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  :משלחן המזכירות

 54.-8889488: אשר כהן    :6.03-42 – השבוע כונן

בקרוב המשטרה תפתח : הודעה מהמשטרה: דוחות חניה 

 0לבן/במבצע בו יחולקו דוחות חניה למי שחונה באדום

 

 יצחק שטיינברג:  ר הועד"הודעה מיו

 

יכר התנועה בישוב מול ועד הישוב פעל נמרצות להסדרת כ

החברה הלאומית לדרכים ומועצה , גורמי משרד התחבורה

 0אזורית מטה בנימין

הנני שמח לבשר שבעקבות פעילות זו אושרה הקמת הכיכר 

אני סמוך ובטוח 0 ויחלו בעבודות הכיכר בחודש הקרוב

שהסדרת הכיכר תביא לידי בטיחות רבה יותר בכניסה 

 0וביציאה מהישוב
 

 

 
 

 

 

 
 

 :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
 

 :הרצאה מפי יועצת שינה לתינוקות ופעוטות
 "הקניית הרגלי שינה בריאים לתינוקות ופעוטות"

 0 בשעות הערב, 01.., א תמוז"כ, מתוכננת ביום רביעי

בהרצאה נלמד כיצד להגיע להירדמות עצמאית תוך מענה 

התמודדות , שנות יום , האכלות לילה, ומיידי לבכי תמידי

ההרצאה מתאימה 0 שבתות אצל ההורים ועוד, עם מוצץ

משך 0 שנים 5חדשים עד  5בעיקר להורים לילדים בגילאי 

 0יינתן זמן לשאלות בתום ההרצאה0 שעתיים: ההרצאה

חלומות "יועצת שינה ומייסדת , שמש-נעמה ברודי: מרצה

ההרצאה רק אם יירשמו מינימום של  נקיים את  "0נעימים

א "י, ראשון נא להירשם אצלי במשרד עד יום. תושבים

 .1.9, תמוז

 

 ג"דרושה בת שירות לאומי לשנת תשע ליישוב נווה צוף

התפקיד כולל עבודה במסגרות החינוך של היישוב ועבודה 

 0מאתגרת עם הנוער הצעיר של היישוב יחד עם רכזת הנוער

  5..529115. -רכזת קהילה  -ין רחל וקנ -לפרטים 
 

 

  

 :מהספריה
פעם בשבועיים אנחנו רוצים לקיים :  "קפה ספריה"

בספריה בהם יספרו תושבים על  תחביבים בשעות הערב  מפגשים

תושבים שמעוניינים . או מקצועות מעניינים בהם הם עוסקים

להציג או לספר על נושאים שונים מוזמנים לצור קשר עם רינת 

או עם בריינה  7941201(: ניתן להשאיר הודעה)בכר בספריה 

 .  במשרד

 

אנחנו . עוברים רענון בימים אלו ליתגמדפי הספרים באנ

ממבחר הספרים מזמינים אתכם להגיע לספריה כדי להתרשם 

 : בזמן שעות הפתיחה

 19:22-02:22:  ימי ראשון

 19:22-14:22:      ימי שני

 14:22-19:22:  ימי שלישי

 10:22-19:22:  ימי חמישי

 

הספריה תהיה , בבנימין "קריאה להצלחה"במסגרת התכנית  

 .7:22-11:22בין השעות ' פתוחה גם בימי ג
 

 רינת בכר, בברכה
 ספרנית

 

 

 216-0209001:  נעה גרוס :מרכזת הנוער

rakchashmo@gmail.com  

 

בשעה , מתחילה' ח-'תכנית הקיץ של כיתות ז

 06.4, ראשון הקרובביום , טובה
 תפילה במועדון 0:92בשעה *

 

 .בנות ולאחר מכן בנים – 7:22: יציאה לבריכה *

 .ז מפורט של כל הקייטנה יקבלו ביום  הראשון"לו

 

 !בהצלחה לכולנו
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 :פינת הברכות
 :מזל טוב ל

בת לאביטל ויובל , אריה ורחל אמרנט לרגל הולדת הנכדה*

 זונטג

בן לציפורה ומתן , ודי שטיין לרגל הולדת הנכד'פיל וג*

 צדוק
רג לרגל נישואי שמוליק ליהודית סימה ומרדכי קרייטנב*

 חיה

ליטל ליובל וחגית שביט לרגל הנישואי בנם אריאל דוד *

 סופיה

 .המצוה של בתם אליה-עוזי והדר אסיאג לרגל בת*

 המצוה של בתם אהרונה-אדמונד וסברינה שלום לרגל בת*

 לני וחיה שטיינבך לרגל בת המצוה של בתם שושנה*

 מצוה של בתם מאירהליסה ונפתלי באלסם לרגל בת ה*

 
 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 

 0שמעוניינים 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 

 

 !!השבוע  :חיסוני כלבת
 

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

 במזכירות הישוב( יוני 45), תמוז' ה, ביום שני

 0..:1.בשעה 

החיסון והרישיון יינתנו רק כנגד הצגת אישור של תשלום 

באמצעות בנק הדואר או בכרטיס , עצההאגרה למו

 4-9911.13.: אשראי
 

 מחירים מעודכנים אצל נאוה במזכירות

 :  ותיקים בקהילה
 :מועדון גיל הזהב

  ..:9בשעה , 4303,ט סיוון"כ, המפגש הבא ביום שלישי

וכן משתתפי ( גברים וגם נשים )מוזמנים ותיקים 0 במועדון נוער

     !שמח לראותכםנ0 מועדון גיל הזהב

 

עמותת הותיקים מזמינה  :החמישי" אמצע החיים"כנס 

, החמישי" אמצע החיים"את ותיקי הישובים להשתתף בכנס 

בבית יד שרה , 6010.4, ג בתמוז"י, שיתקיים ביום שלישי

 -" חשיבה כלכלית בהתאם לשלבי החיים:  "בתוכנית0 בירושלים

מרכזת התוכנית לגיל השלישי בארגון  -אה וישנגרד ל' גב

יועצת  -רות לקט ' גב -" יישור ההדורים בין הדורות";  פעמונים

" יוצאים מהבית( לא)כשהילדים " -ובמקביל ; זוגית ומשפחתית

מנחת קבוצות ויועצת , יועצת אישית וזוגית -חיה מאיר ' גב -

ירים ואנקדוטות ש -" זה קורה במשפחות הכי טובות"; "ישפה"ב

 0מחיי המשפחה

 .2לאחר מכן , ₪ .6 - 43030.4-עלות בהרשמה מראש עד ל

הרשמה דרך 0 בהתאם לרישום מוקדם₪  45הסעות בעלות 0 ₪

 :לפרטים וברורים0 רכזות הקהילה בישובים
 vatikimbakehila@gmail.com 19.364.-.54  (0דורית) 

 .השבוע הזמנות חולקו בתיבות הדואר

 

 לאה מדעי ובריינה הרטמן

 :מהמשחקיה
 

יותקן מזגן במקום ונפתח  ,בשעה טובה, בשבוע הבא

ניתן לבדוק סופית דרכי . ה"בע, שוב ביום שלישי

 210-6909111:  בנייד
 

 פריידל גילאור

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

