מושלם"אלא בחניות פרטיות ע

 
, בחורה ממלאת מקום/ דרושה אישה  :למקוה

2 סייעת לבלנית במקווה לשעתיים בלילה
-130: אילנית אלגבי' גב, המעוניינות יפנו לבלנית

0038308  
 

 :י תשריחג -פינוי אשפה
להלן תוכנית פינוי אשפה לקראת החגים הבאים 

 2עלינו לטובה
 פינוי כרגיל: 022., יום ראשון
 הקדמת הפינוי עקב ראש השנה: 022., יום רביעי

 פינוי כרגיל: 022-5201.בשבוע שבין 
 פינוי רגיל: 3201, יום ראשון
 הקדמת הפינוי עקב חג סוכות: 0201, יום רביעי
 פינוי נוסף: 01201, יום שישי

 פינוי רגיל: 0.201, יום ראשון
הקדמת הפינוי עקב שמחת : 03201, יום רביעי

 תורה
 פינוי נוסף: 01201, יום שישי

 

אנו מפנים גזם באופן מוגבר במגמה , כמו כן
 לנקות את כל הישוב לפני החג

 

 

 
 

 טיול בחול המועד סוכות: ממועדון מפגשים

ה טיול לאזור השומרון "מועדון מפגשים יקיים אי
                                                        בחול המועד סוכות

                 100./01/.0תשרי  'יא  ביום ראשון     

 עם המדריך יעקב גוטליב

  כל הקודם זוכה על2 ההרשמה החלה       
                        2העלות נודיע בהמשך 

בהזדמנות זו אנו מודים לחברנו ניסים תפילין על 
תודה לעליזה תפילין  2 טיול מהנה ומרתק ביפו

תודה   2לסימה קרטינברג על הכיבוד המפתיע
 2                                                          לשרה ועמוס פלדמן על השירים והנגינה

אנו מאחלים לכם ולכול בית ישראל שנה טובה 
 שקטה ושלוה

 ציונה שרוני, בברכה

 

 : לתושבי הישוב

בעבודה שלנו עם הקהילה אנחנו משתדלות ליזום ולתמוך 
פעילויות תרבות , חיבורים בין קהילות, טים יישובייםבפרויק

עם כל זה אנחנו מגלות שהתכונה הבולטת 2 שונות ועוד
" לתת כתף"בישוב שלנו היא המוכנות של הקהילה לתרום ו

הקהילה הייתה 2 בכל מה שקשור לעזרה הדדית וחסד
מרגע החטיפה המצערת של , במיוחד בקיץ הזה, במיטבה

 "2 צוק איתן"מבצע ( ה"בע)עד סוף  ,ד"הי, שלושת הבנים
את הנתינה הזאת אנחנו רואים היטב גם במועדון גיל הזהב 

שהצלחתו תלויה לרוב ברוח ההתנדבות וזה נכון גם בכל מה 
 "!קצה הקרחון"וכל זה רק 2 חים בישוב"שקשור לגמ

ואת " דלק"שיתוף הפעולה של התושבים מספק לנו את ה
 2ות לרווחת הקהילהההשראה ליישם תכניות ופעילוי

 שנזכה שיקויים בנו הפסוק

 "איש את רעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק"
                     רכזת קהילה –בריינה הרטמן           שנה טובה ופוריה

   רכזת קליטה וחברה –חנה שוסטר 
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 !שבת שלום

 !נה טובה ומבורכתש

 מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב :פינת הברכות

 
 

נט גרוסברד וליונה ורונדה 'לחיים וג* :נישואין

 נישואי יאיר ואביבהלויד לרגל 
 

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

 

 
 

  :ה"מלגות לסטודנטים לשנת הלימודים תשע
 

מועצה תקציב מלגות עבור גם השנה מייעדת ה
רווחה , סטודנטים התורמים לקהילה בתחומי חינוך

