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 :6.9-3 השבוע כונן :משלחן המזכירות

 250-9501262:  בני יצחק 

ממשיכים להתקבל תלונות על כך שיש : הטבלת כלים במקווה

תושבים שמגיעים להטבלת כלים בשעות הלילה שהמקווה פתוח 

 .דבר שמפריע לשכנים, או בשעות המאוחרות של הלילה/לנשים ו

בשעות היום ולכבד   רקאנחנו מבקשים שוב להגיע להטבלת כלים 

 .ומנוחת השכנים את פרטיות הטובלות

 

 :מידע באתר של הישוב. הרשמה לקייטנת הישוב החלה

www.rammod.net 

 

 :שירותי משרד הפנים

 שני בימי 6.01 -בשבוע של ה
 ( פסגות 6101061)ושלישי   (בחשמונאים  6601061)

 0לא תתקיים קבלת קהל לשירותי משרד הפנים
 

 

 
 

 

 

 
 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  7שלוחה  - 9416793 

 

להזמין  משיךניתן לה   :הדיסק - חגיגות חצי היובל

כלול בו ישושנוציא אחרי עריכה של המופע הדיסק  את 

ניתן להזמין .  גם את הקטעים המצולמים של המופע

מחיר הדיסק .  במייל או בטלפון של המשרד דרכיאותו 

כניות זה יקח עוד בגלל בעיות ט ₪  02יהיה בסביבות 

 !הסליחה אתכם! תודה על הסבלנות. קצת זמן

 

  :"מרק כפתורים" הצגת ילדים
נאלצנו לדחות את מועד ההצגה עד סוף 

 .נפרסם תאריך חדש בקרוב. יוני
 

 :הודעה מהמשחקייה
אבל ' וה' ג', המשחקיה ממשיכה להיות פתוחה בימי א

להיות בגלל שעדיין אין לנו מזגן חדש והימים מתחילים 

מאוד חמים כדאי לבדוק עם פריידל אם המקום יהיה 

 250-7353555:  ניתן לטלפן לנייד שלה. פתוח
 

 :הודעה אחרונה
 באופניים בטוחה לרכיבה -"שלך בראש בנימין" מבצע

ממחלקת החינוך והמטה לבטיחות בדרכים של מטה 

 בנימין
 בחבישת האופנים רוכבי את המחייב החוק לתוקף ונכנס מאחר

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

 בחבישת בצורך המודעות להחדרת" שלך בראש בנימין" במבצע

 .באופנים הרכיבה בעת קסדות

 רבים ילדים,  בדרכים לבטיחות הלאומית הרשות נתוני י"עפ

 .הקיץ בחופשת בעיקר אופנים בתאונות נפגעים

 אשר בדרכים לבטיחות אומיתהל הרשות גם שותפה זה למבצע

 .בנימין לילדי הקסדות עלות את מסבסדת

 ₪ 32 של מסובסד במחיר קסדות לרכוש האפשרות יש .1

 (.   ₪ 02 במקום. )לקסדה

 ( 3-12 לגיל מותאם הקסדה גודל)  .0

 האופנים לחנות ישירות לפנות יש הקסדה לרכישת .3

 זהות תעודת עם להצטייד הרוכש על .בנימין בשער

הזמין ניתן ל ,לתושבי חשמונאים, חלופיןל אווספח 

. קסדות דרך מזכירות הישוב ויעבירו את הקסדות אלינו

כדי להזמין קסדות יש לגשת למזכירות הישוב עם 

 . 6.9, ז סיוון"י, תעודת זהות וספח עד יום חמישי

 . בלבד בנימין לתושבי יינתן הסבסוד .2

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

 .הקיץ חופשת תחילת עד המבצע את לסיים מ"ע

 
 

 

 :מועדון גיל הזהב:  ותיקים בקהילה
 

במועדון  6:22בשעה , 5.9, ו  סיוון"ט, המפגש הבא ביום שלישי

וכן משתתפי מועדון גיל ( גברים וגם נשים )מוזמנים ותיקים . נוער

     !שמח לראותכםנ. הזהב

 
 :"בקהילה ותיקים"ערב הוקרה למתנדבי 

 
 "'ברכו ה –המתנדבים בעם "

 ('ב: 'שופטים ה)

 

יתקיים ערב מיוחד לכבוד המתנדבים המסורים שלנו שמתנדבים , 

ב "בישיבה במשמרות זה, בגנים, בספריה, ד"ס הממ"בביה

 .בין היתר, ובמועדון גיל הזהב

, של מטה בנימין" ותיקים בקהילה"בחסות עמותת , האירוע

כ הספרדי "באולם ביה( 63.1), סיון ג"כ, רביעיביום  יתקיים 

 .69:32בשעה 

שירה  והרצאה מפי מר יניב קנדל שמספר , בתכנית ארוחה קלה 

 .סיפור חיים מרתק ומיוחד

 הזמנות יחולקו בתחילת שבוע הבא

 

