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 :5.91-91 השבוע כונן :משלחן המזכירות

 250-8889088:  אשר כהן

 

 :דרושים מדריכים לקייטנת הישוב
ומעלה עם יכולת עבודה והדרכה עם ' בוגרי כיתות י  :כישורים

 .'כיתה ו-ילדים בגילאים גן

' ז, עד יום חמישי 7.1, א תמוז"י, מיום ראשון   :מועד הקייטנה

 .ימים 02כ "סה –ללא ימי שישי  1..0, באב

 2:::2-7::1  :שעות העבודה בקייטנה

 .ד וגני הילדים"ס הממ"הקייטנה תתקיים בביה

ג טופס הגשת מועמדות שניתן "מועמדים מתאימים יפנו בכתב ע

את הבקשה יש להעביר למזכירות עד . לקבלו במזכירות הישוב

 .11:.9עד השעה   5..., בסיוון' לתאריך א

י רשימה שתפורסם "ראיונות מדריכים יערכו במזכירות הישוב עפ

 .באחריות המועמדים להתעדכן על מועד הראיון. במזכירות

 150-00151.5: רועי שרוני:  רכז הקייטנה
 

 :ש בפריסה אזורית"מידע על  מיגון נגד אבנים לרכבי תושבי יו
: המידע נמצא על לוחות המודעות ובאתר של הישוב

www.rammod.net 

 

 באופניים בטוחה לרכיבה -"שלך בראש יןבנימ" מבצע

 והמטה לבטיחות בדרכים של מטה בנימין ממחלקת החינוך

 בחבישת האופנים רוכבי את המחייב החוק לתוקף ונכנס מאחר

 יוצאים אנו, בנימין ילדי בטיחות את להעלות רצון ומתוך, קסדות

 בחבישת בצורך המודעות להחדרת" שלך בראש בנימין" במבצע

 .באופנים הרכיבה עתב קסדות

 נפגעים רבים ילדים,  בדרכים לבטיחות הלאומית הרשות נתוני י"עפ

 .הקיץ בחופשת בעיקר אופנים בתאונות

 אשר בדרכים לבטיחות הלאומית הרשות גם שותפה זה למבצע

 .בנימין לילדי הקסדות עלות את מסבסדת

 ₪ 2: של מסובסד במחיר קסדות לרכוש האפשרות יש .7

 (.   ₪ 82 םבמקו) .לקסדה

 ( 71-: לגיל מותאם הקסדה גודל)  .0

 בשער האופנים לחנות ישירות לפנות יש הקסדה לרכישת .:

 אווספח  זהות תעודת עם להצטייד הרוכש על .בנימין

הזמין קסדות דרך ניתן ל ,לתושבי חשמונאים, לחלופין

כדי להזמין . מזכירות הישוב ויעבירו את הקסדות אלינו

 ות הישוב עם תעודת זהות וספח עדקסדות יש לגשת למזכיר

 . ..1, ז סיוון"י, יום חמישי

 . בלבד בנימין לתושבי יינתן הסבסוד .1

 בזריזות לפעול אבקשכם ל"שנה סוף עד שנותר הקצר הזמן בשל

 .הקיץ חופשת תחילת עד המבצע את לסיים מ"ע

 

 

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  0שלוחה  - 1949011 

 

בדף מידע של השבוע שעבר שכחתי   :תודה מיוחדת

! מר אדמונד חסין, להודות למנחה טקס יום העצמאות

 !אתך הסליחה ושוב תודה על ההנחיה המצוינת

 

 עדכונים  :עיתון יישובי
לכלול בו חומר וברצוננו לקראת חג שבועות העיתון יצא 

קבל עוד נשמח ל. על כל הטקסים כולל יום העצמאות

 ,לחגיגות חצי היובל, לטקסים ,הקשורות לישוב כתבות

יום הזיכרון , נשמח לקבל תמונות מטקסי יום השואהו

  .ויום העצמאות

 או למייל של ( רשום למעלה)ניתן לשלוח למייל שלי 

, עד יום שלישי elidev12@gmail.com : אתי דביר

ניתן להמשיך לשלוח עוד  :ברכות .95.5, אייר ג"כ

עד  פרסום בעיתון למייל של בריינהברכות ותנחומים ל

 .ל"התאריך הנ

ניתן להתחיל להזמין     : הדיסק - חגיגות חצי היובל

כלול בו ישושנוציא אחרי עריכה של המופע הדיסק  את 

ניתן להזמין .  גם את הקטעים המצולמים של המופע

מחיר הדיסק .  מייל או בטלפון של המשרדב דרכיאותו 

 ₪  1.יהיה בסביבות 

 