המלגה מיועדת אך ורק לסטודנטים תושבי 2 וקהילה
הלומדים לתואר ראשון או לימודים על תיכוניים דו , בנימין

שקלים  111.גובה המלגה עומד על 2 שנתיים ומעלה
טפסי בקשה למלגה 2 שעות תרומה לקהילה 81תמורת 

לצורך קבלת 2 אים במשרדי היישובים ובאתר בנימיןנמצ
המלגה יש לקבל את אישור רכזת הקהילה לפרויקט בו 

2 ואת אישור המועצה למלגה בכתב, בחרת להתנדב
: שימו לב2 הקריטריון לקבלת המלגות הוא סוציואקונומי

טפסי בקשה למלגות ניתן להעביר לרכזות הקהילה עד 
 2 3201200, ה"א בתשרי תשע"לתאריך י

 

 :חיסוני כלבת
 

י וטרינר "יבוצעו בחשמונאים  ע
 ר אפרים קרן"ד, המועצה

 (100.ספטמבר  0.)ד תשרי  -ביום ראשון
                           במזכירות הישוב , 08:51בשעה 
 להירשם מראש במזכירות מומלץ

 
לכלבים 2 יש לשלם את אגרת החיסון מראש

 , שרשומים במועצה
ניתן לשלם בכרטיס אשראי באינטרנט דרך 

 :  Iphone מחשב או
            http://petclick.co.il/Payment.aspx

             

תכניס את מספר שבב של , לביצוע תשלום
 0155: הכלב וסיסמה הישוב

 
חתולים או כלבים שלא , לגורים חדשים

 2אפשר לשלם במקום, רשומים
 

 : השבת אבדה
נאבדו השבוע מטבעות של פדיון הבן בדרך בין  

כל 2 לגן הבנים( גלנווד)כ רמת מודיעים "ביה
אם מישהו מצא נא 2 מטבע היה עטוף בנפרד

   130-0250110: לפנות למיכאל ריין
 

 

 :ממועדון גיל הזהב
על  ואביחיל ארזוני  אמיר לאברהם תודה 

דגמת ן על הבנושא השופרות וכ ההרצאה 
 תקיעות ה

מסיבה   ,022., ו אלול"כ, ביום א : בשבוע הבא
יתן את ברכתו יהרב אורבך  :השנה לכבוד ראש
  !וגן לאה יופיע ילדיו לכבוד החג 

קוסמטיקה 2 יום פינוק  ,522., ח אלול"כ, יום גב
 !ומניקור תספורות 

 
בשבוע שעבר חברי המועדון נהנו באירוע מיוחד 

של  עם כל מועדוני גיל הזהבהרווחה ' של מח
האירוע כלל ארוחה 2 מטה בנימין בנחלת בנימין

ומופע של חברת דרבוקומניה בו הפעילו את 
המבקרים בהפעלה שכללה דרבוקות וכל מיני 

 2כלים מעניינים
 !הרווחה על ההשקעה והתכנון' תודה למח

 
 מנהלת מועדון גיל הזהב –לאה מדעי 

 

 :רטמןבריינה ה    :מרכזת הקהילה
 vaad_bryna@012.net.il/  0שלוחה  - 2180025 
 

לצערנו החוגים קרטה ואילוף כלבים לא   :חוגים
 2יתקיימו השנה עקב הרשמה דלה

 

   :חוג תיאטרון ספור
 08:51בשעה  222., תשרי' ה, ביום שני

ים מוזמנ 0-0ילדים בני  :במועדון נוער
להפעלה של רויטל מלכה שתעביר את החוג 

כדי לחשוף את הילדים לחוג 2 אחרי החגים
רויטל תעביר פעילות המבוססת על הספר 

 . "פרפריםה שלושת: "של לוין קיפניס
 לפניכן 'ב -'אוציא תזכורת בגנים ובכיתות א 

mailto:vaad_bryna@012.net.il
http://petclick.co.il/Payment.aspx
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