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 ב"תשעה סיון "כ, שלח לךפרשת , ערב שבת  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

      

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

  :משלחן המזכירות

 2967256-696: בני יצחק    :6.32-71 השבוע כונן

 : שרותי משרד הפנים
יחולו שינויים , באופן יוצא דופן, בשבוע הבא

בימי קבלת קהל לשירותי משרד 
השירות שנועד לימי שני בישוב  .הפנים

.  .1.6..6יידחה ליום שלישי  -חשמונאים 
  61:11-60:11:  שעות קבלה

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  6שלוחה  - 7941679 

 

 ניתן  .יהיה מוכן בקרוב  :הדיסק - חגיגות חצי היובל

במייל או בטלפון של  דרכיאותו להזמין  להמשיך 

  ₪  02מחיר הדיסק יהיה בסביבות .  המשרד

 

  :"מרק כפתורים" הצגת ילדים
בשעה , 0.9, ב תמוז"תאריך יב , ה"בע ,ההצגה תתקיים

ההצגה מיועדת לגילאי גן עד . במועדון נוער 19:22

 לילד₪  11:  מחיר.  'כיתה ג

 
 !!ילדים זה שמחה

 
 :בהריון השיעורי כושר ותנוע

אם יש נשים 3 מפגשים 2הגיעה אלי הצעה לקיים סדנא בת 

 3שמעוניינות נא לפנות אלי

 
 הרצאה מפי יועצת שינה לתינוקות ופעוטות

3 בשעות הערב, 7731, מוזא ת"כ, מתוכננת ביום רביעי

אשמח לשמוע מהורים אם הנושא מעניין אותם כדי לדעת 

ההרצאה תעסוק 3 אם כדאי לקיים את ההרצאה בכלל

 3בפיתוח היכולת להירדם לבד ולכל הלילה

 
 ":אם לאם"פרויקט 

 

3 נפתחת הכשרה למתנדבות אם לאם במערב בנימין

ההכשרה מיועדת לאמהות וותיקות המעוניינות 

3 ם מזמנן וללוות אמהות צעירות אחרי לידהלתרו

 .ההכשרה תתקיים במהלך חודש יולי ותכלול 

המדור לעבודה  -לפרטים והרשמה3 מפגשים

 ,692-7661511תהילה , ס בנימין"מתנ, קהילתית
 

 
 

 

  

 :רועי שרוני,  הודעה מרכז הקייטנה
 

 ד"בס

 ! יקרים  הורים

 .(  21/29/10)  מוזת' יא  ,ראשון ביום תפתח השנה הקייטנה

 תוכנית)  ולגנים,  ו -א לכיתות הקייטנה תוכנית לעיונכם ב"מצ

 (. הקייטנה בתחילת תצא מעודכנת

 בנילי לבריכה יוצאים ו -א כיתות הראשון ביום!!!   לב לשים נא

, מצופים , מגבת להחלפה בגדים, ים בגדי – בהתאם להיערך נא

 . 'וכד הגנה קרם, כובע

 (. בהמשך פרטים)  מתנדבים הורים זה ליום נצטרך כנראה, כן כמו

 מילוי לאחר הישוב מטעם ועדה ידי על נבחר המדריכים צוות

 פי על  הייתה במדריכים הבחירה .אישי וראיון מועמד שאלון

 במשרד ונוער חברה מנהל י"ע נקבעו  אשר עקרונות מספר

 עבר אםה,  11  מעל  גיל: כגון,  הקייטנות  על  המפקחים החינוך

 בנוסף. בהדרכה ניסיון,  ם"משצי קורס/  הדרכה סמינריון

 או בקייטנה התנדבות,  האישי  בראיון מהמועמד התרשמות

 במסגרת ילדים בהפעלת וניסיון, כללי באופן התנדבותית פעילות

 12 מעל)  גבוהה הייתה המועמדים כמות .'וכד אשהי כל

 צריך והיה ראויים היו כולם קלה לא הייתה והבחירה.(. מועמדים

 הכתובים העקרונות את הכוללים  שונים משתנים פי על לבחור

 .מעלה

 הקרוב  שני ביום יהיה הנבחרים המדריכים שמות פרסום

 שעדיין שההרשמה מפני  כי  הישוב במזכירות תלויה ברשימה

 מכך והנגזר חניכים של סופי מספר לנו ידוע ולא, בעיצומה

 .מדריכים

 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 :רכותפינת הב
 :מזל טוב ל

 
  משפחות בייקר ודוד לרגל אירוסי יהודה לרינת* 

 