 שחיה נפרדת  –בריכת נוה צוף 

,  מוצלת ומקורה, מחוממת,  בריכת שחיה חצי אולימפית

,  מלתחות צמודות,  (פתיחה ביוני) בריכת פעוטות

בצמוד לברכה ישנו  .עף וקט רגל-כדור,  משטחי דשא

מתקנים , כושר פארק מוצל בו ניתן ליהנות ממתקני

 .לילדים וזמן לפיקניק

 91-ל₪  111:  כרטיסיה/ לאדם 15:  כניסה חד פעמית

צוף מעמיד הסעה לתושבי  -נוהישוב : הסעה. כניסות

יש להירשם  .הלוך חזור ₪  1.חשמונאים בעלות של 

-80: משרדי הישוב :מראש במזכירות הישוב או בבריכה

  08-9206440:בריכה 3429029

פרטים . (י רביעי ומותנה במספר נרשמיםההסעה בימ)

 .דואר בקרובהבתיבות   ,כולל שעות, מלאים

 

 

http://www.rammod.net/
mailto:elidev12@gmail.com
mailto:elidev12@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :מרכזת הקליטה
  1510150100  0שלוחה  1949011  חנה שוסטר

 chanaschuster@gmail.com   

ג "רגון המדורה היישובית בלעל א לוועדת חיבוריםתודה רבה 

.  תודה במיוחד ליואל יאנג שהשקיע  הרבה זמן ואנרגיה.  בעומר

נתנאל יאנג ותמר , יוכי בליץ, יואל יאנג: תודה למנגנים

תודה לאביחי יונג על מערכת ההגברה ותודה לאשר .  קירשנבוים

 . ועובדי הישוב שהכינו את השטח

 !לו במדורהתודה לאברהמי גרוס ומיכאל רביבו שטפ

 !!תודה לכל מי שעזר לסדר ולנקות בסוף הערב

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 :חיסוני כלבת בישוב
 ר אפרים קרן"ד, י וטרינר המועצה"ע

 

, במזכירות הישוב 90.5, ב אייר"כ, ום שני הקרובבי

 .99:11בשעה 
החיסון והרישיון יינתנו רק כנגד הצגת אישור של תשלום האגרה 

 למועצה באמצעות בנק הדואר או בכרטיס אשראי 

 (:20-991101: טל)

 :199...11.9-מחירי אגרת החיסון ורישיון המעודכן מ

 ₪  94.51.:  כ"סה    ₪ 11..9:  שבב/  ₪    900.51:  ה/כלב

 

 ₪   9.1.51: כ"סה₪    11..9שבב / ₪   59.11:  כלבה מעוקרת

 
 ₪  90.11: מעוקרת/  ₪  9.51.:  ה/גובה האגרה לחיסון חתול

 :מועדון גיל הזהב:  ותיקים בקהילה
 

 1:11בשעה   ,95.5, ז אייר"ט ,המפגש הבא ביום שלישי

המפגשים האלו מהנים ביותר ואנחנו מזמינים  .במועדון נוער

 .אתכם להמשיך להשתתף ולצרף חברים חדשים

 ₪  91:  תעלות השתתפו   

 

 לאה מדעי ובריינה הרטמן

 :מרכזי הנוער
 "נוער  ערב "

 
 ש פרשת בהר יתקיים ערב נוער "במוצ

 כדי לתכנן את הקיץ, ב"י-'לכיתות ט

 

 .במועדון 2::07משעה 

 

 !!השתתפות הנוער חשובה

 

 251-0281805:  נעה גרוס

 
 

 


