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 :מרכזת הקהילה

בחודש ק "בהויחויב  9.8מי שנרשם עד  : חוגים

מי שלא . חשבונות יוצאים לפני תאריך זההספטמבר גם אם 

או יחויב חיוב כפול לחודש ספטמבר ק 'צב שלםיספיק יצטרך ל

 .בחודש אוקטובר

ברצוני להזכיר שוב שמיכאל ללום מעביר  :שיעורי גיטרה

 :ניתן לצור אתו קשר ב. ם ולא דרך הישובשיעורים פרטיי

450-5224155 

 ד ודרך המייל בשבוע הבא"אוציא דרך הממ: עדכונים

להירשם שמעוניינים ( ותיקים וחדשים)תלמידים : שעורי תופים

שאדע אם יש לנו  כדי לי בהקדם להודיע  יםלשעורים השנה מתבקש

משעה ' בם יונפלה טעות בשבוע שעבר השיעורים ב. מספיק תלמידים

 בין השעותות מקומכרגע נשארו לי  .('לא ביום א) 20:44

 29:44-14:44. 

 9.8, מתחיל ביום חמישי הבא', ו –' ג –חוג כדורסל לבנים 

 

   

 

 

  
 
 

 

 :משלחן המזכירות

 

  :תקצירית המועצה

 

מדור קהילה שמח להזמינכם לערב של הוקרה  :י"עשור לצוותי הצח

ב "כ ,ביום רביעי שיתקיים, י ובני זוגם"חוהערכה למתנדבי צוותי הצ

באוניברסיטה העברית  28:25בשעה , 12.8.1422 ,א"אלול תשע

 ,מר אבי רואה ראש המועצה - דברי ברכה והוקרה: בתכנית. ירושלים

חנן יובל וישראל גוריון שרים משיריו של  - "החברים של בני": ומופע

 .20.8 ,ו אלול"הרשמה אצל רכזות הקהילה עד ט. בני אמדורסקי

י מחשמונאים שמעוניינים להירשם "חברי צוות צח! שימו לב

 מוזמנים לצור קשר עם בריינה

 

 ,באלול' ז, מיום שלישי הקרובהחל  :משרד הפנים שלוחת מערב בנימין

בשלוחת משרד הפנים בחשמונאים בימי שעות קבלת קהל , 0.8.1422

 . (20:44-28:44במקום ) 20:44-29:44שלישי יהיו 

 
, מר אבי רואה, אסיפת תושבים עם ראש המועצה

בשעה , 11.9.11, ביום שני, ה"אי, תתקיים 

נא להשתדל . כ הרימון"באולם ביה 12:02

 .להגיע ללא מכוניות

  

 
דב גילאור מבקש שתבדקו שכל המידע לגבי :  ספר טלפונים

. םנא להעביר לו מידע מעודכן בהקד, מעודכן ואם לא' מספרי טלפונים וכו

 .ל אם אתם משפחה חדשה"כנ

 
 :במקום ללכלך הותעשו מצו

 (סליחה, השמיני במזכירות) ששכחו את שמונת בקבוקי הבירה ילחבר

Stella Artois - ביום רביעי  - !אלכוהול 5%זה רק , אל תדאגו הורים

יש . כדאי להביא את הבקבוקים לשירה גילאור: בלילה במגרש מול גלנווד

זו עצה טובה . אותם כדי לממן אוכל למשפחות נזקקותפיקדון והיא אוספת 

. גם לאלו שנוהגים לנפץ בקבוקי שתייה בפארקים של הישוב, אולי

 ...תחשבו על זה

 
 
 

 

                        

         

       
 

לילות קסומים עם התזמורת 

האנדלוסית אשדוד ושלמה 

 "ניחוחות מדבר"מופע בר ב

חיבור מוסיקלי מרתק בין התזמורת האנדלוסית והפייטן חיים 

לבין שלמה בר והברירה ,לוק גדול פייטני מרוקו בימינו 

תוך הסתמכות ושימוש במקורות האנדלוסיים   הטבעית

המופע מהווה חוט המקשר בין , ובתכנים של תרבות המזרח

ך שילוב משיריו של בין הסגנונות המוסיקליים תו..הדורות 

 !נגנים 04. שלמה בר

ומחלקת התרבות " תרבות ישראל"מתנת עמותת , המופע

  ,ס בנימין"של מתנ

 14.54בשעה      9.8.1422 ,באלול 'חמישי ט  ביום

 במגרש הכדורסל  בחשמונאים

 

מותנית בהזמנת כרטיסים אצל רכזות   כניסה חופשית

    ...הקהילה

 ..₪ 52ויב בתשלום של מוזמן שלא ממומש יחכרטיס 

 מוזמנים להתחיל להזמין כרטיסים תושבי חשמונאים

 6שלוחה  8941689: דרך המזכירות אצל בריינה
  vaad_bryna@012.net.il :במיילאפשר . ניתן להשאיר הודעה

 