 לאה מדעי ובריינה הרטמן
 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 :פינת הברכות
 :מזל טוב ל

 
בתם , לרגל הולדת הנכדה זוהר, מן'שמעון וזהבה תורג
 .סקאלי-של הלל ורויטל כהן

 

 להולדת הנכד בן לאמיתי ואשחר לוין  יפתח ושרית רותם
 

בת לרן משה ולאה , על הולדת הנכדהסטיב וקרן גייל 
  חדד

 
לרגל האירוסין של בתם יפית עם , משה ואסנת ניאזוב

 .יאיר יצחק יצחקי
 

 מאירה ליוסי שטיין ,על אירוסי הבתודי נחמן 'בצלאל וג

 
לרגל נשואי בתם דקלה עם , שמעון ומרים מור יוסף

 .שמעון נחמני
  

בתם של יקי ואסנת  חושן הימלפרב :בנות מצוהל
 ונכדתה של שרון הימלפרבהמלפרב 

 בתם של שמעון ונאוה, מגי גלבנד

 :  המצוה-ברל
 

 מאיר ושושנה לררבנם של   מתן לרר 
 
 

 vaad_bryna@012.net.il:  ניתן לשלוח ברכות ל
 עד כל יום רביעי

 

 

 

 :חנה שוסטר  : מרכזת הקליטה
9761493 ext.4 (Bryna’s) or 0504054088 

 chanaschuster@gmail.com 
 

 באנגליתהישוב לטיול  ועד מקומי חשמונאים מזמין את תושבי

": מבצע פינאלה"בבית התפוצות לתערוכה מיוחדת על 

   של אדולף אייכמןלכידתו סיפור 

 00.1.60, בתמוז' ב, ביום ששי

 טרמפיידהמה 5:75אוטובוס יוצא בשעה 

 60:32נחזור לישוב בסביבות 

Va’ad Mekomi Chashmonaim invites residents 

at Beit  Englishof the Yishuv to a tour in 

Hatefutzot, The Museum of the Jewish People 

for a private tour of 

:" Operation Finale": The Story of the Capture 

of  Adolf Eichman 

On Friday, 2
nd

 of Tamuz, June 22, 2012 

The bus will leave the Trempiada at 8:45 AM 

Return will be approximately 12:30 PM 

Cost:  50 shekels per person 

Bring snacks and water 

Space is limited and reservations are a must.  

To reserve space please contact meby June 15
th

  
 

 ועדת דת, ממשה סלם :לימודי ליל שבועות
 שלום לכולם

זכינו לחגוג בשבוע שעבר את חג השבועות , ברוך השם

 הישוב שלנו. באווירה של תורה

התברך בתושבים שבאו לשמוע דברי תורה וממגידי שיעור 

 . שיעורים בלילה וביום שהתנדבו להכין ולהעביר

בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו " בפרשת בא אומר משה לפרעה 

 . לנו' ה נלך כי חג....ובבנותנו 

ת תבוא על זא', עד ו' זכינו לקיים שיעורים לילדינו מכיתה א

לשבט נחשון בבני עקיבא למגידי , חברוני הברכה לפנינית

' עד ד' א ד שאירח את ילדי"לבית ספר הממ, השיעורים

 . 'ו+' דבו את בתיהם ואירחו את ילדי היולמשפחות שנ

, יישר כח לנוער שערך שיעורים לנוער היישוב במועדון הנוער

 ולכל העוסקים במלאכה

 . נסתשארגנו את השיעורים בבתי הכ

השנה התברכנו גם בשיעורים לנשים שהיו במהלך ליל החג 

 מהתגובות ששמעתי, ויום החג

 .לכח המניע, יישר כח. השיעורים היו מרתקים ואיכותיים

בהזדמנות זו ברצוננו להודות לאשר טאובר ולמשפחתו על 

 תרומתו בארגון וניהול

. השנים האחרונות 61השיעורים לילדים בחשמונאים במשך 

 יהי רצון. יישר כח, ראש

אנו , שהשם ישלם לך שכרך על ההשקעה רבת השנים

 משתדלים להמשיך את המסורת אותה אתה

 .ייסדת בחשמונאים
 

 :ומרשימת המייל של הישוב
 .ד"כל הכבוד לנשים שארגנו את ליל לימוד שבועות לילדי הממ

. לאוהיה נפ' ה כיתה בנות היו בבית אצלנו -יפה הכל היה מאורגן כל כך

 . החוויה של החג דברי תורה והרגישו אתשמעו הם 

 !כוחכם יישר. השנה הלימוד היה מצוין

 נעמי אקמן.  את הילדים תודה גם לאלה שארחו

 

mailto:vaad_bryna@012.net.il
mailto:chanaschuster@gmail.com