נישואי הבת אליענה עם אפרים רגל מנוח ושרון גרוסקין ל* 

 קינג
 

 אידו לרגל בר המצוה של בנם יובל יצחק ודרורה* 
 

 כוכב ברדוגוליוסי ויעל גבאי לרגל האירוסי בנם אלעד * 
 

דה חיה קראוס ור' למשה וחנה סבתו ולסבתא רבה גב* 
 בן ליוקדה ושלום חבשוש, נין /קאופמן לרגל הולדת הנכד

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

 

 

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

 chanaschuster@gmail.com 
 

 אולפן עולים

כדי לחדש את הלימודים באולפן עולים חשמונאים אני צריכה 

 3שמעוניינים חדשים ישלחו לי פרטים
 

Ulpan Olim in September 

In order for the Advanced Ulpan in Chashmonaim to 

continue, I need to submit information for new people 

who would like to join the ulpan starting on Sundays in 

September.  If you are interested (you don't have to 

commit at this point) please send me an e-mail with the 

following info: 
 

Name 

Teudat Zehut #  

# Years of Education (starting from 1st grade) 

Profession 

Year of Aliyah 

cell phone number  

e-mail address 

country from which you made Aliyah 

 

 באנגליתועד מקומי חשמונאים מזמין את תושבי הישוב לטיול 

": מבצע פינאלה"בבית התפוצות לתערוכה מיוחדת על 

   של אדולף אייכמןלכידתו סיפור 

 00.4.10, בתמוז' ב, ביום ששי

 טרמפיידהמה 1:61אוטובוס יוצא בשעה 

 10:92נחזור 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 

:e Story of the Capture " Operation Finale": Th

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 me by June 15
th

  
 

 :חיסוני כלבת
 

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

 

בשעה , במזכירות הישוב( יוני 69), תמוז' ה, ביום שני

71:663 

החיסון והרישיון יינתנו רק כנגד הצגת אישור של תשלום 

באמצעות בנק הדואר או בכרטיס , האגרה למועצה

 66-5511712: אשראי
 

 מחירים מעודכנים אצל נאוה במזכירות

 :  ותיקים בקהילה
 :מועדון גיל הזהב

  5:66בשעה , 7532,ט סיוון"כ, המפגש הבא ביום שלישי

וכן משתתפי ( גברים וגם נשים )מוזמנים ותיקים 3 במועדון נוער

     !שמח לראותכםנ3 מועדון גיל הזהב
 :"ם בקהילהותיקי"ערב הוקרה למתנדבי 

 !(גם בהתנדבות)תודה רבה לכל האנשים שתרמו להצלחת הערב 

, טוב-שפרה בר, חנה שוסטר, שרה ועמוס פלדמן, יהודית חדד

עליזה , אילה אברהם, יונה צדוק, יונה כתריאל, חיה מרילוס

 3חנה אברהםונעמי עוזרי , רחל אשואל, תפילין

דה רבה תו.  כ הספרדי על השימוש באולם"תודה רבה לביה

מר דוד אביטל  ולנבו רותם על העזרה , ס היסודי"למנהל ביה

 .עם ההגברה

לדורית , תודה לעמותת ותיקים בקהילה של מטה בנימין

 .שתומכים בכל הפעילויות שלנו, המאירי ולרחלי גוטמן

 

עמותת הותיקים מזמינה את ותיקי  :החמישי" אמצע החיים"כנס 

שיתקיים ביום , החמישי" אמצע החיים"הישובים להשתתף בכנס 

:  בתוכנית3 בבית יד שרה בירושלים, 31376., ג בתמוז"י, שלישי

מרכזת  -לאה וישנגרד ' גב -" חשיבה כלכלית בהתאם לשלבי החיים"

יישור ההדורים בין ";  התוכנית לגיל השלישי בארגון פעמונים

 -ובמקביל ; יועצת זוגית ומשפחתית -רות לקט ' גב -" הדורות

יועצת אישית  -חיה מאיר ' גב -" יוצאים מהבית( לא)ילדים כשה"

זה קורה במשפחות הכי "; "ישפה"מנחת קבוצות ויועצת ב, וזוגית

 3שירים ואנקדוטות מחיי המשפחה -" טובות

3 ₪ 26לאחר מכן , ₪ 6. - 6232376-עלות בהרשמה מראש עד ל

הרשמה דרך רכזות 3 בהתאם לרישום מוקדם₪  69הסעות בעלות 

 :לפרטים וברורים3 קהילה בישוביםה
 vatikimbakehila@gmail.com 1562.67-696  (3דורית) 

 .ה"בע, הזמנות יחולקו בתיבות הדואר בקרוב

 לאה מדעי ובריינה הרטמן

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

