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  !ה	פרייה בדר�
  

 ,עוד מעט יהיו מזגנים, החדש הגיע הריהוט
נתחיל להעביר את , באב' אחרי ט, ה"ובע

!הספרייה למבנה החדש מעל סניף בני עקיבא
        

  
 

  משחקייההפתיחת 

  
. אנחנו מעוניינים לפתוח מחדש את המשחקייה

מועדון , באותו מקום, בינתיים, המשחקייה נשארת
  . התמר' הגן בסוף רח -מפגשים 
₪  10עד / על כל ילד מעל גיל שנה ₪  5המחיר 
  . למשפחה

בשעה , 15.7, אב' ד, הפתיחה ביום חמישי הקרוב
16:15 .  

המשחקייה בהמשך חודש יולי נו לפתוח את רצונב
שעות ין הב, וחמישישלישי בימי , אוגוסטחודש וב

ובמהלך אוגוסט נשמח לשלב גם  16:15-18:00
סה הכני. הדבר תלוי בהורים מתנדבים. בקרים

למשחקייה חינם לילדים שלכם באותו היום בו אתם 
אנחנו נודיע כל פעם יום מראש בפורום . מתנדבים

של הזוגות הצעירים ובמייל של הישוב אם 
  . המשחקייה לא תפתח בגלל מחסור במתנדבים

  אם נמצא מתנדבים נשמח לפתוח את המשחקייה   
  . 9:00-13:00באב בין השעות ' ט-ב
  

  :דכנות ניתן ליצור קשר עםלהתנדבות ולהתע
  0545444857: דסי הרטמן
  0544896515: יונית פרנקל

 

  !!בשורה משמחת לנשות חשמונאים
  

  מהיוםשל הישוב חשמונאים יחל לפעול החל  מקווה שולמית

  15.7.10   ,אבב' ד 
  20:00�23:00בין השעות :  שעות הפתיחה

  
  054�8456516: אילנית' נא לתאם מראש עם הגב: ש"ערב שבת ומוצ

 

  !תשריינו את התארי� - מועדת תרבות 

משעות , 25.8, ו אלול"ט, ביו	 רביעי  
  בישוב צ עד הערב"אחה

  
  , דוכני אוכל, סדנאות יצירה לילדי	

  "חוצות יוצר חשמונאי	"
תושבי הישוב מוזמני	 למכור  - דוכני יוצרי	

  !את העבודות שלה	
  תושבי� שמעונייני� למכור יצרו קשר ע� בריינה

עושי	 מסיבת סמבה ע	 ": ולסיו	
  "לה קמינסקי'אהר

  



                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
      

  
  

  

                      
                      
                      
                      
  !שבת שלום                  

  : שעור בבית מפגשי	

  
  "נשים בשירי משוררים "

   
  תשלום סמלי ב ,במקום יום שני ,בבוקר 9:00בשעה  בימי רביעימתקיים 

  כולם מוזמנים לקחת חלק
  

  :לתושבי הישוב:  י"מצוות צח

  
שימוש יעיל במשאבים , בין היתר, שכולל, )ח"חו( ,שיפור מוכנות למצבי חירוםכחלק ממבצע לאומי ל

התבקשנו ליצור קווי ) צוות חירום יישובי(י "אנחנו בצוות צח, הקהילתיים והספקת דרכי תקשורת מקיפים
  .תקשורת מוכנים לשימוש לכלל אוכלוסיית הישוב

  
זמנית -טלפונית כדי לשלוח הודעה מיידית  בו בהרבה יישובים המועצה שלנו כבר מפעילה מערכת תקשורת

)SMS   .(יישוביות-אנחנו מעוניינים להקים מערכת כזו בחשמונאים לשימוש במצבי חירום וגם להודעות  כלל.  
עד כה לא הצלחנו לאסוף את מידע בדרך שתכננו אז כל מה שאנחנו מבקשים הוא שתשלחו דרך המייל , לצערינו

  ) רק מספר אחת למשפחה כרגע. (יישובי SMS   את מספר הנייד שאתם מעדיפים להכניס למערכת
  .   ash@gmail.comtzachih: לצורך זה פתחנו כתובת מיוחדת

  
  .תודה על שיתוף הפעולה ועל התגובה המהירה

  ,בברכה
  

  דבי צוקר        בריינה הרטמן        מוטי רוזיליו
  י"ר צח"יו        רכזת קהילה        מזכיר הישוב

  
  

 בברכת מזל טוב:   התבקשנו להודיע

  , תושבי חשמונאים מתאגדים יחד ושמחים לחגוג עם משפחת הרב ורעייתו

  לרגל נישואי בנם, שמחת שבע ברכות את

  עירית לייכטר ל"עם בח   אהרון יהודה

  )22.7.10(   א באב"ביום חמישי יה "השמחה תתקיים אי

  )20:15ערבית ( 20:00בשעה  בבית הכנסת הרימון

  :עזור יפנו להשתתף ולהמעוניינים ל

 Ihartman1@bezeqint.net 054 488 0172 יצחק הרטמן

 paztali@walla.com 0523115823 טלי פז

  בתי הכנסת של חשמונאים, ועדת דת