תושבי חשמונאים *: תוחשוב ותהער

 !מתבקשים להגיע ברגל ולא ברכבים
 

 כרטיסים יחכו בקופה**
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

חוזרים ללמוד :  ממועדון המפגשים

 !!ולהיפגש

 

בית מפגשים פותח השנה החמישית ברציפות את שנת הלימודים 

 .הבאה עלינו לטובה

 

 מועדון הנוער בישוב:  המקום

  5.8.22, א"תשע, אלול' ו, יום שני:  המועד

 (עם רפי 48:4ביום זה נתחיל בשעה )*

 

   :בתכנית

 לימודי המשך - ניקחהרב שמעון בו –ל "ספר המהר - 9:88

 לימודי המשך –המרצה רפי חתוכה  –' ספר שמואל ב – 8:88

 (ך"נא להביא ספר שמואל או תנ)

 המרצה עודד אשואל –אזרחות  – 11:18

לימודי  –הרב יחיאל עטרי  –ם "שמונה פרקים לרמב – 15:12

 המשך

 :על מועד ומקום תבוא הודעה נוספת: פיםשיעורים נוס

 הרב מאיר פרידמן –או נושא אחר  –מסכת ברכות 

 עם ברברה גילאור –אנגלית 

 עם מיכל שטיינמץ –אנגלית 

 עם דב גילאור –מחשבים 

 

 !שנה טובה ומבורכת! לימוד מהנה ופורה כבשנים קדמוניות

 

 ציונה שרוני

 רכזת בית מפגשים

 

 

 
     

 

כך "או " ריה חוזרתההיסטו"פינת 

 ... "היינו

פעם היה חושך  ...!(?ואיפה אנחנו היום)

 ...מצרים פה

 :ט"תשמ' אדר א, 5 ליון מספריטאון רמת מודיעים גימב

  מאת אילה ריבלין  הדליקו אור

באור . אני עוברת בלילה חשוך ברחוב טיפוסי ברמת מודיעים

מספר גינות  ,ויפיםתאורת החרום שבידי ניתן לראות בתים גדולים 

כמה ציני לראות פנסי . שכבר מסודרות עם פנסי תאורה אלגנטיים

תאורה רבים כל כך כבויים והאור היחידי ברחוב בא ממנורת 

 . החרום שבידי

אם כל משפחה תדליק מנורה אחת בגינה או על הקיר שפונה 

לא יהיו הרחובות חשוכים וכל כך , כל שעות החושךלרחוב במשך 

תטענו . חשבו גם על הצד הבטחוני שבחושך. ברלא נעימים למע

אך תשלום ארנונה עבור תאורת , בוודאי? שהדבר כרוך בעלות

 .רחוב לא יהיה זול אף הוא

 !אז בבקשה הדליקו אור

  

 

  

 שבת חיבורים:   יטהמרכזת הקל
ועדת חיבורים מתכננת  לקיים  . 20.8.22ח אלול "פרשת כי תבוא יב

שעדיין לא ,כל משפחה מארחת משפחה אחרת  .ביום זה שבת חיבורים

דוברי עברית מזמינים דוברי )  העם שפת אם שונ, יצא לה לארח

 (.אנגלית וההפך

  .אנחנו מאד נשמח לשיתוף פעולה מצד כל התושבים

 בכל מקרה.  ניתן להזמין משפחה בעצמכם או לקבל  עזרה בבחירה

  -אם שם המשפחה שאתם מארחים ב נא לפנות לחנה שוסטר

 schusterchana@yahoo.com של בריינה 08- 9761493או. 

Shabbat Chiburim 

   On Shabbat Parshat Ki Tavo, September 17  Vaadat 

Chiburim is planning “Shabbat Chiburim” or “Shabbat 

Connections” on this day.  Every family is asked to invite 

another family from the yishuv that they have not already 

invited, who has a different mother tongue.  Hebrew 

speakers invite English speakers and vice versa. We would 

appreciate all  residents’ participation in this endeavor.  

Feel free to invite a family you would like to get to know 

better or ask for suggestions.  Either way, please be in 

touch to let us know what family you will be hosting by 

contacting Chana Schuster 08 9761493 ext. 4 (Bryna’s) 

schusterchana@yahoo.com 

 

Tiyul Olim to Palmach Museum: 

Olim are invited to a tour in English of the Palmach 

Museum in Tel-Aviv on Friday morning Sept. 16 (while 

your kids are in school). 

Transportation by bus to and from the yishuv will be 

available. The bus will leave Chashmonaim from the 

Trempiada at 8:30 AM.  Space is limited to 25 people and 

so please contact me at the contact  mustreservations are a 

information above.The cost is 20 shekels per person. 

 

Advanced Ulpan: 
Chashmonaim has been approved to continue the 

advanced ulpan this year. Classes will begin 

after the chagim. Details to follow. If you are 

interested in signing up please be in touch with 

me at:  

schusterchana@yahoo.com 
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